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Thema-avond over kunst en design als maatschappelijke innovator 
in het Groninger Museum. Fotografie: Hanne van der Velde
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 ‘Wie de betrekkingen tussen overheid en kunst wil leren 
kennen en begrijpen, moet uitgaan van de ontwikkeling  
van feiten en denkbeelden’

Emanuel Boekman in zijn proefschrift Overheid en Kunst in Nederland (1939)
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Presentatie Regionale Cultuurindex.  
Fotografie: Nadine van den Berg
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In 2023 viert de Boekmanstichting haar 60-jarig  
bestaan. In bijna zes decennia hebben we ons  
ontwikkeld tot hét onafhankelijke kennis centrum 
voor kunst, cultuur en beleid in Nederland. Toekomst-
gericht en up-to-date. Onafhankelijk en nieuwsgierig. 
Met zicht op lange lijnen en het brede perspectief. 
 We hebben in de loop der jaren aan een stevige 
basis gewerkt om op door te bouwen. Tegelijkertijd 
blijven we vernieuwen om aansluiting te blijven  
vinden bij een wereld die snel verandert. 

 Dit realiseren we in 2021–2024:

• Een jaarlijkse en gezaghebbende  
cultuur monitor voor én met het veld:  
van podium kunsten en musea tot en met  
nieuwe media en creatieve industrie;

• Een agenderende en thematische kennisagenda 
die – samen met de monitor – ondersteunend  
is aan de ontwikkeling van toekomstig  
cultuur beleid;

• Een veelstemmige bijdrage aan menings vorming 
over cultuur beleid: via digitale netwerken,  
het tijdschrift Boekman en aan sprekende 
bijeenkomsten in het hele land; 

• Een actuele informatie- en documentatiebank 
waar iedereen terecht kan voor publicaties  
en achtergrond.

In dit activiteitenplan delen we onze ambities en de 
activiteiten die daaraan bijdragen. We geven met dit 
plan invulling aan de kern activiteiten op het gebied 
van onderzoek en meningsvorming zoals omschreven 
in art. 3.49 Onderzoek en statistiek van de subsidie-
regeling Culturele Basisinfrastructuur 2021–2024  
van de minister van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap. Daarbij blijven we trouw aan onze opdracht  
en spelen we alert in op nieuwe uitdagingen in de  
wereld van kunst en cultuur.
 We zijn zeer gemotiveerd om ook de komende 
vier jaar bij te dragen aan een sterk beleid én een 
bloeiende praktijk van kunst en cultuur in Nederland.

Jan Jaap Knol (directeur-bestuurder)

Introductie

Introductie

Jan Jaap Knol. 
Fotografie: Mark van Welzenis
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LEESWIJZER 
Dit activiteitenplan begint bij onze opdracht die ons 
bestaansrecht geeft. Daarna volgt een korte terug blik 
op hoe we die de afgelopen jaren hebben ingevuld. 
We benoemen de thema’s en ambities voor 2021–
2024. Per ambitie geven we aan welke activiteiten  
we uitvoeren en welk resultaat we beogen. Ten slotte 
besteden we aandacht aan hoe we onze organisatie 
zo inrichten dat ze maximaal bijdraagt aan onze 
ambities.

Breaking Habits. Opdrachtgever: Mondriaan Fonds. Design: RAAAF, 
team: Ronald en Erik Rietveld, David Habets, Cecile-Diama Samb. 
Fotografie: Johannes Schwartz (Boekman 113)
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De samenleving verandert snel. Ons landschap 
verstedelijkt en netwerken worden internationaler. 
Digitale mogelijkheden hebben ingrijpende gevolgen 
voor ons bestaan. We spannen ons meer en meer  
in voor een inclusieve en diverse samenleving met 
gelijke kansen voor iedereen. Tegelijkertijd nemen 
met de globalisering de onzekerheid en de inter-
nationale instabiliteit toe. Verschillen tussen arm  
en rijk groeien en nog te veel mensen staan aan de 
kant en doen niet mee. De ecologische perspectieven 
zijn ronduit slecht. 
 Kunst en cultuur reageren voortdurend op  
deze veranderingen, maar geven er ook richting  
en betekenis aan. Bij grote maatschap pelijke vragen 
doen we steeds vaker een beroep op creativiteit  
en verbeelding. Recente nummers van Boekman 
illustreren dat met thema’s als kunst en de publieke 
ruimte, kunst en maatschappelijk experiment en de 
rol van kunst als innovator.1 
 Daarnaast is cultuur een economische factor 
van betekenis. De sector is goed voor 3,7 procent van 
het bruto binnenlands product. Dat is bijna net zoveel 
als de bouw en tweemaal zoveel als de landbouw-
sector.2 Maar nog belangrijker is de individuele en 
sociale betekenis van cultuur. Mensen zijn ten diepste 
culturele wezens die zonder hun verbeelding niet 
kunnen bestaan.

