2

3

Inhoudsopgave Jaarverslag 2016
Voorwoord

5

Hoofdstuk 1. Algemeen

6

1.1.
1.2.
1.3.

De missie en visie
Ambitie
Speerpunten

Hoofdstuk 2. Meerjarenbeleid 2017-2020

7

Hoofdstuk 3. Kernactiviteiten 2016

5

3.1.

Piramide Kunstontwikkeling

3.2.

De drie kernactiviteiten nader beschouwd

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.

Cultuuronderwijs
Cultuurparticipatie
Sociaal Artistieke Projecten

Hoofdstuk 4. Bestuursverslag: de secundaire processen
4.1

De identiteit van het collectief

4.2.

Speerpunt Relatienetwerk

4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.

Culturele diversiteit
Raad van Inspiratie
Art-S-Cool als netwerkorganisatie

4.3.

Speerpunt eigen professie

4.3.1.
4.3.2
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
4.3.6.
4.3.7.

Professionaliseringsactiviteiten
Collegiale consultatie
Bedrijfsvoering
Externe communicatie
Verdienmodel
Huisvesting
Good Goverance

Hoofdstuk 5. Prestatiegegevens 2016
5.1.

Format prestatiegegevens

5.2.

Nadere analyse Prestatiegegevens

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.

Algemeen
Cultuurparticipatie
Cultuuronderwijs
Tentoonstellingen/presentaties

12

16

4

Hoofdstuk 6 Jaarcijfers 2016
6.1.
6.2.

18

Jaarcijfers 2016
Toelichting op jaarcijfers 2016

6.1.1. Algemeen
6.2.2. Baten en lasten 2016
6.2.3. Strategische context jaarcijfers

Hoofdstuk 7. Met het oog op 2017
7.1.
7.2
7.3
7.4

Impact
De kwetsbaarheid van cultuurparticipatie
Netwerkorganisatie
Transformatiemanagement

Hoofdstuk 8. Organisatie
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

22

Samenstelling Bestuur
Werkwijze van het bestuur
Organogram 31 december 2016
Tot slot

24

5

Voorwoord
Voor u ligt het Jaarverslag van Art-S-Cool over het jaar 2016.
Het werk, waarvoor de stichting is opgericht, kunst maken met kinderen en ouders uit de
Schilderswijk en Transvaal, is ons goed afgegaan. Kijken we naar deelname cijfers, het aantal
activiteiten, samenwerking met anderen, positionering in de Haagse cultuur sector: op al die
indicatoren laten we mooie resultaten zien. Tegelijkertijd zijn er nog veel kinderen die Art-S-Cool niet
heeft bereikt. Er zijn voor kinderen uit onze wijken nog diverse drempels te overbruggen. De
financiën is er één, maar ook de onbekendheid bij de ouders over de positieve effecten die deelname
aan kunstactiviteiten heeft.
De groei naar volwassenheid, sinds ons ontstaan in 2011 in een ononderbroken lijn, brengt ook
verantwoordelijkheden mee. Intensievere contacten in de wijk, aandacht voor kwaliteitszorg,
deelname aan professionele overlegcircuits: de druk op het management nam toe. Er was druk op
omzet en resultaat, inherent aan cultureel ondernemerschap in Schilderswijk en Transvaal. De
activiteiten namen toe, zo ook de vraag naar ons werk, maar wegen te vinden voor de financiering
daarvan was een gedurige zorg binnen het bestuur. De stichting is de gemeente Den Haag dan ook
zeer erkentelijk voor de opname van Art-S-Cool in het Kunstenplan 2017-2020. Met deze
meerjarensubsidie kunnen we duurzaam bijdragen aan kwalitatief binnen- en buitenschoolse
kunstonderwijs in de Schilderswijk en omgeving. De gemeente heeft ook mogelijk gemaakt dat Art-SCool medio 2017 overgaat naar vaste huisvesting in de Schilderswijk. We zien mooie jaren tegemoet.
Een ander hoogtepunt uit 2016 is prijs Code Culturele Diversiteit Award (CCD Award) 2016. Namens
Art-S-Cool ontving directeur Laura van Eeden de prijs uit handen van jurylid Mariette Hamer. Uit het
juryrapport:
“De jury vindt het mooi te zien dat kinderen met verschillende culturele achtergronden in aanraking
komen met kunst en cultuur. Voor sommige culturen is kunst of creativiteit niet iets wat altijd
gestimuleerd wordt.
Art-S-Cool zorgt er met zijn projecten ook voor dat er meer verbinding komt met de wijk, de stad,
bewoner en andere scholen. Als jury hopen wij dat met de toekenning van de juryprijs andere wijken
en steden worden aangemoedigd een soortgelijk project op te zetten.“
Met deze CCD-Award ontving Art-S-Cool een geldprijs van 1500 euro. Directeur Stadsdeel Centrum,
Mark Prins, verraste ons met een felicitatiebrief en een donatie van 1000 euro. Het Landelijk
Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst initieerde een videoreportage over Art-S-Cool. De
kinderen, de ouders, de kunstenaars en partners passeren allemaal de revue op deze video en geven
een goed beeld van waar Art-S-Cool voor staat! Ik nodig u dan ook uit om de reportage te bekijken
op onze website www.art-s-cool.nl.
U begrijpt: het jaar 2016 is een bijzonder jaar voor ons geweest. De kunstenaars hebben met hun
maatschappelijke engagement een prestatie van formaat geleverd. Ik spreek mijn waardering en
dank uit naar allen binnen en buiten Art-S-Cool die het mogelijk hebben gemaakt om meer dan 3000
kinderen en ouders te bereiken met kunst.
Veel leesplezier met ons jaarverslag 2016.
Everard Warffemius
Voorzitter Stichting Art-S-Cool
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Hoofdstuk 1. Algemeen
Per jaar vertaalt het bestuur, op voordracht van directeur en advisering van het collectief, het
beleid van onze speerpunten in een jaarplan. Daarin verwoorden we welke acties we ondernemen,
met welke toetsbare effecten en via welke maatregelen. Dit jaarverslag biedt verantwoording over
het verslagjaar 2016.

1.1. De missie en visie
Art-S-Cool, dé kunstschool uit de Haagse Schilderswijk, investeert in de toekomst van kinderen.
Kunst draagt bij aan de creatieve, sociale en algemene ontwikkeling, en aan de 21e eeuwse
vaardigheden.
Voor ieder kind is kunst dus belangrijk, maar niet ieder kind komt ermee in aanraking. Juist voor die
doelgroep zet het collectief van professionele kunstenaars en vormgevers zich in met binnen- en
buitenschoolse cultuuronderwijs en sociaal artistieke projecten. Ons werkterrein is in hoofdzaak de
Schilderswijk en Transvaal.
Onze droom is dat we zoveel mogelijk kinderen en jongeren uit de Schilderswijk, Transvaal en
omgeving kunnen inspireren in kunst, en dat Art-S-Cool, als kunstschool, een broedplaats wordt
voor de creatieve Haagse jeugd, waar diverse culturen en disciplines uitgewisseld en
doorontwikkeld worden.

1.2. Ambitie
We zijn herkend en erkend als dé kunstschool uit de Haagse Schilderswijk. Dat doen we door
bij te dragen aan talentontwikkeling en aan positieve culturele diversiteit.

1.3. Speerpunten
We onderscheiden drie speerpunten als onze kernactiviteiten: cultuuronderwijs, cultuurparticipatie
en sociaal artistieke projecten. Daarnaast zijn er twee speerpunten, met daarin onze secundaire
processen: netwerkvorming en eigen professie.
Cultuuronderwijs:
Ons speerpunt is om een aanmerkelijke bijdrage leveren aan het cultuuronderwijs in de groot
Haagse omgeving.
Cultuurparticipatie:
Aansprekend vrijetijds- en buitenschools aanbod bieden voor kinderen, jongeren en hun ouders; en
jong talenten bevorderen.
Sociaal artistieke projecten:
Aanmerkelijke bijdrage leveren aan sociaal artistieke projecten in de groot Haagse omgeving.
Art-S-Cool als netwerkorganisatie:
Uitgroeien tot netwerkorganisatie; duurzame relaties van samenwerking aangaan.
Art-S-Cool als interne professie:
Onze professionele identiteit uitbouwen en consolideren, zichtbaar in
- een bedrijfsvoering van cultureel ondernemerschap,
- een organisatie, dienstbaar aan onze kernactiviteiten.
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Hoofdstuk 2. Meerjarenbeleid 2017-2020
Eind 2015 heeft Art-S-Cool bij de gemeente ons meerjarenbeleidsplan en begroting 2017-2020
ingediend voor de subsidie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 (verder genoemd
Kunstenplan). In april 2016 heeft de Adviescommissie Kunst en Cultuur hierover aan de gemeente
een advies gegeven. De commissie was positief om Art-S-Cool als nieuwkomer in het Kunstenplan op
te nemen, maar hiervoor 100.000 euro in plaats van de gevraagde 155.000 euro te reserveren. De
gemeente Den Haag heeft dit advies overgenomen, en Art-S-Cool gevraagd een bijgesteld plan in te
dienen. Op basis van dit bijgestelde plan is in januari 2017 de beschikking van de gemeente
ontvangen, wat betekent dat Art-S-Cool voor binnenschools cultuuronderwijs een vierjarige subsidie
ontvangt. Art-S-Cool is trots dat de gemeente het belang van ons kunstonderwijs voor de
Schilderswijk en Transvaal erkent.

