Jaarverslag
2018
Boekmanstichting
Kenniscentrum voor kunst,
cultuur en beleid

De Boekmanstichting is het
onafhankelijke kenniscentrum voor
kunst, cultuur en beleid in
Nederland. Zij verzamelt, analyseert
en verspreidt data en informatie over
de cultuursector en stimuleert en
faciliteert het gefundeerde
cultuurdebat.
Het werkterrein van de Boekmanstichting omvat o.a.
het kunst- en cultuurbeleid van overheden, openbare
en particuliere financiering van kunst, sociaaleconomische en juridische aspecten van de kunsten en
het kunstenaarsberoep, auteursrecht, management,
marketing en sponsoring in de cultuur, culturele
organisaties en manifestaties, kunstprogrammering
door omroepen, cultuurtoerisme, kunst- en
cultuureducatie, amateurkunst, kunstvakonderwijs,
cultuurparticipatie en kunstkritiek.

De Boekmanstichting is op 9 december 1963 opgericht
op initiatief van de Federatie van
Kunstenaarsverenigingen als wetenschappelijk
instituut voor onderzoek naar vraagstukken op het
gebied van kunstbeleid. De stichting is vernoemd naar
Emanuel Boekman (1889-1940), SDAP-wethouder
voor kunstzaken in Amsterdam en gepromoveerd op
het proefschrift Overheid en kunst in Nederland.
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Woord van het bestuur
Met verschillende aanwinsten heeft de
Boekmanstichting zich in 2018
ingespannen om de culturele sector en
het culturele debat met kennis te voeden.
In december verscheen in samenwerking
met Atlas voor gemeenten de Regionale
Cultuurindex: een nieuw instrument dat
met 84 indicatoren inzicht biedt in
cultureel aanbod, culturele deelname en
geldstromen op provinciaal niveau. De
index is bovendien te vinden op het
compleet vernieuwde boekman.nl, waar
alle kennis die de Boekmanstichting
ontsluit duidelijker en in meer
samenhang verzameld is. Een derde
aanwinst is het Compendium of Cultural
Policies and Trends. Sinds april is de
Boekmanstichting de uitvoerder van dit
internationale platform voor
cultuurbeleid. Daarmee werden tevens
twee nieuwe medewerkers verwelkomd.

activiteiten. Tussen een groeiende
collectie vonden in de studiezaal
verschillende interessante lezingen en
geanimeerde debatten plaats. Tijdschrift
Boekman besteedde met themanummers
over stedelijke regio’s, inclusiviteit,
techniek en de culturele arbeidsmarkt
aandacht aan actuele en relevante
vraagstukken. Onderzoekers voltooiden
meerdere onderzoeken in opdracht, zoals
een groot rapport over buurtcultuur voor
het Prins Bernhard Cultuurfonds, en
schreven gedurende het hele jaar actief
over nieuwe cijfers en ontwikkelingen.

Naast deze nieuwe ontwikkelingen
continueerde de stichting haar bestaande

Jan Jaap Knol (directeur)

Op 1 maart 2019 ben ik begonnen als
nieuwe directeur. Ik kijk er naar uit om
samen met het team de sector te
ondersteunen met kennis, feiten en
duiding. Met vertrouwde activiteiten,
maar ook met nieuwe en frisse ideeën!
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Feiten en cijfers 2018
46 activiteiten

1.808 deelnemers

= 32 expertmeetings,
conferenties, bijeenkomsten
en exposities en 14 nieuwe
publicaties
• 34 in 2017

= aantal personen dat
aanwezig was bij diverse
evenementen
• 1.494 in 2017

Oplage van
Boekman

is 1.400, exclusief
(vele) meelezers.


1.
2.
3.
4.

1.400 in 2017

4.786 personen3
ontvangen de
Boekmanstichting-

nieuwsbrief
 5.116

in 2017

58 deelnemers
per evenement1

3.695
verkopen

= gemiddelde aantal
deelnemers per evenement
• 60 in 2017

= 2.913 Boekman-edities
voor abonnees, 654 losse
verkopen van Boekman en
128 van overige publicaties.
• 3.612 (+11.150) in 20172