 Juist in deze turbulente tijd met de pluriforme 
samenleving van vandaag is het van belang de grote 
maatschappelijke waarde van kunst en cultuur zicht-
baar te maken en te versterken. Door toekomstige 
trends tijdig in beeld te brengen en beleidsmakers, 
bestuurders en professionals in de culturele sector  
te ondersteunen met informatie en kennis. Dát is  
en blijft onze opdracht.
 We verzamelen, analyseren en verspreiden  
infor matie en kennis en dragen zo bij aan de 
informatie   basis onder het cultuurbeleid. Met  
onder zoek, trendanalyses, publicaties en activiteiten 
informeren én inspireren we kunstenaars, onder-
zoekers, beleidsmakers en bestuurders over  
ontwik ke lingen in het culturele veld. Zo maken  
we de culturele sector sterker en verbreden we  
het draag vlak voor kunst en cultuur. 

Onze opdracht

 1
Boekman 111 (over Kunst en  
de publieke ruimte), 118 (Kunst  
en maatschappelijk experiment)  
en 120 (Kunst als innovator).

 2
CBS (2019) ‘Bijdrage cultuur en  
media aan economie 3,7 procent’. 
Op: www.cbs.nl, 19 juli.

O
nze opdracht

https://www.cbs.nl/


8

Inspireren door inform
eren

A
ctiviteitenplan B

oekm
anstichting 2021–

2024

Openingsweekend van de Inter nationale Architectuur Biënnale 
Rotterdam, 2018. Fotografie: Aad Hoogendoorn (Boekman 120)
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In de loop der jaren heeft de Boekmanstichting  
een gedegen en betrouwbare reputatie opgebouwd. 
Stakeholders waarderen onze onafhankelijkheid, 
expertise en vooruitziende blik. En onze initiatiefrijke 
houding die uitnodigt tot samenwerking. Tegelijkertijd 
moedigen zij ons aan onze zichtbaarheid verder te 
vergroten en nog vaker onze verbindende rol te 
pakken. Zo maken we ons werk voor meer mensen 
relevant.
 De afgelopen periode hebben we al een flinke 
stap gezet. Zo is onze website geheel vernieuwd om 
onze informatie beter te ontsluiten. Als landelijke 
instelling hechten we aan geografische spreiding  
van onze activiteiten. Daarom programmeren we 
bijeenkomsten in het hele land. De banden met 
stedelijke en provinciale overheden zijn aangehaald. 
Ons pand stellen we steeds vaker open voor branches, 
fondsen en andere samenwerkings verbanden uit  
de culturele sector. Als netwerk organisatie werken 
we samen met veel verschillende partners. Van 
onder  zoekers aan universiteiten en hogescholen tot 
beleids makers en bestuurders bij branches, over-
heden en fondsen. Al die verbindingen helpen ons om 
straks een jaarlijkse cultuurmonitor en een kennis-
agenda tot stand te brengen waar veel partners aan 
willen bijdragen. 

Terugblik: waar we staan

Terugblik: w
aar w

e staan

Splendor Parade, 8 september 2019, Zuiderkerk, Amsterdam. 
Fotografie: Ronald Knapp (Boekman 121)
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Terugblik: w

aar w
e staan

 Om de culturele sector nog beter te kunnen 
onder steunen met het creëren, documenteren  
en duiden van hoogwaardige kennis, hebben we onze 
koers de afgelopen jaren op drie punten gewijzigd:

1. Meer inzet op onderzoek, 
dataverzameling en duiding

Via de Cultuurindex Nederland en de publicatie  
De Staat van Cultuur bieden we een sectorbreed 
inzicht in de vitaliteit van kunst en cultuur in Neder-
land. In 2018 hebben we bovendien samen met Atlas 
voor gemeenten de Regionale Cultuurindex gelan-
ceerd. Met een groeiend team onderzoekers voeren 
we steeds meer onderzoeks opdrachten uit voor 
overheden, fondsen en andere organisaties. Recent 
voor de provincie Noord-Brabant, het Prins Bernhard 
Cultuur fonds, de Arbeidsmarktagenda Culturele en 
Creatieve Sector en Méér Muziek in de Klas. Ook 
beantwoorden we regelmatig informatie vragen, 
bijvoorbeeld van de Raad voor Cultuur en droegen  
we bij aan de wetenschappelijke bundel Cultural 
Policy in the Polder.3