Hoofdstuk 3. Kernactiviteiten 2016
Hieronder gaan we de prestaties na voor drie speerpunten, die onze kernactiviteiten vormen, te
weten cultuuronderwijs, cultuurparticipatie en sociaal artistieke projecten.
Eerst iets over die drie in samenhang.

3.1. Piramide Kunstontwikkeling
Art-S-Cool Piramide Kunstontwikkeling

Excellent
talent
Ouder betrokkenheid

21st Skills
Verdieping
Kweekvijver voor Talent

Ontwikkeling
Kunstonderwijs binnen – en
buitenschools

Oriëntatie
Kennismakingsactiviteiten binnen – en
buitenschools

Voedingsbodem
Kunst verbindt in Sociaal Artistieke Projecten
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Bovenstaande Piramide Kunstontwikkeling is door Art-S-Cool ontwikkeld om de samenhang in de
programma’s aanschouwelijk te maken. Hoe verder in de Piramide hoe groter de effecten zoals de
21e eeuwse vaardigheden en hoe groter het belang van ouderbetrokkenheid. Dit Art-S-Cool
Piramide-model maakt onze strategie duidelijk en het verband tussen onze binnen- en
buitenschoolse programma’s inzichtelijk.
Met onze Sociaal Artistieke Projecten in de wijken creëren we een voedingsbodem voor creatieve en
sociale ontwikkeling. Al deze projecten zijn laagdrempelig en voor kinderen en hun ouders een
bijzondere kennismaking met kunst. We bieden het gratis aan, op locatie, school of openbare ruimte
in de Schilderswijk/Transvaal.
In 2016 ontwikkelde we de KunstKaravaan, een zomerproject waarbij Art-S-Cool- kunstenaars van
plein naar plein door de Schilderswijk trokken. De tent werd opgezet op de Delfselaan, Van der
Vennepark, Teniersplantsoen, Jacob van Campenplein en Vermeerpark.
Alle buurtkinderen die thuis waren gebleven in de zomervakantie konden gratis meedoen aan de
kunstactiviteit. Ze maakten een nomadenrugtent waarin de kinderen verbeeldden wat hun een
thuisgevoel gaf. Ze bedachten van alles om zich overal thuis te kunnen voelen: knuffels, telefoon,
familie, voetbalspel, boeken, koffiezetapparaat (!) en meer. Met dank aan Stadsdeel Centrum en
Jeugdvakantieloket konden kinderen hier gratis aan deelnemen en bereikten we 250 kinderen en
hun ouders.

Foto: Inge van Mill
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Naast ons zomerproject deden we kunstactiviteiten op
verschillende festivals, zoals De Betovering, KrokusKabaal, en
op diverse locaties zoals de CultuurAnkers, bibliotheken en in
De Vaillant. Voor het eerst werd het Blended festival
georganiseerd, opvolger van de voormalige HaSchiBa. Hiervoor
maakten kinderen van Art-S-Cool de posters. Op dag één van
het festival stonden we op het oranjeplein en dag twee op
Wijkpark Transvaal. We werden overvallen door meer dan 300
kinderen en hun ouders die mee wilden doen aan onze
kunstactiviteit ‘Je eigen feestje bouwen ‘. In 2017 zijn we weer
als partner voor dit festival gevraagd.
Voor de oriëntatie, de tweede laag in onze Piramide,
verzorgen we programma’s, waarbij kinderen (gratis)
kennismaken in verschillende disciplines, en met diverse
materialen en technieken. Deze programma’s vinden op
school plaats of op locatie. Een voorbeeld hiervan is de
Kunstklas in de Verlengde Schooldag. Op basisschool Onze
Wereld hebben we in 2016 aan drie cursussen van 10 lessen uitgevoerd. Een belangrijk onderdeel
van deze cursus is een excursie naar atelier. De kinderen zijn op bezoek geweest bij kunstenaars
Navid Nuur (DCR), Pim Piet (Spanjaardshof) en fotograaf Inge van Mill (expositie stadhuis). Deze
professionals hebben ook een gastles gegeven.

Gastles Inge van Mill, groep 4 Onze Wereld

Met Bibliotheek Transvaal is er, dankzij Stadsdeel Centrum, een bijzondere samenwerking
ontwikkeld. De bibliotheek wilde graag de kinderen van de Al Qoeba en Yunus Emre bereiken, die
vrijdagmiddag in plaats van woensdagmiddag vrij zijn. In 2016 heeft Art-S-Cool wekelijks op vrijdag
een kunst activiteit gegeven. In januari kwamen er zo’n 6 kinderen en hun ouders op af, en
halverwege het jaar groeide het bereik tot 30-40 kinderen en ouders en dit aantal bleef aan. Iedere
keer kwamen weer nieuwe kinderen op ons af, en moest de bibliotheek met voorinschrijvingen
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werken, omdat het te vol werd. Momenteel wordt gezocht naar een oplossing om de
kunstactiviteiten structureel aan te kunnen bieden.
Op de Jan van Nassauschool en de Buutplaats zijn onze kunstenaars vakdocent. Zij geven wekelijks
les aan leerlingen van de betreffende scholen, waardoor kunst een onderdeel is van het
onderwijscurriculum. Ook in de vrije tijd, biedt Art-S-Cool mogelijkheid om lid te worden en wekelijks
in ons lesatelier kunstles te volgen. Met de wekelijkse lessen ontwikkelen de kinderen de 21e eeuwse
vaardigheden, zoals creatief vermogen, samenwerken, kritisch denken, oplossend vermogen,
reflectie, enz. Dit is de derde laag van onze Piramide.
De verdieping uit de piramide verwijst naar talentontwikkeling. In 2016 heeft Art-S-Cool vier pilots
uitgevoerd in samenwerking met de scholen Startpunt, Palet, Buutplaats en prinses Marijke. De
kinderen zijn door de scholen aangedragen als jong talent en deden aan ons speciale programma in
ons lesatelier mee. Bij dit programma hoorde een expositie en een bezoek aan de Haagse
Kunstacademie, de KABK. Met deze 52 jonge talenten en ander talent wil Art-S-Cool graag doorgaan.
We willen dan ook vanaf 2017 het talentenprogramma structureel aanbieden. Hiervoor is steun
gevraagd aan Fonds 1818 en Madurodam Kinderfonds. Ook bedrijven en particulieren betrekken we
als partners bij deze Kweekvijver om financieel bij te dragen.
Excellent talent kan met een goede portfolio doorstromen naar de School voor Jong Talent van de
Kunstacademie of naar de Kunstplanschool en naast het behalen van hun diploma voortgezet
onderwijs, extra kunstonderwijs volgen. Met dit diploma kan de leerling doorstromen naar MBO of
HBO kunstvakopleiding of de ervaring gebruiken voor andere opleidingen en werkcarrière.