1.925 vind-ikleuks voor de
Boekmanstichting-

Facebook


1.822 in 2017

2.422 personen en
organisaties volgen
Boekmanstichting op

Twitter



2.300 in 2017

912 personen4 zijn lid
van de Boekmanstichting op

LinkedIn


898 in 2017

Over de expositie van Annemoon van Hemel zijn geen bezoekcijfers verzameld. Dit gemiddelde is daarom gebaseerd op 31 van de 32 evenementen.
In 2017 werden 10.000 extra edities van Boekman 111 gekocht door BPD en 1.150 van Boekman 112 door de Stuurgroep Sport en cultuur.
Met de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn alle nieuwsbriefabonnees gemaild met de vraag of ze de nieuwsbrief
wilden blijven ontvangen. Een klein deel van hen schreef zich vervolgens uit, waardoor het aantal abonnees lager ligt dan in 2017.
Naast een groep heeft de Boekmanstichting sinds 2018 een bedrijfspagina op LinkedIn. Deze telt inmiddels ruim 500 volgers.
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Personeel
Op 31 december 2018 had de
Boekmanstichting 12
medewerkers in dienst voor 10,3
fte. 58% van hen was vrouw (in
2017: 60%), en de gemiddelde
leeftijd was 42,8 (in 2017: 43,2).
In oktober nam Marielle
Hendriks afscheid als directeur;
haar opvolger Jan Jaap Knol is
gestart per 1 maart 2019.

Boekmanuitje

Interimdirecteur

Aantal fte per
functie

Theun Creton

Tot die tijd zijn de taken van de
directeur waargenomen door
Theun Creton. Ook Kimberly van
Aart (onderzoek en redactie
Boekman) en Nico de Klerk
(vrijwilliger bibliotheek)
besloten in 2018 de
Boekmanstichting te verruilen
voor een nieuwe uitdaging.
Met de komst van het
Compendium verwelkomde de
Boekmanstichting Helen
Johnson en Sabine Zwart als
nieuwe medewerkers. Daarnaast
waren er in 2018 twee stagiaires
actief: Constance Huynh hielp
mee bij het Compendium en
Elien Hagedoorn voerde
zelfstandig een onderzoek uit.
Zie onze website voor een
actueel personeelsoverzicht.

Jaarverslag 2018

Onderzoek,
publicaties,
projecten

Kimberly van Aart
Rogier Brom
Jack van der Leden
André Nuchelmans
Bjorn Schrijen

1

1
3,98

Communicatie

Nuran Bozkurt
Informatiespecialisten

Hilde Klein
Jack van der Leden
Mieke Nooijen
Secretariaat
en ICT

3,98

0,8

1,72

1,2

Mies van Splunter
Mieke Nooijen
Compendium

Helen Johnson
Sabine Zwart

1,6

2018

0,8

1,72

1,2
2017
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Financiën
Deze grafieken tonen
enkele kerncijfers over de
financiën van de
Boekmanstichting in 2018
en 2017 (afgerond op
duizendtallen). Meer
informatie is te vinden in
de jaarrekening.

€ 1.147.000
inkomsten in 2017
€ 1.332.000
inkomsten in 2018
€ 197.000
€ 220.000

Subsidie vanuit de
Culturele
Basisinfrastructuur
Eigen inkomsten
(inclusief bijdragen van
private fondsen)

€ 206.000
€ 744.000
€ 350.000

€ 762.000

Overige inkomsten uit
publieke middelen
(inclusief bijdrage voor
Johannes Vermeerprijs)
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Maart

Activiteiten: 1. Duiding
Juni

Met de functie duiding geeft de
Boekmanstichting betekenis aan
kwantitatieve en kwalitatieve gegevens.
Het betreft dataverzameling,
beleidsinformatieverzameling, analyse,
verklaring en ontsluiting. Met de
uitvoering van deze functie zet de
stichting haar kennis en kunde in voor
het duiden van maatschappelijke en
sociale trends in het veld van
cultuurbeleid. In 2018 is met een
geïntensiveerde samenwerking tussen
redactie, bibliotheek en onderzoekers
opnieuw sterk op deze functie ingezet.
Een belangrijk wapenfeit was de
presentatie van de Regionale
Cultuurindex: een nieuw instrument dat
met 84 indicatoren gedetailleerd inzicht
biedt in cultureel aanbod, culturele
deelname en geldstromen op provinciaal
niveau. Acht online analyses boden een
eerste verkenning van de rijke data, die in
2019 verder uitgediept zullen worden.

Op cultuurindex.nl verschenen 36
artikelen waarin nieuwe cijfers en
ontwikkelingen werden gesignaleerd,
geduid, en waar nodig van een kritische
kanttekening werden voorzien.
Tijdschrift Boekman besteedde in vier
themanummers aandacht aan actuele en
relevante onderwerpen. Hierbij werd
samengewerkt met verschillende
personen en instanties binnen en buiten
de sector. Ook werden twee edities van
Boekman Extra uitgebracht: #10 Cultuur
kan bijdragen aan verbetering van de
sociale leefomgeving en #11 Welke rol
speelt creativiteit bij productieve
cultuurdeelname.