2. Vaker en sneller reageren op 
 de actualiteit 
We spannen ons in om vaker en sneller op de 
actualiteit te reageren. Naast de maandelijkse 
nieuwsbrief en het kwartaaltijdschrift Boekman 
verschijnen vaker themanummers van het digitale 
Boekman Extra. In de online reeks Cijfers in Context 
bespreken we nieuw onderzoek. Najaar 2019 zijn we 
gestart met een blog waarop medewerkers van de 
Boekmanstichting op de actualiteit reflecteren.

3. Ontwikkeling van één kennis-
 platform met informatie en cijfers 
 over de sector
Onze vernieuwde website is eind 2018 live gegaan.  
Dit platform combineert de tienduizenden bronnen 
uit de catalogus, de cultuur cijfers uit de Cultuurindex, 
actuele nieuwsvoorziening en het digitale archief  
van het tijdschrift Boekman.
 

 3
Meerkerk, E. van en Q.L. van den 
Hoogen (red.) (2018) Cultural policy  
in the polder: 25 years Dutch Cultural 
Policy Act. Amsterdam: Amsterdam 
University Press & Boekman stichting.
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Presentatie update Cultuurindex Nederland en Staat van Cultuur 4. 
Fotografie: Jan Reinier van der Vliet
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Inspireren door informeren. Onder dat motto geven 
we met nieuwe ambities een vervolg aan de koers  
die we de afgelopen periode hebben ingezet. Daarbij 
gebruiken we opgedane kennis en ervaring als brand-
stof voor vernieuwing. Zo bouwen de periodieke  
cultuurmonitor en het coördineren van data-
verzameling voort op opgedane ervaring en de vele 
contacten die gelegd zijn in de ruim zes jaar waarin  
de Cultuurindex bestaat. Ons digitale kennisplatform 
ontwikkelen we door tot de centrale plek voor cultuur-
data. De sterkere focus op de actualiteit is opmaat 
voor het versterken van onze centrale rol op het gebied 
van reflectie en meningsvorming. Daarbij zullen we 
steeds ruimte houden om in te spelen op nieuwe  
ontwikkelingen in het cultuurpolitieke landschap.

4 ambities
In de komende periode 2021–2024 willen we de  
volgende 4 ambities realiseren:

1. Een jaarlijkse en gezaghebbende cultuur-
monitor voor én met het veld: van podium-
kunsten en musea tot en met nieuwe media en 
creatieve industrie;

2. Een thematische kennisagenda die – samen 
met de monitor – de ontwikkeling van toekomstig 
cultuurbeleid ondersteunt en ontwikkelingen 
agendeert;

3. Een veelstemmige bijdrage aan meningsvorming 
over cultuurbeleid: via digitale netwerken,  
het tijdschrift Boekman en aansprekende  
bijeenkomsten in het hele land; 

4. Een actuele informatie- en documentatiebank 
waar iedereen terecht kan voor informatie en 
publicaties.

De ambitie en de activiteiten die daaraan bijdragen, 
lichten we in de volgende hoofdstukken toe.

Onze ambities en thema’s
voor 2021–2024

O
nze am

bities en them
a’s voor 2021–2024
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We behouden onze veelzijdige blik op een brede  
waaier aan thema’s binnen de culturele sector. 
Tegelijkertijd vragen ontwikkelingen van ons dat we 
bepaalde onderwerpen meer aandacht geven dan  
andere. De komende periode hebben de volgende  
3 thema’s prioriteit:

1. Inclusie De culturele sector wil dat publiek, 
programmering, personeel en partners een 
betere afspiegeling van de Nederlandse 
bevolking vormen. Veel onderzoeken brengen  
de stand van zaken op het gebied van diversiteit 
in beeld en proberen grip te krijgen op wat 
gevestigde instellingen vaak ‘de niet-bezoeker’ 
noemen. Maar de vertaling naar concreet 
handelen wordt nog niet altijd gemaakt. Boven-
dien beslaan de onderzoeken lang niet alle 
onder delen van de culturele sector en alle 
vormen van diversiteit. Het is van belang  
om vanuit een inclusief perspectief te kijken  
naar cultureel aanbod en de daarbij passende 
infra structuur. Hier willen we aan bijdragen. 
Natuur lijk door bestaande kennis te ontsluiten 
en nieuw onderzoek te doen, maar ook via onze 
eigen programmering, ons publieksbereik,  
ons personeelsbeleid en de keuze van onze 
partners.