3.2. De drie kernactiviteiten nader beschouwd
3.2.1. Cultuuronderwijs
Ons activiteiten cultuuronderwijs in 2016 besloeg zo’n 86% van onze kernactiviteiten. Deze
activiteiten zijn uitgebreid door sterkere samenwerking met onze partnerscholen. Dit is een teken
dat de kwaliteit van ons kunstonderwijs gezien en gewaardeerd wordt. We hebben dan ook in 2016
geïnvesteerd in coaching door de directeur of collectieflid, en werkgroep overleg. In de werkgroepoverleg gebruiken kunstenaars elkaars ervaringen, expertise en lessen om toe te passen in hun eigen
praktijk. Veel activiteiten worden gezamenlijk ontwikkeld en uitgevoerd, waardoor ook op die manier
van elkaar geleerd wordt.
Ondanks de groei in activiteiten voor Brede Buurtscholen, merkten we ook een verandering in
afname van ons aanbod. Zo gaven scholen aan minder subsidie te hebben voor de verlengde Leertijd,
zoals Leerkansenprofiel (LKP) en Zomerscholen. Ook geven scholen aan minder budget te hebben
voor ouderbetrokkenheid en de voorschool (VVE). Dat is zorgelijk omdat het essentieel is dat ouders
hun kind ondersteunen in de algemene en creatieve ontwikkeling, en kunst voor onze ouders vaak
een onbekend terrein is.
Art-S-Cool is naast partner van Brede Buurtscholen, ook partner van CultuurSchakel voor de leerlijn
CultuurOnderwijs op zijn Haags. In de vier thema’s uit de leerlijn, is KiK, de Kunstenaar in de Klas, een
onderdeel voor alle groepen. Collectieflid Gerjanne van Zuilen heeft voor CultuurSchakel dit
onderdeel uitgewerkt voor de leerlijn Beeldende Kunst. Onze kunstenaars hebben tijdens een
studiebijeenkomst zich verdiept in KiK en aanbod ontwikkeld. De directeur heeft aan 15 scholen uit
het Centrum een presentatie over KiK gehouden, en Gerjanne deed dit tijdens de Haagse
Cultuuronderwijsdag. Tot op heden is dit aanbod niet afgenomen. Dit is mede door gemeentelijk
beleid. Alhoewel KiK een onderdeel is van de leerlijn, heeft de gemeente gekozen om alleen te
investeren in bezoek aan voorstellingen en musea. Scholen krijgen alleen hiervoor extra subsidie.
Ook in de schoolbrochure van CultuurSchakel, met het theater- en musea-aanbod wordt geen
vermelding gedaan naar KiK en naar aanbod van cultuur-educatieve instellingen zoals Art-S-Cool.
Het bestuur van Art-S-Cool heeft de verantwoordelijke wethouders onderwijs en cultuur, Van
Engelshoven en Wijsmuller, schriftelijk hierop gewezen. Hierop is door de wethouders geantwoord
dat de gemeentelijke subsidie hiervoor geen ruimte biedt. Art-S-Cool vindt dit een gemiste kans voor
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kinderen om in gesprek te gaan met professionals met diverse disciplines en culturele
achtergronden.
3.2.2. Cultuurparticipatie
Circa 14 % van onze kernactiviteiten waren in 2016 gericht op cultuurparticipatie en Sociaal Artistieke
Projecten, bestaande uit diverse buitenschoolse workshops en cursussen op diverse locaties, festivals
en in ons lesatelier.
In 2016 konden kinderen na schooltijd zich verder in kunst te ontwikkelen door mee doen met ons
aanbod op Art-S-Cool. Om de kunstenaar en de materialen te bekostigen, vroegen we 6 euro bijdrage
of 3 euro met een Ooievaarspas (50% korting). Dit bleken te hoge drempels te zijn. In Bibliotheek
Transvaal daarentegen, waar dankzij projectsubsidie van Stadsdeel Centrum het aanbod gratis was,
kwamen wekelijks meer dan 30 kinderen. Ook onze talentenpilots in Art-S-Cool, waar de kinderen 1
euro aan bijdroegen, verliepen succesvol met 52 deelnemers.
Deze financiële drempels kaartte de directeur aan bij Directie Cultuur. Ook de Commissie
Samenleving en wethouder Wijsmuller zagen dat ondanks de Ooievaarspasregeling, de kinderen
nauwelijks met cultuurparticipatie bereikt werden. Art-S-Cool mocht een pilot uitvoeren waarbij
kinderen op diverse plekken in de wijk, kennis konden maken met kunst om daarna uitgenodigd te
worden mee te doen op Art-S-Cool. Ook hier bleek dat gratis kennismaken een succes was, maar de
toeleiding naar een reguliere cursus waarvoor betaald moest worden geen optie was.
Na verder onderzoek door onder meer moeders van basisschool De Buutplaats te interviewen, en
met contactpersonen van de bibliotheek te spreken, bleek dat het enthousiasme voor onze
kunstactiviteiten er is, maar dat financiën een drempel vormt, zowel voor gezinnen met
Ooievaarspas als zonder.
Deze resultaten is beschreven en besproken met de Directie Cultuur. Hier is het idee uit ontstaan om
de kinderen uit de Schilderswijk en Transvaal een pas mee te geven dat hen gratis toegang geeft tot
deelname aan Art-S-Cool of andere culturele activiteiten. De directeur heeft een pilot voorstel
gedaan om de bibliotheekpas als cultuurpas in te zetten.
Ook tijdens twee vergaderingen van de Commissie Samenleving heeft de directeur de zorg van de
gemeente waarom deze doelgroep met cultuurparticipatie niet bereikt wordt toegelicht en hierbij
adviezen gegeven. De adviezen zijn: financiële drempels wegnemen, ouders betrekken bij de
activiteiten, op diverse plekken de activiteiten aanbieden en samenwerking van culturele instellingen
stimuleren met partners in de wijk.
3.2.3. Sociaal Artistieke Projecten
De voedingsbodem, onze Sociaal Artistieke Projecten, zijn bedoeld als een laagdrempelige
kennismaking met kunst, waarbij kunst vooral een middel is om elkaar te ontmoeten. In ons
collectief zijn hiervoor werkgroepen georganiseerd. Deze werkgroepen investeren tijd om concepten
tot een goed projectplan met begroting te schrijven. De directeur legt deze projectplannen voor aan
mogelijke financiële partners. Dit is altijd een risico omdat de kunstenaars niet weten of het
projectplan uitgevoerd kan worden, en of hun bestede tijd beloond wordt.
Art-S-Cool is met onze Sociaal Artistieke Projecten opgevallen en heeft in 2016 de landelijke prijs
Code Culturele Diversiteit ontvangen uit handen van Mariette Hamer. Dit genereerde ook veel
aandacht van de gemeente en de pers.
In 2016 is het project De Haagse Dierentuin voorbereid voor 2017. Dit project is gericht op
ontmoeting tussen kinderen uit verschillende wijken, en die samen nieuwe diersoorten creeren voor
de Haagse Dierentuin. Naast de ontwikkeling van dit ontmoetingsproject is ook tijd besteed aan de
bestendiging van de ontmoetingen. Hiervoor is gekozen om een virtuele dierentuin te ontwerpen,
waar kinderen blijvend hun creaties kunnen plaatsen.
Ontwikkeld en uitgevoerd is het eerder beschreven zomerproject De KunstKaravaan.
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Hoofdstuk 4. Bestuursverslag: de Secundaire processen
Hieronder gaan we de prestaties na voor de secundaire processen, te weten de speerpunten
‘relatienetwerk’ en ‘eigen professie’. De secundaire processen garanderen continuïteit en kwaliteit.
De garantie daarvan is een primaire verantwoordelijkheid van het bestuur. Wat nu volgt is dan ook,
binnen het Jaarverslag als geheel, het eigenlijke bestuursverslag.

4.1. De identiteit van het collectief
Art-S-Cool is een stichting, bedoeld om op basis van zijn visie, uitvoering te geven aan missie en
statuten. Daartoe onderhoudt het bestuur een organisatie, bestaande uit de directeur en vanaf
medio 2017 een coördinator. De taak van de directeur is uitvoering te geven aan de beleidsstrategie
van Art-S-Cool, dat wil zegen aan de drie speerpunten: kunstonderwijs, cultuurparticipatie en sociaal
artistieke projecten. Om dat te doen kan de directeur kunstenaars aan trekken, zelfstandige
beroepsbeoefenaren met een winst-uit-ondernemen-status. Ze zijn preferred suppliers, dat wil
zeggen dat de directeur zich bij voorkeur tot hen richt ten einde taken te verrichten, passend binnen
de speerpunten. Zij hebben ervaring en inzicht in het werkterrein van de stichting: ze kennen de wijk,
ze weten wat het is in een cultuur van pluriformiteit te functioneren. De kunstenaars zijn
ontwikkelingsgericht, dat wil zeggen pedagogisch en didactisch toegerust om met kinderen kunst te
maken op basis van co-creatie. Het samenvallen van deze professionele competenties en
bekwaamheden is schaars en, voor de strategische beleidsontwikkeling van Art-S-Cool, zeer
functioneel. Om die reden onderhoudt de directeur een bijzondere werkrelatie met deze groep, die
gestalte krijgt in een netwerk, aangeduid als collectief. Dit collectief is goed op de hoogte van de
strategische speerpunten van de stichting en via de directeur functioneren zij als een raad van advies
ten dienste van het bestuur.
Art-S-Cool als collectief
Art-S-Cool is een niet hiërarchisch verbonden team kunstenaars; zij hebben ieder een eigen
artistieke praktijk. Vandaaruit en vanuit ieders eigen creatieve visie leveren zij bijdragen aan Art-SCool; dat gebeurt op verzoek van de directeur, op basis van een overeenkomst van opdracht en
een specificatie van werkzaamheden.
Als groep is het collectief; ze onderhouden eigen zelfbepaalde relaties naar de wijk. Daardoor
kunnen ze snel inspelen op veranderingen en op vragen van kinderen, scholen en anderen.
Vanwege deze expertise functioneren zij, van de directeur als commissie van advies.
De identiteit van het collectief als team van autonome professionals, zonder hiërarchische
arbeidsbetrekkingen, kwam in 2016 onder druk als gevolg van wijziging in regelgeving.
In mei werd de wet DBA kracht. Hiermee kwam de onafhankelijke status van de collectiefleden als
culturele ondernemers die samen Art-S-Cool als culturele onderneming vormen, ter discussie. De
wet, die bedoeld is om schijnconstructies in de arbeidsverhoudingen tegen te gaan (feitelijke
loonverhoudingen, vermomd als verhouding opdrachtgever – opdrachtnemer) dreigt het cultureel
ondernemerschap tegen te werken.
Het jaar 2016 bracht geen eenduidige oplossing voor dit zorgpunt, omdat de politieke kaders
onhelder bleven. Wel heeft het bestuur na fiscaal en arbeidsrechtelijke advies een rechtspositionele
overeenkomst in voorbereiding, die zekerheid biedt aan de collectiefleden om hun eigen
onafhankelijkheid te kunnen bewaren. Afwikkeling daarvan geschiedt in het komende kalenderjaar,
als tenminste dan meer duidelijkheid bestaat vanuit overheidsbeleid en Belastingdienst. Onderdeel
van deze aanpak is de rechtspositie van de directeur. Zij krijgt per 1 januari 2017 een
arbeidsovereenkomst aangeboden.