September

December

Tot slot bood de publicatie Arts Index
Netherlands 2005-2015 een overzicht van
de belangrijkste culturele ontwikkelingen
in Nederland en schreven medewerkers
van de Boekmanstichting mee aan de
bundel Cultural policy in the polder.
Jaarverslag 2018
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2. Debat
Op een onafhankelijke,
neutrale wijze jaagt de
Boekmanstichting het
culturele debat aan. Deze
debatfunctie heeft tot doel
meningsvorming te
bevorderen.
Van de 32 bijeenkomsten
die de Boekmanstichting
(mede) organiseerde in
2018, hadden 17 primair
een debatfunctie.

Presentatie Boekman 115

30 januari

Debat: Regionalisering met Hans van Maanen

20 februari

Debat: Regionalisering met Willem Wijgers

14 maart

Debat: Regionalisering met Johan Kolsteeg

20 april

Debat: Kunst en techniek (besloten KNAW-bijeenkomst).
In het verlengde hiervan verscheen in najaar 2018 Boekman 116.

24 april

Debat: Inclusiviteit met Erik Schrijvers en Kıvılcım Özmen

28 mei

Debat: Inclusiviteit met Cynthia Dekkers en Rento Zoutman

30 mei

Presentatie: Eerste deel Regionale Cultuurindex
(i.s.m. Atlas voor gemeenten)

18 juni

Presentatie: Waarde van Cultuur
(i.s.m. PON, Kunstloc Brabant, Telos en Pyrrhula Research Consultants)

28 juni

Presentatie: Boekman 115 over inclusiviteit
(i.s.m. LKCA)
Jaarverslag 2018
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[Vervolg]
[Vervolg]
Presentatie: Eerste deel Regionale Cultuurindex op congres VNPF
(i.s.m. Atlas voor gemeenten)

19 september

Debat: Culture commons (besloten KNAW-bijeenkomst).
In het verlengde hiervan verscheen in voorjaar 2019 Boekman 118.

21 september

Debat: Inclusiviteit met Bart Römer en Margo van der Valk

24 september

Debat: Presentatie en panelgesprek op Art The Hague
(i.s.m. Kunstenpunt.be)

26 september

Cultural Policy in the Polder

Debat: Culturele arbeidsmarkt met Erik Akkermans en Lisette Olsthoorn

16 oktober

Symposium: Cultural Policy in the Polder
(inclusief uitreiking vierde Boekman Dissertatieprijs aan Hanka Otte)

30 oktober
Regionalisering met Johan Kolsteeg

Debat: Culturele arbeidsmarkt met panelgesprek ‘Auteurs, uitgevers en
inkomsten’ (i.s.m. KVB Boekwerk)

27 november

Presentatie: Eerste editie Regionale Cultuurindex
(i.s.m. Atlas voor gemeenten)

14 december

Jaarverslag 2018
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Presentatie Regionale Cultuurindex

Aanwinsten in 2018

3. Documentatie
De documentatiefunctie heeft
kennisborging tot doel en omvat het
verzamelen en ontsluiten van cijfers
en informatie, onder andere via
collectiebeheer, archivering, de
(digitale) bibliotheekcatalogus en de
online rubriek Cultuurnieuws (258
berichten in 2018). Eind 2018

omvatte de catalogus 80.887 titels,
waarvan 55 procent digitaal en 45 als
hardcopy.

51%

364 in 2018

385 in 2017

Aantal fysieke bezoekers
(excl. bijeenkomsten)

380 in 2018

420 in 2017

1.062 in 2018

33%

Digitaal
Hardcopy
67%

1.275 in 2017

(online) catalogus bezoeken

56.093 in 2018

42.547 in 2017

(online) catalogus bezoekers

36.275 in 2018

20.330 in 2017

34%

66%

Infoverzoeken via telefoon,
webformulier en email

Boeken
Artikelen

De studiezaal van de bibliotheek is op
afspraak toegankelijk en is daarnaast
vaak podium voor lezingen, debatten
en andere bijeenkomsten.

Aantal uitleningen (incl. verlengingen)

Aantal nieuwe aanwinsten

49%

13.668 in 2018

16.116 in 2017

Jaarverslag 2018
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in studiezaal*
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4. Deling