2. Culturele beroepspraktijk De komende jaren 
willen we in ons onderzoek veel aandacht 
besteden aan de culturele beroepspraktijk. 
Bijvoor beeld naar de gevolgen van de Fair 
Practice Code voor de praktijk.4 Instellingen 
vragen zich af of ze hun aanbod wel in stand 
kunnen houden als ze tegelijkertijd hun makers 
meer willen betalen. Een eerlijke beloning kan 
bovendien ten koste gaan van de ruimte voor 
jonge makers en nieuw talent. Daarom is beter 
zicht nodig op de veranderingen in de beroeps-
praktijk van makers en de manier waarop de 
sector hierop inspeelt. 

3. Duurzaamheid Ook de cultuursector moet 
verduurzamen. Bovendien is de sector als geen 
ander in staat om nieuwe en innovatieve manieren 
te bedenken om met de planeet om te gaan,  
en verhalen over klimaatverandering te vertellen. 
Uit eigen onderzoek blijkt dat de cultuursector 
graag wil verduurzamen, maar dat dit nog weinig 
structureel gebeurt. Er is veel behoefte aan 
kennis. Samen met partners in binnen- en 
buiten land gaan we monitoren hoe de wissel-
werking tussen kunst en duurzaamheid verloopt. 
Ook ondersteunen we de sector met kennis, 
onder zoek en ‘best practices’. 

 4
De Fair Practice Code is een  
kader voor duurzaam, eerlijk en 
transparant ondernemen en werken 
in kunst, cultuur en creatieve 
industrie.

O
nze am

bities en them
a’s voor 2021–2024
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State of Sustainability 2019.
Fotografie: Tim Hillige
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In het advies Cultuur dichtbij, dichtbij cultuur stelt  
de Raad voor Cultuur vast dat er grote behoefte is aan 
kwantitatieve gegevens over het functioneren van  
de cultuursector.5 Nodig is een onafhankelijke 
monitor met gegevens, trendanalyse en actualiteit. 
De Raad ziet de Boekmanstichting als het onafhan ke-
lijk kennisinstituut voor de culturele sector dat deze 
jaarlijkse cultuurmonitor tot stand moet brengen. 
 De Raad adviseerde ook om – vooruitlopend  
op de nieuwe beleidsperiode – samen met onze 
kennispartners, de overheden en de sector een pilot 
te starten. Met steun van het ministerie hebben we 
eind 2019 onze onderzoekscapaciteit kunnen uit-
breiden en inmiddels zijn we met deze pilot gestart.6 
Daarbij benutten we de ervaringen met eerdere 
monitoren en de Cultuurindex Nederland. Aanvullend 
op bestaande indicatoren, zoeken we samen met  
het veld naar nieuwe indicatoren voor nieuwe ontwik-
ke lingen, makers en genres. Zo onderzoeken we de 
mogelijkheden van nieuwe vormen van (digitaal) 
onderzoek, data mining en datavisualisatie om de 
sector beter in beeld te brengen.

 De nieuwe monitor moet aan verschillende eisen 
voldoen. Onderzoek in de culturele sector is zeer 
gevarieerd. Van tellingen per discipline van locaties 
en bezoekers tot sectorbrede thema’s als de culturele 
beroepspraktijk of inclusie. Om aan deze diversiteit 
recht te doen, ontwikkelen we een systeem waarin 
data op verschillende schaalniveaus – zowel geo-
grafisch als binnen de culturele keten – te bekijken, 
te combineren en te duiden zijn. Coördinatie van de 
gegevensverzameling maakt integraal deel uit van  
de totstandkoming van de cultuurmonitor. Mede door 
het maken van afspraken hierover met partners in het 
veld ontwikkelt de cultuurmonitor zich tot een open-
bare en centrale voorziening voor data en informatie.
 Onze ambitie is een monitor te realiseren  
waarin – zoals de Raad voor Cultuur het heeft 
geformuleerd – ‘idealiter het beste van De Cultuur-
index en het beste van “Cultuur in beeld/Het Culturele 
leven” met elkaar wordt verenigd’.7 

Ambitie 1: een jaarlijkse cultuurmonitor

 5
Raad voor Cultuur (2019) Cultuur 
dichtbij, dicht bij cultuur: advies 
cultuurbestel 2021-2024. Den Haag: 
Raad voor Cultuur.