4.2. Speerpunt Relatienetwerk
Om onze doelgroep te bereiken met onze kunstactiviteiten en om onze beschreven ambities te
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verwezenlijk, zijn duurzame relaties noodzakelijk. We zijn daarom een netwerkorganisatie, waarbij
we ons inzetten voor ontmoeten en verbinden. Netwerken is níet een structuur gegeven, maar een
werkwoord. Het is geen doel op zich, maar een serie activiteiten om iets te bereiken met elkaar.
In het Jaarplan 2016 is het speerpunt ‘relatienetwerk’ in prestaties beschreven
4.2.1. Culturele diversiteit
Het eerste actiepunt uit het Jaarplan betrof zelf zichtbaar een afspiegeling te zijn van de pluriforme
samenleving. Basis daarvoor is de bestuursnotitie Culturele Diversiteit (opgenomen in het Model
Goed Bestuur) en de Code Culturele Diversiteit. De culturele diversiteit en disciplines is in de groei
van het collectief toegenomen. Met de prijs van de Code Culturele Diversiteit Award 2016 zijn onze
kunstprojecten en aanpak landelijke erkent. In het bestuur zijn leden via het netwerk van Binoq
Atana. Bestuurslid Diantha Rumwahlewang is portefeuillehouder culturele diversiteit. Samen met de
directeur zorgt zij dat dit onderwerp blijvende aandacht krijgt.
4.2.2. Raad van Inspiratie
Het tweede actiepunt betrof het opzetten van de Raad van Inspiratie met bewoners en professionals
met diverse culturele achtergronden. Hiervoor is in 2016 een conceptuele uitwerking opgesteld,
vastgesteld door bestuur en collectief gezamenlijk. Het collectief heeft, op basis van ervaringen en
observaties, vragen geformuleerd, waarover met de leden graag met de Raad in dialoog willen. De
uitwerking en operationalisering staat voor 2017 op de agenda.
4.2.3. Art-S-Cool als netwerkorganisatie
Ons belangrijkste netwerk is de buurt, d.w.z. de informele samenwerking met de vele mensen,
supporters, vrijwilligers, organisaties, beleidsfunctionarissen en culturele collega’s, die tijd en
deskundigheid willen delen en daarop aanspreekbaar zijn. Er is samenwerking met de
buurtorganisaties en scholen op het gebied van kennisuitwisseling en de werving van deelnemers
voor onze activiteiten.
Met name tijdens De KunstKaravaan Schilderswijk is ons netwerk uitgebreid met diverse
buurtorganisaties zoals moskeeën, een hindoestaanse kinderopvang en Haagse Hopjes. En ook door
onze huisvestingspartners, het Community Center en de Fightclub 070, zijn nieuwe
samenwerkingsrelaties aangegaan. De beoogde samenwerking met buurthuis De Mussen is om
financiële redenen gestrand.
De directeur is mede door het Schilderswijkfestival 2015, dat zij heeft gecoördineerd, een vriendin in
de wijk. Zo is zij in december door bewonersorganisatie De Paraplu, samen met 80 vrijwilligers uit de
Schilderswijk, uitgenodigd voor een gezamenlijk diner. Ook is zij namens Art-S-Cool partner in de
voorbereidingsgroep van het Schilderswijkfestival 2017.
De relatie met huidige partners is gecontinueerd en geïntensiveerd zoals met De Betovering, Theater
Vaillant, Bibliotheek Transvaal. Nieuwe partners zijn ook aangetrokken: Voorjaarsfestival
KrokusKabaal, Bibliotheek Schilderswijk, Sarnamihuis.
Onze elementaire netwerk zijn de autonome kunstenaars en vormgevers die bij Art-S-Cool betrokken
zijn.