30.020
48.601

Een belangrijk onderdeel van het werk
van de Boekmanstichting is het delen van
kennis en informatie. Vaste activiteiten
hierbij zijn het onderhouden van nauwe
banden met vele betrokkenen in het veld
van kunst, cultuur en beleid, en het geven
van lezingen en colleges op universiteiten
of in de studiezaal.
Een grote stap die verder in 2018 op dit
gebied is gezet, betreft de ontwikkeling
van een nieuwe website. Hierin zijn alle
producten en diensten van de
Boekmanstichting, zoals de catalogus en
de Cultuurindex, geïntegreerd, zodat
gebruikers benodigde kennis op één
centrale plek kunnen vinden.
Daarnaast werden in 2018 geregeld
bijeenkomsten georganiseerd waarbij
onderzoekers en beleidsmedewerkers
elkaar ontmoetten. Zo kwamen het
Platform Cultuurstatistici en de
Landelijke Werkgroep Cultuurbeleid

bijeen, en werden met Geert Drion twee
expertmeetings over een nieuwe
onderbouwing van het cultuurbeleid
georganiseerd.
Deling was ook de primaire functie van
drie publicaties. Kunst- en cultuurstudies
in Nederland en Onderzoekers kunst en
cultuur in Nederland vormen een gids in
het onderzoek en het onderwijs rondom
kunst, cultuur en beleid. Bioscoopgeschiedenis in cijfers brengt ruim 70
jaar bioscoophistorie samen in één
openbare en interactieve dataset.

2017
7.174
9.640

41.096
62.743

2018
12.789
17.702

Boekman.nl aantal bezoekers

Tot slot betekent deling ook het bieden
van een podium. Drie wetenschappers
gebruikten die mogelijkheid om hun
recente (dissertatie)onderzoek te
belichten in de reeks Onderzoek in Zicht.
De gang op de begane grond van de
Boekmanstichting vormde daarnaast een
podium voor exposities van drie
talentvolle fotografen.
Jaarverslag 2018
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* Op 12 december 2018 is
cultuurindex.nl opgegaan in
het vernieuwde boekman.nl
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[Vervolg]
Van de 32
bijeenkomsten die de
Boekmanstichting
(mede) organiseerde
in 2018, waren er 14
primair gericht op het

delen van kennis, het
stimuleren van
(onverwachte)
ontmoetingen, of het
bieden van een
platform.

5 februari

Onderzoek in Zicht: Freya Sixma over young adult
literature

9 februari

Expertmeeting Geert Drion: ‘Naar een nieuwe
onderbouwing voor cultuurbeleid?’ (I)

16 februari

Netwerkbijeenkomst: Platform Cultuurstatistici

21 februari

Stukafest

19 april

Expositie: Bettiena Drukker (inclusief opening)

4 mei

Lezing: Lucas Ligtenberg over Emanuel Boekman
(in het kader van 4 mei)

18 mei

Netwerkbijeenkomst: Landelijke Werkgroep
Cultuurbeleid

Onderzoek in Zicht met Ruud Jacobs

Jaarverslag 2018
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[Vervolg]
11 juni

Onderzoek in Zicht: Reyer van der Vlies over
cultureel ondernemerschap

24 augustus

Expositie: Sandra Veenstra (inclusief opening)

13 september

Prissma GO Infobattle

17 oktober

Expertmeeting Geert Drion: ‘Naar een nieuwe
onderbouwing voor cultuurbeleid?’ (II)

25 oktober

Netwerkbijeenkomst: afscheid directeur Marielle
Hendriks

19 november

Onderzoek in Zicht: Ruud Jacobs over persuasieve
games

20 november

Expositie: Annemoon van Hemel

Jaarverslag 2018
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5. Diensten
Onder de functie diensten verstaat de
Boekmanstichting het uitvoeren van
werkzaamheden, zoals het doen van
onderzoek en het inhoudelijk vormgeven
van evenementen, debatten en
congressen, voor een opdrachtgever tegen
vergoeding.
Het onderzoekstraject Waarde van
cultuur Brabant 2018 werd afgerond met
de gelijknamige publicatie. Samen met het
Pon, Kunstloc Brabant, Telos en Pyrrhula
Research Consultants werd de staat van
de Brabantse cultuur in kaart gebracht
door bestaande dataverzamelingen af te
stemmen en te stroomlijnen.

Overhandiging onderzoeksrapport

29 oktober

In samenwerking met René Goudriaan
(SiRM) werd onderzocht hoe trends in het
museale landschap en demografische
ontwikkelingen zich verhouden tot
Museum Catharijneconvent.

In opdracht van het ministerie van
OCW en in samenwerking met Lustr
organiseerde de Boekmanstichting de
uitreiking van de Johannes Vermeer
Prijs, de staatsprijs voor de kunsten,
aan violiste Janine Jansen.