 6
Een commissie met onder andere 
vertegen woordigers van overheden, 
branches, fondsen en onderzoekers 
begeleidt deze pilot.

 7
Raad voor Cultuur (2019) Cultuur 
dichtbij, dicht bij cultuur: advies 
cultuurbestel 2021-2024. Den Haag: 
Raad voor Cultuur, p.95.

A
m

bitie 1: een jaarlijkse cultuurm
onitor
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16  Voor de nieuwe monitor maken we gebruik van 
de eerdere ervaringen met Cultuur in Beeld (OCW) en 
de inzichten uit Het culturele leven waarin het SCP 
heeft onderzocht aan welke informatie over de 
cultuur  sector behoefte is.8 We willen in de monitor  
de resultaten zo transparant mogelijk herleidbaar 
maken naar de brondata. Juist op deze manier maken 
we duidelijk wat we precies weten, maar ook wat 
(nog) niet en waar aanvulling nodig is. Zo kan de 
monitor ook echt voorzien in een brede informatie-
behoefte en agendabepalend zijn. 
 Het is bovendien van belang dat de monitor 
verschillen tussen geografische gebieden laat zien. 
Met het oog op vergelijkbaarheid streven we naar 
zoveel mogelijk dezelfde manier van gegevens-
verzameling door de verschillende overheidslagen. 
De bestaande samenwerking met Atlas voor gemeen-
ten maar ook met het netwerk Hermes Cultuur van  
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is 
daarbij van grote waarde. De thema’s ‘inclusie’, 
‘culturele beroepspraktijk’ en ‘duurzaamheid’ laten 
we herkenbaar terugkomen in de monitor. 

 De monitor moet accuraat en degelijk zijn.  
Dat spreekt vanzelf. Nu al laten we rapporten en 
publicaties altijd intern en extern kritisch lezen  
en van commentaar voorzien. Bij het samenstellen  
van de nieuwe cultuurmonitor bouwen we deze 
kwaliteitscyclus uit met een begeleidingscommissie 
en focusgroepen. Na oplevering van de pilotversie in 
het najaar van 2020, verschijnt in de periode 2021–
2024 jaarlijks een editie van de cultuurmonitor.  
In 2023 volgt een onafhankelijke review die inzicht 
geeft in de waardering en het gebruik van de cultuur-
monitor. 

A
m

bitie 1: een jaarlijkse cultuurm
onitor

 8
Broek, A. van den en Y. Gieles (2018) 
Het culturele leven: 10 culturele 
domeinen bezien vanuit 14 kern-
thema’s. Den Haag: Sociaal en 
Cultureel Planbureau.
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A
m

bitie 1: een jaarlijkse cultuurm
onitor

Dit gaan we doen in 2021–2024:

Activiteit

Het verzorgen van een 
jaarlijkse, gezag hebbende 
cultuur monitor voor én 
met het veld.

Het realiseren van een 
bijbehorende online 
database als centrale 
plek voor cijfers en 
andere informatie over 
het culturele leven.

Aantal

1 × per jaar

1 × per jaar

Beoogde resultaten

Er is een actieve wissel-
werking tussen Boekman-
stichting en stakeholders 
over thema’s in de 
cultuur  monitor.

De publicatie is een 
logische en gezag-
hebbende bundeling van 
informatie en jaagt debat 
aan.

Er is een sterke link met 
het tijdschrift Boekman en 
onze overige activiteiten.

Beleidsmakers en 
bestuur ders in het 
culturele veld gebruiken 
de monitor en databank 
actief bij het maken van 
beleid.

De database is door de 
gecoördineerde wijze van 
gegevens verzameling een 
betrouw bare en bruikbare 
plek voor data over de 
culturele en creatieve 
sector.

Indicator(en)

Onafhankelijke review  
in 2023 geeft inzicht in 
waardering en gebruik 
onder stakeholders.

Onderzoek met meet-
momenten in 2021 en 
2023 toont groei aan in 
gebruik van de monitor 
door professionals in de 
culturele sector.