4.3. Speerpunt eigen professie
4.3.1. Professionaliseringsactiviteiten
Het collectief als autonome groep kunstenaars onderhoudt zijn eigen professionalisering. De gang
van zaken is dat het bestuur middelen vrijmaakt voor professionaliseringsactiviteiten. De directeur
zorgt er voor dat de kunstenaars op de hoogte zijn van de strategische ambities en speerpunten van
de organisatie. De kunstenaars zelf richten vervolgens hun professionalisering in.
Er zijn studiedagen geweest rond de kernactiviteiten en ondernemerschap. Er is een intensief traject
geweest met Wijzer Werven. Dit programma, voor 90% bekostigd vanuit het ministerie van OC&W,
was gericht op ons ondernemerschap. Onder meer heeft een trainer workshops story telling
gegeven. Hiervoor moest het collectief helder krijgen hoe zij hun eigen missie wilden verwoorden.
De conclusie we zijn er voor de toekomst van het kind, werd het uitgangspunt van ieders verhaal. Het
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bestuur heeft, op voorstel van de directeur, deze woorden overgenomen als missie van de stichting
Art-S-Cool .
Door deze training kan ieder collectieflid Art-S-Cool extern presenteren; bijvoorbeeld naar fondsen,
opdrachtgevers en de gemeente.
4.3.2 Collegiale consultatie
Het tweede actiepunt betrof coaching, uitgevoerd als collegiale consulatie van nieuwe collectief
leden. Vier leden werden gekoppeld aan een samenwerkingsverband, op basis van intervisie ‘ on the
job’. Ook één van onze partnerscholen heeft geïnvesteerd in coaching van onze kunstenaars voor
hun groepen. Een teken dat de samenwerking met de school van duurzame aard is en zij graag onze
kunstenaars willen behouden. De studiedagen rond story telling hebben er aan bijgedragen dat alle
leden in staat zijn de missie van Art-S-Cool te verwoorden naar derden.
4.3.3. Bedrijfsvoering
Het vierde actiepunt betrof het ondernemerschap van Art-S-Cool, zichtbaar in de bedrijfsvoering. De
betreft concreet de uitrol van het DCO advies jaar Duurzaam Cultureel Ondernemen, een advies,
opgesteld door een externe wegbereider, mei 2015).
Er zijn afspraken gemaakt over effectieve facturatie; de pilot rond urenregistratie is niet
geïmplementeerd. Tijdens de bestuurlijke zelfevaluatie in november is uitgesproken dat de verdere
uitrol van het DCO project in 2017 zijn beslag moet krijgen. Er zal in de begroting ruimte komen voor
de kunstenaars i.v.m. ontwikkelingstijd voor het kunstonderwijs.
De directeur kreeg meer armslag om haar interne en externe bezigheden te kunnen uitoefenen door
de aanstelling van een management ondersteuner, die vanaf juni actief is. Zij kon als wijk trainee
worden aangesteld via een gemeentelijke subsidieregeling. In 2017 is het voornemen een dergelijke
functionaris zelf in dienst te nemen.
4.3.4. Externe communicatie
Het vijfde actiepunt, externe communicatie., is ter hand genomen door de wijktrainee, die een
professionele opleiding hiervoor gevolgd heeft. Zij heeft de communicatie op sociale media
gecoördineerd. Verder was zij betrokken bij een onderzoek naar cultuurparticipatie door de
doelgroepen. Het voornemen om het evaluatieformulier t.b.v. deelnemende scholen te verbeteren,
is nog niet uitgevoerd. Dit komt in 2017 opnieuw op de agenda. Opvallend was dat Art-S-Cool en dan
met name de directeur, steeds vaker inbreng had in bijeenkomsten van gemeentepolitiek en
cultuurbeleid. In het bestuur is een portefeuillehouder Thought Leadership aangewezen, bedoeld om
regie te zetten op onze rol als sleutelstelling/opinieleider in de stedelijke culturele sector.
4.3.5. Verdienmodel
Dit zesde actiepunt is uitgewerkt in een werkgroep van collectief en bestuur, bedoeld om de
mogelijkheden van brede financieringsmix te verkennen. Bij dit traject is van deskundige externe
ondersteuning gebruik gemaakt via het Wijzer Werven traject.
Dit traject heeft het bestuur gesterkt in het vermogen brede financiële bronnen aan te boren: naast
overheidssubsidies en private fondsen ook sponsorinkomsten uit de private en bedrijfssector.
Hiervoor is een wervingsstrategie ontwikkeld, op basis van een brochure, uit te brengen in het jaar
2017. De effecten daarvan zullen in de komende jaren leiden tot versterking van de financiële basis
van de organisatie.
4.3.6. Huisvesting
Het zevende actiepunt, huisvesting, heeft geleid tot zichtbaar resultaat.
Reeds in 2015 en eerder had de wethouder cultuur, Joris Wijsmuller, aangegeven te willen voorzien
in een definitieve locatie. Als basis daarvoor is een strategisch huisvestingsplan gemaakt met een
combinatie van een vast atelier en satellieten in de wijken Schilderswijk en Transvaal. In mei 2016
maakte de gemeente bekend dat het pand Ferdinand Bolstraat vanaf 2017 beschikbaar zou komen
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voor vaste locatie en dan op basis van meer lokalen dan tot dusver. Er hebben hiervoor diverse
afstemmingsoverleggen plaatsgevonden met de mede huurders.
4.3.7. Good Goverance
Dit actiepunt betreft de kwaliteit van het bestuur.
De uitdaging, die zich in 2016 steeds duidelijker aandiende, was: hoe als bestuur balans te houden
tussen wat we strategische willen (de vijfspeerpunten van ons Meerjarenplan) en hoe we dat
operationeel bereiken. Het operationele rukte op in 2016, nam steeds meer ruimte in tijdens de
schaarse vergadertijd: aandacht voor subsidieverplichtingen, arbeidsrechtelijke zekerheden,
ondernemerschap, huisvestingskwesties etc. Wezenlijke bestuurstaken, toch beschouwden wij het
als onze opdracht ook in 2016 de balans te houden.
Om die reden hebben we de strategische cyclus (dat is de cyclisch georganiseerde strategische
kalender) effectiever gemaakt; het voornemen is uitgesproken het bestuur uit te breiden en meer
verantwoordelijkheid over te dragen aan portefeuillehouders binnen het bestuur; op het terrein va
arbeidsrecht en rechtspositie heeft het bestuur diverse malen gebruik gemaakt van externe
bestuursadviseurs. Het voornemen is uitgesproken dit vaker te doen als daar ad hoc aanleiding voor
is.
Het Model Goed Bestuur (het morele register van de stichting is geactualiseerd, waaronder de
reglementering van verantwoordelijkheden tussen bestuur en directeur.
Dit Model bevat de reglementering van bestuurlijke en professionele verhoudingen, de afbakening
van verantwoordelijkheden tussen bestuur en directeur, vastgelegd in een Managementopdracht;
de beloning van de directeur op basis van een uurtarief, de medezeggenschap, de verankering van
een AO/IB, d.w.z. het systeem van administratieve organisatie en interne controle. Ook is een
bestuurlijke profielschets opgenomen; op basis van deze profielschets kon het bestuur per
november 2015 voorzien in de ontstane vacature. Verder is daarin bepaald dat het bestuur
onbezoldigd is, afgezien de declaratie van reiskosten.
De onafhankelijke status van de leden van het collectief als z.z.p.er en in die hoedanigheid preferred
supplier voor de uitvoering van taken is geformaliseerd en opgenomen in het Model. Een
raamovereenkomst van opdracht is in voorbereiding maar kon in het kalenderjaar nog niet worden
geformaliseerd. De AO/IB is verfijnd. De Business Review per kwartaal wordt standaard aangevuld
met een forecast.
Het geheel van werkzaamheden voldoet aan criteria van het model Good Governance voor de
culturele sector. Externe toetsing daarvan, voorgenomen in 2016, is niet gerealiseerd om praktische
redenen (tijdgebrek). Het voornemen blijft staan voor het komende kalenderjaar.
De werkzaamheden voldoen ook aan de criteria Culturele Diversiteit, althans in aanzet. De vier P’s
van de code (Programma, Publiek, Personeel en Partners) zijn de leidraad voor inhoud, bestuur en
gedurige reflectie. De uitwerking daarvan in concreet gedrag begint vorm te krijgen. Blijvende
bestuurlijke alertheid is gewenst. In 2017 zal het bestuur de beleidsnota Culturele Diversiteit
(opgenomen in ons Model Goed Bestuur) nader concretiseren.
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Hoofdstuk 5. Prestatiegegevens 2016
CULTUURPARTICIPATIE: ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN EN JONGEREN NA SCHOOLTIJD
Cursisten / deelnemers
Eenheid
Bereik 2016
Beeldende kunst
aantal
1.335
Totaal aan cursisten/deelnemers
aantal
1.335

Bereik 2015
561
561

Activiteiten
Beeldende kunst **
Totaal aantal groepen

Eenheid
aantal
aantal

Bereik 2016
120
120

Bereik 2015
39
39

Aantal cursisten / deelnemers op leeftijd
Kinderen t/m 12 jaar
Jongeren 13 - 18 jaar
Volwassenen 18+ tot 55 jaar
Senioren 55+
Totaal cursisten / deelnemers
Totaal deelnemers ooievaarspas

Eenheid
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal

Bereik 2016
1.265
0
70
0
1.335

Bereik 2015
411
0
150
0
561
0

Activiteiten op leeftijd
Kinderen t/m 12 jaar
Jongeren 13 - 18 jaar
Volwassenen 18+ tot 55 jaar
Senioren 55+
Totaal activiteiten

Eenheid
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal

Bereik 2016
118
0
2
0
120

Bereik 2015
38
0
1
0
39

CULTUURPARTICIPATIE: ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN EN JONGEREN IN DE VAKANTIES
Eenheid
Bereik 2016
Deelnemers t/m 12 jaar
aantal
650
Deelnemers 13 - 18 jaar
aantal
0
Aangeboden verschillende activiteiten
aantal
21

Bereik 2015
180
0
12

CULTUUREDUCATIE: AANBOD IN SCHOOLVERBAND
Aanbod voor Haagse scholen, waaronder COH
Lessen / activiteiten primair onderwijs
Deelnemende scholen primair onderwijs
Deelnemende leerlingen primair onderwijs
Lessen / activiteiten voortgezet onderwijs
Deelnemende scholen voortgezet onderwijs
Deelnemende leerlingen voortgezet onderwijs

Eenheid
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal

Bereik 2016
831
11
1.196
34
1
24

Bereik 2015
533
12
1.069
4
1
30

Aanbod voor ouderparticipatie Haagse scholen
Deelnemende scholen primair onderwijs/Voorscholen
Deelnemende ouders primair onderwijs/Voorscholen
Lessen/activiteiten ouders

Eenheid
aantal
aantal
aantal

Bereik 2016

Bereik 2015

Aanbod voor VVE peuterspeelzalen Haagse Voorscholen
Deelnemende Voorscholen
Deelnemende peuters
Lessen/activiteiten peuters

Eenheid
aantal
aantal
aantal

Bereik 2016

Aanbod docententeam COH
Aantal deelnemende scholen
Aantal deelnemende docenten
Lessen/activiteiten docenten

Eenheid
aantal
aantal
aantal

Bereik 2016
1
40
2

0
0

Eenheid
aantal
aantal

Bereik 2016
25
25.000

Bereik 2015
25
25.000

Eenheid
aantal
aantal
aantal

Bereik 2016
1.347
1.985
3.332

Bereik 2015

Totaal aantal deelnemers kunstonderwijs
Totaal aantal deelnemers participatie
Totaal aantal deelnemers
Totaal aantal activiteiten kunstonderwijs
Totaal aantal activiteiten participatie
Totaal aantal activiteiten

aantal
aantal
aantal

896
141
1.037

2
26
16

2
61
13

4
212
112
Bereik 2015
2
40
29
Bereik 2015

0

TENTOONSTELLINGEN/PRESENTATIES
Aantal tentoonstellingen/publieke presentaties
Aantal bezoekers
TOTAAL PRESTATIES