Voor het Prins Bernhard Cultuurfonds
werd een onderzoek uitgevoerd naar
buurtcultuur. Dit onderzoek mondde uit
in de publicatie De kunst van contact en
een artikel in Boekman 118.
Daarnaast leverde de Boekmanstichting
input voor een benchmarkonderzoek in
opdracht van de provincie Flevoland. Dit
werd uitgevoerd in samenwerking met
Henk Vinken van Pyrrhula Research
Consultants en was een aanvulling op een
breder onderzoek van Berenschot.
Tot slot loopt er in het kader van de
Arbeidsmarktagenda Culturele &
Creatieve sector 2017-2023 een
onderzoek naar de inzet van vrijwilligers,
stagiairs en werkervaringsplaatsen in de
culturele en creatieve sector. Dit
onderzoek wordt opgeleverd in het
voorjaar van 2019.
Jaarverslag 2018
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Compendium of Cultural
Policies and Trends
In april 2018 sloot de Boekmanstichting een contract met de
vereniging Compendium of Cultural
Policies and Trends, waarmee de
stichting de komende vijf jaar als
service provider voor dit internationale
cultuurbeleidsplatform zal optreden.
Om het dagelijkse management van de
Compendium Association te faciliteren,
nam de Boekmanstichting een service
providing team in dienst bestaande uit
executive director Helen Johnson en
office and communications assistant
Sabine Zwart.
De kernactiviteit van het Compendium
of Cultural Policies and Trends is het
publiceren en duiden van internationale cultuurbeleidsinformatie op
het platform Culturalpolicies.net.
Momenteel publiceert het platform
cultuurbeleidsprofielen van 51 landen
uit Europa en daarbuiten. Daarnaast

organiseert de Compendiumvereniging
een jaarlijks, internationaal congres
waar profielauteurs hun kennis kunnen
uitwisselen en vergroten, en de
stakeholders samenkomen voor de
algemene ledenvergadering.
In de eerste driekwartjaar van het
Compendium onder management van
de Boekmanstichting zijn er veel mooie
resultaten bereikt. Sinds de transitie
naar een verenigingsmodel zijn er
zestien stakeholder members geworven
die de dagelijkse kosten van de
organisatie dekken. Er is een nieuwe
systematiek voor het opstellen van
landenprofielen ontwikkeld en op
Culturalpolicies.net zijn acht
landenprofielen (gedeeltelijk)
vernieuwd of bijgewerkt, waaronder dat
van Nederland. In 2019 wordt het
Nederlandse cultuurbeleidsprofiel in
zijn geheel bijgewerkt.
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Door de dagelijkse leiding van dit
samenwerkingsproject op zich te
nemen, heeft de Boekmanstichting
haar naam als gerenommeerd
kenniscentrum voor kunst, cultuur en
beleid internationaal extra gevestigd.
Tijdens het eerste congres van het
Compendium als vereniging (in Rijeka,
Kroatië, in oktober 2018) ontving de
stichting lof voor de overname van het
management en werden diens
toekomstplannen met veel
enthousiasme onthaald.