1.321
741
2.062
674
51
725
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5.2. Nadere analyse Prestatiegegevens
5.2.1. Algemeen
In bovenstaand format van de gemeente Den Haag zijn de kwantitatieve prestatiegegevens van ArtS-Cool in het jaar 2015 en 2016 weergegeven. Deze kwantificering laat zien wat het bereik was van
het werk, gemeten naar aantallen deelnemers en naar aantallen activiteiten.
De aantallen deelnemers aan het aanbod cultuurparticipatie zijn gerangschikt naar leeftijd. Het
aanbod zelf is opgedeeld in activiteiten na schooltijd en activiteiten tijdens vakanties.
Het aanbod cultuureducatie/cultuuronderwijs is gespecificeerd naar activiteiten ten behoeve van
scholen, waaronder de activiteiten in verband met Cultuureducatie op zijn Haags (CoH). Apart
vermeld, zijn de activiteiten voor ouders en peuters. Deze doelgroep valt volgens de gemeentelijke
richtlijnen niet onder onderwijs. Omdat Art-S-Cool dit aanbod speciaal voor scholen in het kader van
ouderbetrokkenheid en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) heeft ontwikkeld, is dit prestatieoverzicht door ons toegevoegd. Zo ook met het bereik met onze teamgerichte
professionaliseringsactiviteiten.
Uit het overzicht blijkt dat in alle opzichten het bereik van Art-S-Cool in 2016 aanzienlijk is
toegenomen, in vergelijk met 2015, met uitzondering van ouderparticipatie en vve. In 2015
bereikten we 2062 deelnemers. In 2016 deden 3332 mee aan onze activiteiten. Ook het aantal
activiteiten is gegroeid van 725 in 2015 naar 1037 in 2016. Onze kunstenaars hebben een groot
participatie bereik in wijken waar kunst niet vanzelfsprekend is. Art-S-Cool is in de afgelopen vijf jaar
een bekende kunstschool voor de Schilderswijk en Transvaal.
5.2.2. Cultuurparticipatie
Dit onderdeel is in bereik toegenomen van 741 deelnemers in 2015 naar 1985 deelnemers in 2016.
Zo’n 80% van de deelnemers zijn afkomstige uit de Schilderswijk en Transvaal. Dit grote bereik kon
alleen plaatsvinden doordat we onze activiteiten gratis aan konden bieden met projectondersteuning
van Stadsdeel Centrum en Directie OCW, Fonds 1818, Janivo stichting, Madurodam Kinderfonds en
Jeugdvakantieloket. Ook door de goede samenwerking met bibliotheek Transvaalkwartier, Theater
De Vaillant, Blended Festival, scholen en vele andere partners is ons bereik 2,5 x gegroeid.
Het buitenschools aanbod in Art-S-Cool dat wij marktconform aanboden, verliep matig. Gezinnen
konden de 6 euro per les niet opbrengen, en ook de 50% korting met Ooievaarspas bleek een te
grote financiële drempel om deel te nemen. Hierdoor hebben we op ons doorlopend programma
maar 6 kinderen kunnen bereiken. Met het andere buitenschoolse programma waar we 1 euro per
les voor vroegen (verder gefinancierd door projectsubsidies) was het bereik 50 kinderen. En ook in
bibliotheek Transvaal hebben in het loop van het jaar 450 unieke kinderen deelgenomen aan onze
wekelijkse gratis kunstaanbod voor kinderen van de Islamitische basisscholen Yunus Emre en Al
Qoeba.
Als Sociaal Artistiek Project heeft Art-S-Cool voor het eerst De KunstKaravaan Schilderswijk
ontwikkeld. Langs vijf pleinen trokken onze kunstenaars als nomaden door de wijk, waar in het totaal
250 kinderen deelnamen aan het kunstproject. Deze deelnemersaantallen zijn bij activiteiten in
vakanties opgenomen. Een ander wijkbreed project heeft met Kerst in de Heesterbuurt
plaatsgevonden. Voor de 10 meter hoge kerstboom maakten bijna honderd kinderen op
verschillende buurtplekken, zoals een basisschool, in de bibliotheek en op het pleintje waar de
kerstboom stond, versieringen.
NB. Deze deelnemersaantallen zijn verdeeld over Cultuuronderwijs en Cultuurparticipanten.
5.2.3. Cultuuronderwijs
In ons bereik Cultuuronderwijs is een lichte groei in het aantal unieke kinderen van 1321 in 2015 naar
1347 in 2016. Het aantal kunstlessen dat we aan leerlingen hebben verzorgd is met meer dan 220
toegenomen van 674 naar 896. Dat betekent dat we het zelfde kind vaker lesgeven. Deze toename in
lesactiviteiten komt door de uitbreiding van onze LKP-lessen in het schooljaar 2016-2017, van 15
groepen naar 26 groepen. Daarnaast geven we sinds september wekelijks twee lessen op een SVOschool.
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Er is een flinke afname in het bereik van ouders en activiteiten in het onderwijs. De oorzaak hiervoor
is het veranderende onderwijsbeleid. Ouderbetrokkenheid wordt niet meer apart gefinancierd. De
VVE-scholen maken een Integraal Plan, waarin zij onder meer het beleid voor ouderbetrokkenheid
opstellen. De totale financiering voor dit Integraal Plan lijkt in schooljaar 2016-2017 te zijn
afgenomen ten opzichte van het gemeentelijke beleid daarvoor.
Een nieuwe doelgroep in ons kunstonderwijsaanbod zijn de leerkrachten. We hebben 40
onderwijsprofessionals geadviseerd en geïnspireerd met toegankelijke kunstactiviteiten voor in de
klas.
5.2.4. Tentoonstellingen/presentaties
Ook dit jaar heeft Art-S-Cool veel tentoonstellingen en presentaties gegeven. In iedere school is er
plek gecreëerd om de gemaakte werken op te hangen of in een vitrinekast te plaatsen. Ook zijn er
projecten en cursussen met een eindpresentatie afgesloten waar alle leerlingen van de school en
ouders op af kwamen. De eerder genoemde kerstboom met versieringen van kinderen heeft vier
weken in de openbare ruimte gestaan.
Daarnaast heeft de directeur presentaties over Art-S-Cool gegeven. Onder meer in Amsterdam
tijdens de uitreiking van de prijs Code Culturele Diversiteit 2016 en in Rotterdam op de conferentie
Cultuur in Beeld van het Ministerie van OC&W. Een bijzonder presentatie vond plaats voor het
College van Burgemeester en Wethouders van Madurodam.
Niet opgenomen in deze prestatiegegevens, maar wel te benoemen waard is de media aandacht die
Art-S-Cool rondom de CCD Award genereerde. Onder meer was dit een item in TV West Nieuws,
waar de directeur geïnterviewd werd en een kunstactiviteit gefilmd.

Hoofdstuk 6. Jaarcijfers 2016
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Zie hiervoor de bijlage 1 Jaarrekening 2016.

Zie hiervoor de bijlage 1 Jaarrekening 2016.
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Zie hiervoor de bijlage 1 Jaarrekening 2016.

6.2. Toelichting jaarcijfers 2016
6.2.1. Algemeen
Uit de Jaarcijfers kunnen aan aantal trends opmaken. Hert algemene beeld is dat financieel Art-SCool er ‘net uitkomt’. Er is een licht overschot aan de inkomstenkant, genoeg om de beheerlasten en
activiteitenkosten te dekken.
Dit is een opvallend gegeven, omdat Art-S-Cool, naar inhoudelijke en prestatie maatstaven gemeten,
goed scoort. Kennelijk houdt de inkomsten daarmee geen gelijke tred.
Mogelijke verklaringen daarvoor verdienen nader onderzoek, maar twee zaken vallen op. Ten eerste
v.w.b. ons aanbod cultuurparticipatie. Sinds 2013 wordt deelname aan buitenschoolse cultuur
activiteiten niet aangemerkt als basisvoorziening. In onze wijken leven veel deelnemers onder de
armoede grens en is meedoen aan kunst niet vanzelfsprekend. De markt van vraag en aanbod van
cultuureducatie werkt dan ook niet. Temeer opvallend, omdat de vraag naar ons werk bij de
deelnemers zelf groot is. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de grote deelname cijfers aan activiteiten
cultuurparticipatie, waaraan de deelname gratis is. Ten tweede v.w.b. ons aanbod
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cultuureducatie/cultuuronderwijs. De bekostigingsregels i.v.m. het onderwijsachterstandenbeleid
zijn gaandeweg verschraald. Scholen, die van onze diensten gebruik maken, zijn minder in staat een
markt conform prijs te betalen, met als gevolg dat de Art-S-Cool beneden het markttarief hun
diensten aanbieden.
6.2.2. Baten en lasten 2016
De baten zijn verdeeld over publieksinkomsten, sponsor, subsidiebaten en overige inkomsten. De
totale baten zijn lichtelijke gedaald in 2016 ten opzichte van 2015, met ruim 2000 euro. Op basis van
de cijfers is te concluderen dat de baten dus nagenoeg hetzelfde zijn gebleven . Omdat ook de
activiteitenlasten en beheerlasten in dezelfde tendens bleven, bleef het uiteindelijke resultaat ook
nagenoeg hetzelfde.
De publieksinkomsten zijn de inkomsten van scholen, deelnemers en overige opdrachtgevers. Deze
baten zijn met ruim 5000 euro gestegen ten opzichte van 2015. We hebben meer activiteiten in
opdracht van scholen kunnen doen. Wel hebben we de kosten voor een deel van ons
cultuuronderwijs verlaagd omdat scholen aangaven minder subsidie te hebben. Ook zijn er minder
opdrachten gegenereerd voor ouderbetrokkenheid. Naast scholen weten ook meer organisaties ons
te vinden voor kunstactiviteiten. Er zijn nieuwe organisaties aan onze klantenkring toegevoegd en
eerdere samenwerkingen met partners zijn versterkt.
De subsidiebaten zijn gedaald met ruim 13.000 euro. De reden hiervoor is dat Art-S-Cool
onvoldoende tijd had om Sociaal Artistieke Projectplannen te ontwikkelen waarvoor projectsubsidies
bij private fondsen en gemeente konden worden gevraagd. Het actualiseren van onze
subsidieaanvraag voor de besluitvorming Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 en het
proces van een definitieve huisvesting vroegen onze prioritering. Daardoor was het minder
succesvol met het werven van de voorgenoemde projectsubsidies. Wel heeft Art-S-Cool
projectondersteuning gekregen voor de projecten De KunstKaravaan Schilderswijk,
Kunstprogramma’s in Bibliotheek Transvaal, Participatie kinderen uit arme gezinnen en
Talententrajecten Wednesday Art-S-Cool van gemeente Den Haag (Stadsdeel Centrum en OCW), en
Fonds 1818, Jeugdvakantieloket, Madurodam Steunfonds, Janivo Stichting. Daarnaast werd er ook
een aanvraag in het kader van Cultureel Ondernemerschap afgewezen.
Het winnen van de landelijke prijs Code Culturele Diversiteit 2016 (CCD Award) was een verrassing
dat een onverwachte maar positieve aandacht genereerde. De sponsorinkomsten bestaat uit onze
geldprijs CCD Award van 1500 euro, dat door Stadsdeel Centrum werd aangevuld met nog eens 1000
euro.
De overige baten zijn onderhanden werk in overgang van schooljaar 2015 naar 2016.
De activiteitenlasten personeel is iets gestegen en materiele lasten is juist verlaagd ten opzichte van
het jaar daarvoor. Art-S-Cool heeft materiaal gedoneerd gekregen van onder meer kunstenaars,
scholen en de Haagse Markt. Ook hebben we in de afgelopen jaren een materialenvoorraad
aangelegd. Hierdoor hoefden we minder inkopen te doen voor onze activiteiten.
De beheerlasten personeel zijn de freelance directeur. Beheerlasten materieel is onder meer de huur
van de huisvesting. Deze hadden we hoger begroot dan de realiteit, omdat Art-S-Cool uitging van een
overgang van tijdelijke naar vaste huisvesting
6.2.3. Strategische context jaarcijfers
De resultaten die behaald zijn in 2016 volgen een tendens die ook in de 2 voorgaande jaren aan de
orde was. Dit was een tendens van enerzijds het steeds groter worden van de baten (en ook het
bereik), maar tegelijkertijd ook het groter worden van de lasten. Gedurende deze 3 jaren is het
gelukt om de lasten in lijn te houden met de baten, waardoor er altijd een positief resultaat werd
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geboekt. Dit resultaat was ook in lijn met het streven van directie en bestuur om voorafgaand aan
het instappen in het Kunstenplan een gezonde financiële huishouding te hebben.
Belangrijk is verder hierbij op te merken dat het financiële resultaat in 2016 wel positief is
uitgevallen, maar dat dit zo minimaal was dat er niet aan voorzieningen of reserves is gebouwd. Dit
zou normaliter betekenen dat Art-s-cool vanaf 2017 een kwetsbare positie zou houden, waarbij er
geen ruimte zou komen voor bijvoorbeeld innovatie. Door de opname in het Kunstenplan is er wel
ruimte gekomen om wel hieraan te werken en investeringen te gaan doen. Daarmee kan er met de
nodige inkomsten wel de financiële huishouding niet alleen gezond gehouden worden (in lijn met
voorgaande jaren), maar deze ook robuuster te maken.
Daarbij kan er gedacht worden aan het zoeken naar gevarieerder bronnen van inkomsten. Daarmee
kan Art-S-Cool het incidenteel verdienmodel wat ook in 2016 nog aan de orde was gaan aanpassen.
De baten uit het Kunstenplan gekoppeld aan de inkomsten uit opdrachten van scholen en
organisaties, projectsubsidies en materiele sponsoring zou moeten zorgen voor een gediversifieerder
verdienmodel.
Om in de komende jaren meer donaties en giften van particulieren en bedrijven te genereren, is
vanaf in 2016 het traject Wijzer Werven ingezet. Door het vergroten van kennis over het aantrekken
van financiële middelen kunnen zowel collectief, directie als bestuur meer de nodige acties gaan
verrichten. Als onderdeel van dit traject is ook een onderzoeksgroep van de Haagse Hogeschool bezig
geweest met een project met als onderwerp de mogelijkheden rondom (financiële) ondersteuning
van ondernemingen uit de Schilderswijk.
Sinds 2015 heeft Art-S-Cool een culturele ANBI-status. De komende jaren worden initiatieven
uitgezet op het gebied van crowdfunding, vrienden van Art-S-Cool en giften
Kijkend naar de totale baten beoogde Art-S-Cool in 2016 te groeien naar een verhouding van 40% uit
publieke subsidies en 60% baten uit andere bronnen van middelen. In 2016 is dit uitgekomen op een
verhouding van 28% gemeentelijke subsidies tegenover 72% uit andere bronnen wat een uitstekend
resultaat genoemd mag worden (ruim 41.000 euro tegenover ruim 106.000 euro). In het kader van
duurzaam ondernemen behoorde ook de algemene reserve toe te nemen met maximaal 2% van de
omzet per jaar, maar zoals eerder aangegeven was het financiële resultaat niet toereikend om de
algemene reserve sterker te maken.

Hoofdstuk 7. Met het oog op 2017
De vraag die we tot slot stellen is welke conclusies we verbinden aan ons werk in het afgelopen jaar.
In het Jaarplan 2016 hebben we gezegd dat we strategische ambities hebben, samengevat als ‘bij te
dragen aan talent ontwikkeling en aan een positieve beleving van culturele diversiteit’.
We hebben toen ook aangegeven dat we die bijdragen zouden gaan leveren doen door resultaten te
laten zien op een aantal speerpunten. We hebben drie speerpunten aangewezen inzake onze
kernactiviteiten en twee rond onze secundaire processen.
Ook hebben we gezegd d
at we het jaar 2016 zien als een overgangsjaar: opmaat naar een nieuwe periode, te weten die van
het vierjarige Meerjarenkunstenplan van de gemeente.
Tegen deze achtergrond: wat zijn de lessen van 2016?