Voorzitter van het Compendium-bestuur Marjo Mäenpää
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Bijlage 1.
Raad van Toezicht en Adviesraad Boekman
Leden Raad van Toezicht per 31/12/2018
• Coen Teulings (voorzitter)
Hoogleraar Economie, Universiteit Cambridge en universiteitshoogleraar, Universiteit Utrecht
• Karin van Gilst
Algemeen directeur BNNVARA
• Hetty Hafkamp
Burgemeester Bergen (NH)
• Hagar Heijmans
Consultant McKinsey & Company
• Elvira Sweet
Oud-gedeputeerde cultuur Noord-Holland
• Kitty Zijlmans
Hoogleraar Kunstgeschiedenis van de Nieuwste Tijd, Universiteit Leiden
Leden van de Adviesraad Boekman per 31/12/2018
• Alex de Vries (voorzitter)
Zelfstandig auteur, adviseur en curator, Stern/Den Hartog & De Vries
• Anna Elffers
Onderzoeker, adviseur en docent cultuurbeleid, cultuurmarketing en publieksonderzoek, Universiteit van Maastricht
• Eric Holterhues
Directeur, Oikocredit Nederland en lid van de kring vaste adviseurs van de Raad voor Cultuur
• Marischka Leenaers
Partner, Leenaers Verloop, adviseurs in sponsoring en fondsenwerving en bestuurslid IDFA
• Marc Verstappen
Algemeen directeur, Villanella
• Lisa van Woersem
Producer, Paradiso Melkweg Productiehuis en Paradiso Vinyl Club
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Bijlage 2.
Publicaties medewerkers
Kimberly van Aart
• Arts Index Netherlands 2005-2015 (samen met Rogier Brom en Bjorn Schrijen). Amsterdam: Boekmanstichting.
• Kunst- en cultuurstudies in Nederland. Amsterdam: Boekmanstichting.
• De kunst van contact: een onderzoek naar de verschijningsvormen, waarde en infrastructuur van buurtcultuur in Nederland (samen met Rogier Brom
en Bjorn Schrijen). Amsterdam: Boekmanstichting.
• Onderzoekers kunst en cultuur in Nederland. Amsterdam: Boekmanstichting.
• Regionale Cultuurindex (samen met Rogier Brom en Bjorn Schrijen, en Atlas voor gemeenten). Amsterdam: Boekmanstichting.
• ‘“Production is preceded by talent development”: an interview with Sandra den Hamer’. In: Cultural policy in the polder: 25 years of the Dutch Cultural
Policy Act, 265-267.
• ‘Appendix: facts and figures on culture and cultural policy in the Netherlands’. In: Cultural policy in the polder: 25 years of the Dutch Cultural Policy
Act, 291-313 (samen met Rogier Brom en Bjorn Schrijen, en Thijs Hermsen).
• ‘Hoog tijd voor diverse filmproductie: interview met Margo van der Valk’, reportage. In: Boekman 115, 36-37.
Rogier Brom
• Arts Index Netherlands 2005-2015 (samen met Kimberly van Aart en Bjorn Schrijen). Amsterdam: Boekmanstichting.
• De kunst van contact: een onderzoek naar de verschijningsvormen, waarde en infrastructuur van buurtcultuur in Nederland (samen met Kimberly van
Aart en Bjorn Schrijen). Amsterdam: Boekmanstichting.
• Regionale Cultuurindex (samen met Kimberly van Aart en Bjorn Schrijen, en Atlas voor gemeenten). Amsterdam: Boekmanstichting.
• Waarde van cultuur: de staat van de culturele sector in Noord-Brabant (samen met Bo Broers (het PON), Britte van Dalen (Het PON), Jenneke Harings
(bkkc, per 1 juni 2018 Kunstloc Brabant), Ruben Smeets (Telos) en Henk Vinken (Pyrrhula Research Consultants). Tilburg (etc.): BKKC, Het PON, Telos,
Boekmanstichting, Pyrrhula.
• ‘“A strong field needs variation and experimentation”: an interview with Saskia Bak’. In: Cultural policy in the polder: 25 years of the Dutch Cultural
Policy Act, 215-217.
• ‘Appendix: facts and figures on culture and cultural policy in the Netherlands’. In: Cultural policy in the polder: 25 years of the Dutch Cultural Policy
Act, 291-313 (samen met Kimberly van Aart en Bjorn Schrijen, en Thijs Hermsen).
• ‘Overheden en de taakverdeling bij cultuurbeleid: een terugblik’. In: Boekman 114, 40-43.
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Bijlage 2.
Publicaties medewerkers [vervolg]
Rogier Brom (vervolg)
• ‘De complexe arbeidsmarktpositie van de kunstenaar’. In: Boekman 117, 16-19.
• ‘Verslag: regionalisering door Hans van Maanen en Pieter Bots (Raad voor Cultuur)’. Op: www.boekman.nl, 6 februari.
• ‘Verslag: lezing Bart Römer en Margo van der Valk over een inclusieve filmsector’. Op: www.boekman.nl, 24 september.
Marielle Hendriks
• ‘“A well-balanced cultural policy”: an interview with Minister of Culture Ingrid van Engelshoven’. In: Cultural policy in the polder: 25 years of the Dutch
Cultural Policy Act, 37-39.
Hilde Klein