7.1. Impact
De belangrijkste les is dat we met onze kernactiviteiten op het goede spoor zaten. Art-S-Cool heeft in
de wijk en de Haagse culturele sector een sterk imago; ook onze maatschappelijke bijdrage is
herkend.
In het jaar 2016 hebben we daar ondubbelzinnige bevestigingen van gekregen. De
deelnemersaantallen en aantallen activiteiten laten groei zien over de hele linie in vergelijk met
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2015. De respons van gebruikers was eenduidig: kinderen, moeders in de wijk, mensen op school
lieten ons weten: onze aanpak is in de roos. Onze presentaties van de Piramide, de ‘methode Art-SCool’, op bijeenkomsten van professionals en beleidsinstanties oogstten instemming; we wonnen de
Code Culturele Diversiteit Award 2016, de organiserende instanties zegden toe bij te dragen aan
landelijke verspreiding. Ons werkterrein is wijkgericht: Schilderwijk en Transvaal, maar de impact is
grootstedelijk Den Haag, zoals bleek toen de gemeenteraad besloot Art-S-Cool op te nemen in het
stedelijke meerjarige actieplan cultuur voor de komende jaren. Ook de toewijzing van ons atelier als
definitieve huisvesting (en dus niet langer als ‘anti kraak’) zien we in dit licht. De wethouder had in
2014 aangegeven zich daarvoor hard te willen maken. In het jaar 2016 heeft hij die toezegging
verzilverd.

7.2 De kwetsbaarheid van cultuurparticipatie
Een tweede les. Waar we mee werden geconfronteerd was het politieke beleid van het onderdeel
buitenschoolse cultuurparticipatie, sinds 2013 niet meer bekostigd als een basisvoorziening. Ouders
beneden de armoede grens gaven aan de eigen bijdragen niet op te kunnen brengen om hun
kinderen aan onze programma’s te laten deelnemen. De Ooievaarspas is ontoereikend en
ingewikkeld. In de hearings van de commissie Samenleving heeft de directeur hier aandacht voor
gevraagd. De gemeente was niet ongevoelig en gaven op projectbasis extra middelen voor pilots en
projecten cultuurparticipatie, maar het beleid blijft overeind. Een zwak punt in onze ogen, vooral
omdat de gemeente zelf constateert en zich zorgen maakt over de toenemende segregatie, armoede
en het onvoldoende cultuurbereik van de 52% bewoners met een andere etniciteit. Art-S-Cool zal
ook in 2017 het belang van buitenschoolse cultuurparticipatie uitdragen in de lokale politiek en
blijvend aandacht vragen voor het wegnemen van de financiële drempels voor kinderen uit de
aandachtswijken.

7.3 Netwerkorganisatie
De derde les is deze. Onze kleinschalige aanpak slaat aan, maar niets gaat van zelf. Onze doelgroep
zijn kinderen die niet vanzelfsprekend in aanraking komen met kunst. Om de drempels te verlagen
zodat juist deze kinderen deel kunnen nemen aan onze kunstactiviteiten, is samenwerken essentieel.
Zoals we in het Jaarplan 2016 hebben gezegd: netwerken zijn niet een structuur maar is een
werkwoord. Veel ging goed in 2016, maar wat nog niet tot stand kwam was onze Raad van Inspiratie
en ons voornemen de ondernemers in de buurt meer te betrekken. Er is voorwerk op deze beide
punten, het jaar 2017 moet resultaten opleveren. Ons volgend netwerk zijn de instanties en
sleutelpersonen in beleid en bestuur. Zonder ons daarin te verliezen liet 2016 zien dat Art-S-Cool op
beslissende momenten met gezag kon spreken, zoals in de commissie Samenleving van de
gemeenteraad. Onze belangrijkste les uit 2016: om een kleinschalige magneet te blijven uit de
Schilderswijk is opschaling nodig in de sector. Onze effecten zijn niet beperkt tot de cultuursector.
Ook in andere sectoren, zoals bijvoorbeeld jeugdwerk of armoedeaanpak, kan de Piramide een
verbindend verhaal zijn van empathie en kunstzinnigheid. Daarom zullen we ook bij die andere
beleidsterreinen aansluiting zoeken, zoals bijvoorbeeld bij de Haagse Educatieve Agenda.

7.4 Transformatiemanagement
Het jaar 2016 plaatste ons voor een aantal bestuurlijke uitdagingen. Zo was er arbeidsrechtelijk
verwarring als gevolg van de wet DBA, waarvan de implicaties gedurende het gehele verslagjaar
onduidelijk bleven. De vierde les van 2016 is daarom: de belangrijkste bestuurstaak, is die van
consolideren en verstevigen en mede dankzij de opname in het Kunstenplan 2017-2020 kunnen we
dit waarmaken. Waar we in 2017 op in zullen zetten: meer eigen verdienvermogen, meer
ondersteuning, beproefde bedrijfsprocessen, interne beheersingsmaatregelen en meer
arbeidsrechtelijke zekerheid, dan wel helderheid over de opdrachtrelaties tussen bestuur en
autonome kunstenaars.
Al vroeg in 2016 heeft het bestuur de ontwikkelingsfase van Art-S-Cool aangeduid als die van
transformatie; de opdracht voor 2017 is dit transformatiemanagement verder uit te bouwen.
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Hoofdstuk 8. Organisatie
8.1 Samenstelling Bestuur
Functie

Naam:

In functie sinds:

Termijn
benoeming

Treedt af op

Voorzitter

Everard Warffemius

29-4-2014

4 jr (max. 2 term)

29-04-2018*

Secretaris

Rob de Bruïne

29-4-2014

4 jr (max. 2 term)

29-04-2018*

Penningmeester

Amit Akbar

29-4-2014

4 jr (max. 2 term)

29-04-2018*

Algemeen Bestuurslid

Ergün Erkoçu

25-1-2011

4 jr (max. 2 term)

25-04-2017

Algemeen Bestuurslid

Diantha Rumahlewang

5-11-2015

4 jr (max. 2 term)

05-11-2019*

*herkiesbaar voor 4 jaar

Directeur: Laura van Eeden
Wijktrainee: Tamar Akdogan
NB. Kunstenaarscollectief en vrijwilligers van Art-S-Cool:
Tarek adel Rezk, Brent Batstra, Alfred Beekenkamp, Melissa Cruz Garcia, Jessica van Deursen,
Angelique Josten (vormgever), Leontine Lieffering, Natascha van Nooijen Kooij, Remco Osório
Lobato, Els Pak, Jessy Rahman, Ellen Rodenberg, Naima Zaki, Noortje Zijlstra, Gerjanne van Zuilen,
Marijke van Zuilen.

8.2. Werkwijze van het bestuur
De rechtsvorm van Art-S-Cool is een stichting, die 25 januari 2011 is opgericht. De stichting heeft als
bestuurlijke vorm een bestuur-directeurmodel. Het hele bestuurlijke proces is in handen van het
bestuur. Het bestuur kan taken zelf uitvoeren maar ook de uitvoering delegeren aan de directeur.
Het bestuur blijft echter volledig verantwoordelijk. Het bestuur vervult ook een toezichthoudende
functie. Maandelijks komt het bestuur in vergadering bijeen. De directeur neemt standaard daar aan
deel.
Het bestuur kan binnen het geheel van werkzaamheden portefeuilles onderscheiden, waaronder de
portefeuille HR. Voor ieder daarvan wijst het bestuur uit zijn midden een portefeuillehouder aan. De
portefeuille is voor de directeur de eerst verantwoordelijke bestuurder en sparring partner. De
portefeuillehouder gaat gedurig na hoe het gesteld is met de operationele uitvoering.
De besprekingen in het bestuur worden voorbereid door het Agendaoverleg. Daarin hebben de
voorzitter, de secretaris en de directeur zitting. De penningmeester sluit bij het agenda-overleg aan
wanneer de beleidscyclus daarom vraagt. Eens per jaar komt het bestuur in beraad bijeen voor een
zelfevaluatie. De directeur neemt daaraan geen deel. Van dit beraad maakt de secretaris verslag op.
De conclusies er van worden betrokken bij verdere beleidsontwikkeling.
De bestuursleden zijn afkomstig uit de sectoren kunst, onderwijs en openbare dienst. Het bestuur
bestaat per 31 december 2016 uit vijf leden.
Er is afgesproken dat de leden van het bestuur geen honorarium ontvangen, uitgezonderd de
secretaris, die vanaf januari 2017 een vrijwilligersvergoeding krijgt à € 1500, - op jaar basis.
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8.3. Organogram 31 december 2016
8 vrijwilligers

13 kunstenaars

8 gastkunstenaars

Directeur
Raad van Inspiratie
i.o.
Bestuur
5 vrijwilligers
Doorgetrokken lijn staat voor verantwoordelijkheidsverdeling. Stippellijn voor samenwerking en
advisering.

8.4. Tot slot
Tot slot van dit jaarverslag 2016, bedankt Art-S-Cool alle kinderen, ouders, scholen en de vele, vele
partners voor al het moois uit 2016! Art-S-Cool bedankt de volgende partners voor financiële
ondersteuning van onze kunstprojecten uit 2016:

Ook speciale dank aan Cihan Bugdaci van Gentlemen Architecture voor sponsoring in advisering en
begeleiding van ons huisvestingstraject.