• ‘Verslag: regionalisering door Willem Wijgers’. Op: www.boekman.nl, 28 februari.
Nico de Klerk
• ‘The greatest films never seen: the film archive and the copyright smokescreen’, boekbespreking. In: Boekman 117, 60-62.
• ‘Opslaan en vernietigen: muziekarchieven bedreigd’, boekbespreking. Op: www.boekman.nl, 30 januari.
• ‘Verslag: onderzoek in Zicht door Freya Sixma’. Op: www.boekman.nl, 13 februari.
• ‘The art of civil action: political space and cultural dissent’, boekbespreking. Op: www.boekman.nl, 14 maart.
• ‘Curated decay: heritage beyond saving’, boekbespreking. Op: www.boekman.nl, 23 april.
• ‘Verslag: inclusiviteit door Cynthia Dekker en Rento Zoutman’. Op: www.boekman.nl, 28 mei.
• ‘Literature and the public good’, boekbespreking. Op: www.boekman.nl, 29 mei.
• ‘British women film directors in the new millennium’, boekbespreking. Op: www.boekman.nl, 27 juni.
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Bijlage 2.
Publicaties medewerkers [vervolg]
Jack van der Leden
• Compendium of cultural policies & trends: country profile The Netherlands, 19 th edition 2018 (partial update) en short profile. Amsterdam: Association
of the Compendium of Cultural Policies and Trends. Op: www.culturalpolicies.net.
• ‘“A more holistic approach to problems”: an interview with Hans Poll and Jacqueline Roelofs’. In: Cultural policy in the polder: 25 years of the Dutch
Cultural Policy Act, 165-167.
• Verslag KNAW-discussiebijeenkomst Culture commons, 21 september. Amsterdam: Boekmanstichting.
• ‘Lezen in de Lage Landen: studies over tien eeuwen leescultuur’, boekbespreking. In: Boekman 115, 59-60.
• ‘“Langzaam boren in hard hout”: interview met Suzanne Meeuwissen van het Nederlands Letterenfonds’, reportage. In: Boekman 116, 46-47.
• ‘Verslag Onderzoek in Zicht door Ruud Jacobs: hoe games ons kunnen overtuigen’. Op: www.boekman.nl, 19 november.
• ‘Verslag Culturele arbeidsmarkt 27 november: “Auteurs, uitgevers en inkomsten”’. Op: www.boekman.nl, 27 november.
André Nuchelmans
• ‘Upstart amongst the arts: the rise of rock into the Dutch subsidy system’. In: Made in the Low Countries: studies in popular music, 27-35.
• ‘“A subsidy to make a significant step upwards”: an interview with Arjo Klingens’. In: Cultural policy in the polder: 25 years of the Dutch Cultural Policy
Act, 85-87.
• ‘Dutch mountains: het ultieme standaardwerk over de Nederlandse platenindustrie’, boekbespreking. In: Boekman 114, 61-62.
• ‘Wanneer houdt inclusiviteit op? Interview met Liedeke Plate, hoogleraar Cultuur en Inclusiviteit’. In: Boekman 115, 50-53.
• ‘De telefoon als stemvork: het Smartphone Orchestra’, reportage. In: Boekman 116, 12-13.
• ‘LinC-programma opent een nieuwe wereld: interview met Paul Adriaanse’, reportage. In: Boekman 117, 34-35.
• ‘Going for a song: a chronicle of the UK record shop’, boekbespreking. In: Boekman 117, 62-63.
Bjorn Schrijen
• Arts Index Netherlands 2005-2015 (samen met Kimberly van Aart en Rogier Brom). Amsterdam: Boekmanstichting.
• De kunst van contact: een onderzoek naar de verschijningsvormen, waarde en infrastructuur van buurtcultuur in Nederland (samen met Kimberly van
Aart en Rogier Brom). Amsterdam: Boekmanstichting.
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Bijlage 2.
Publicaties medewerkers [vervolg]
Bjorn Schrijen (vervolg)
• Regionale Cultuurindex (samen met Kimberly van Aart en Rogier Brom, en Atlas voor gemeenten). Amsterdam: Boekmanstichting.
• ‘“An exercise in undogmatic thinking”: an interview with Gable Roelofsen’. In: Cultural policy in the polder: 25 years of the Dutch Cultural Policy Act,
131-132.
• ‘Appendix: facts and figures on culture and cultural policy in the Netherlands’. In: Cultural policy in the polder: 25 years of the Dutch Cultural Policy
Act, 291-313 (samen met Kimberly van Aart en Rogier Brom, en Thijs Hermsen).
• ‘De toekomst van digitale distributie?’. In: Boekman 116, 42-45.
• ‘Bioscoopgeschiedenis in cijfers’, dataset. Op: www.boekman.nl.
• ‘De grote boekenroof: een zoektocht naar Europa's verdwenen bibliotheken’, boekbespreking. Op: www.boekman.nl, 2 januari.
• ‘Verslag: regionalisering door Johan Kolsteeg’. Op: www.boekman.nl, 22 maart.
• ‘Verslag: inclusiviteit door Erik Schrijvers en Kıvılcım Özmen’. Op: www.boekman.nl, 1 mei.
• ‘Verslag KNAW-discussiebijeenkomst Kunst, techniek en beleving’. Op: www.boekman.nl, 16 mei.
• ‘Verslag Fantasies On How To Strike – thema-avond over flexwerk’. Op: www.boekman.nl, 4 juli.
• ‘Elkaar begrijpen door elkaar te worden: wat videogames kunnen bijdragen aan inclusiviteit’, opinie. Op: www.boekman.nl, 10 oktober.
• ‘The big picture: the fight for the future of movies’, boekbespreking. Op: www.boekman.nl, 23 oktober.
• ‘De culturele arbeidsmarkt, in 30 minuten’. Op: www.boekman.nl, 25 oktober.
• ‘25 jaar Wet op het Specifiek Cultuurbeleid: lang zal ze leven? Verslag symposium Cultural Policy in the Polder’. Op: www.boekman.nl, 6 november.
• ‘Verslag presentatie Regionale Cultuurindex’. Op: www.boekman.nl, 20 december.
Sabine Zwart
• ‘Nederlands e-cultuurbeleid niet langer toonaangevend’. In: Boekman 116, 8-11.
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Bijlage 2.
Publicaties medewerkers [vervolg]
Redactie Cultuurindex (Kimberly van Aart, Rogier Brom en Bjorn Schrijen) op www.cultuurindex.nl
• ‘Aantal Museumkaarthouders blijft stijgen’, 9 januari.
• ‘Groei bioscoopsector zet door in 2017’, 10 januari.
• ‘Hoe geven bibliotheken invulling aan hun nieuwe kerntaken?’, 15 januari.
• ‘Dossier muziekstreaming’, 23 januari.
• ‘Exportwaarde Nederlandse popmuziek bijna 200 miljoen euro’, 26 januari.
• ‘Infographic: gedichten en getallen’, 29 januari.
• ‘Nieuwe cijfers over concerten vanaf 3.000 bezoekers’, 30 januari.
• ‘Nieuwe cijfers professionele podiumkunsten’, 13 februari.
• ‘De internationale positie van Nederlandse kunstenaars’, 14 februari.
• ‘Auteursoptredens in Nederland’, 15 februari.
• ‘Nieuwe cijfers beeldende kunst’, 20 februari.
• ‘Infographic: nieuwe cijfers culturele arbeidsmarkt’, 21 februari.
• ‘Infographic Boekenweek: een letterfeest in cijfers’, 13 maart.
• ‘Nieuwe cijfers boekensector: zet stijgende lijn door in 2017?’, 22 maart.
• ‘Bioscoop- en filmtheaterbezoek wederom gegroeid in 2017’, 5 april.
• ‘Gezocht: cultureel werknemer (m/v)! Verschillende cijfers over culturele vacatures vergeleken’, 11 april.
• ‘Filmfestivalfeiten 2017: overeenkomsten en verschillen in het aanbod’, 19 april.
• ‘Nederlandse en internationale muziekindustrie in de plus in 2017’, 25 april.
• ‘Aantal dansscholen toegenomen, maar wordt er ook meer gedanst?’, 9 mei.
• ‘Van Alberta tot Zwaar verliefd: de Nederlandse film in 2017’, 10 mei.
• ‘Vraag en aanbod nemen toe in schouwburgen en concertzalen’, 29 mei.
• ‘Eerste resultaten Regionale Cultuurindex tonen grote verschillen in culturele rijkdom’, 30 mei.
• ‘Langs alle theaters en concertzalen van Nederland’, 11 juni.
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Bijlage 2.
Publicaties medewerkers [vervolg]
Redactie Cultuurindex (vervolg)
• ‘Infographic: inclusiviteit in beeld? Cijfers over diversiteit in filmproductie’, 14 juni.
• ‘Opera, games en voetbalwedstrijden in de bioscoop: sterke groei event cinema’, 6 juli.
• ‘Gaat het écht zo slecht met de Nederlandse film?’, 17 juli.
• ‘Infographic: crowdfunding voor creatieve projecten’, 19 juli.
• ‘Vijf vragen over cultureel vrijwilligerswerk beantwoord’, 24 juli.
• ‘Cultuur in Maastricht: een rijk aanbod in gebruik’, 27 juli.
• ‘Engelstalige editie van De Staat van Cultuur 3 verschenen’, 31 juli.
• ‘Heden, verleden en toekomst van de boekkoper’, 2 augustus.
• ‘Reilen en zeilen van de internetpiraat’, 15 augustus.
• ‘Van leerling naar lezer: de opbrengsten van auteursoptredens onderzocht’, 13 september.
• ‘Nieuwe dataset: bioscoopgeschiedenis in cijfers (1946-2017)’, 19 september.
• ‘Het gaat goed met musea, maar…’, 5 oktober.
• ‘Meten is (ook dingen niet) weten’, 8 november.
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Bijlage 3.
Nevenfuncties medewerkers
Per 31/12/2018 bekleden medewerkers van de Boekmanstichting de volgende nevenfuncties:
Rogier Brom
• Bestuurslid (voorzitter) theatergroep Locals
Theun Creton
• Directeur Werkplaats4
Hilde Klein
• Bestuurslid Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals (KNVI)
• Bestuurslid Werkgroep Speciale en Wetenschappelijke Bibliotheken (WSWB)
• Bestuurslid Overleg Kunsthistorische Bibliotheken Nederland (OKBN)
• Bestuurslid Amsterdams Informatie Netwerk (AIN)
• Lid AdamNet, netwerk van Amsterdamse bibliotheken
André Nuchelmans
• Lid International Association for the Study of Popular Music (IASPM) Benelux
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