Onderzoek met meet-
momenten in 2021 en 
2023 toont groei aan  
van de beschikbaarheid 
van relevante data over  
de culturele en creatieve  
sector.
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Op dit moment ontbreekt het in Nederland aan een 
richtinggevende en samenhangende agenda van 
onderzoeksthema’s op het gebied van cultuurbeleid. 
We nemen graag het voortouw om dit te realiseren. 
Daarbij streven we naar (1) een breed draagvlak en 
(mede)eigenaarschap van overheden, Raad voor 
Cultuur, fondsen, makers, branches en onderzoeks-
instellingen, (2) een degelijke onderbouwing,  
(3) een focus op een overzichtelijk aantal onder werpen, 
(4) een concrete afbakening ervan en (5) een actieve 
terugkoppeling van opbrengsten naar beleidsmakers, 
zodat de agenda ook echt een basis is voor beleid.9 
 Door het bundelen en ontsluiten van informatie 
stimuleren we beleidsmakers en professionals in de 
praktijk om vaker elkaars expertise te gebruiken. Als 
trendwatcher kunnen wij bovendien nieuwe inzichten 
aan de agenda toevoegen en zo de sector versterken 
en vooruithelpen. 
 Bij het samenstellen van de agenda spelen we in 
op de beleidscycli van de verschillende overheden en 
de kennisbehoefte die bijvoorbeeld uit het netwerk 
Hermes van de VNG voortkomt. Bij het thema 
‘inclusie’ werken we onder meer samen met het 

Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en 
Amateur  kunst (LKCA).
 Al in 2020 starten we om samen met stake-
holders te komen tot een strategisch document voor 
2021–2024. Daarbij zullen we lopende onderzoeks-
lijnen combi neren met meer actuele onderwerpen 
voor de korte termijn. Door deze ook in de monitor uit 
te diepen, leggen we een doorlopende verbinding 
tussen onder zoek en praktijk. Ook levert de monitor 
nieuwe onderzoeks thema’s op voor de periode na 
2024. In een tussentijdse review begin 2023 inventari-
seren we de resultaten en de mogelijkheden voor  
de periode 2025–2028.
 Met het ministerie van OCW, de Nederlandse 
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), 
universiteiten, hogescholen en andere relevante 
partners willen we bespreken hoe we de uitvoering 
van het onderzoek binnen deze kennisagenda moge-
lijk kunnen maken. Daarbij maken we via onze 
samen werking met het Mulier Instituut gebruik van 
de ervaring uit de sportsector. Ook kijken we naar  
de ontwikkeling van de recente ontwikkelagenda 
in het onderwijs.10

Ambitie 2: een thematische kennisagenda

 9
Deze uitgangspunten baseren we 
mede op de checklist van ZonMw  
voor kennis agenda’s bij onderzoek-
programmering van gezondheids-
onderzoek en zorginnovatie. Vergelijk 
www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/
afbeeldingen/Participatie/ZonMw_
checklist_kennisagenda3.pdf

 10
 ‘Lerend onderwijs voor een lerend 
Nederland; een gezamenlijke ontwikkel-
agenda om te komen tot een effectieve 
kennisinfrastructuur voor het  
onder wijs’. Meer info op:  
www.onderzoeksbende.nl
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https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/afbeeldingen/Participatie/ZonMw_checklist_kennisagenda3.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/afbeeldingen/Participatie/ZonMw_checklist_kennisagenda3.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/afbeeldingen/Participatie/ZonMw_checklist_kennisagenda3.pdf
https://onderzoeksbende.nl/
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De afgelopen jaren hebben we met publicaties, 
onderzoek en activiteiten verschillende actuele 
thema’s op de agenda gezet, zoals inclusie, culture 
commons en duurzaamheid. En met succes: in  
de debatten die over deze thema’s zijn gevoerd,  
is onze kennis vaak een belangrijke basis gebleken.  
In samen hang met de kennisagenda willen we onze 
functie de komende periode versterken door kennis 
en informatie te ontwikkelen binnen langer lopende 
thematische lijnen. Daarbij investeren we per lijn in 
een bestendig en relevant netwerk. Dit doen we in 
ieder geval voor de drie thema’s ‘inclusie’, ‘culturele 
beroepspraktijk’ en ‘duurzaamheid’. Daarnaast spelen 
we in op nieuwe thema’s als cultuurpolitieke ontwik-
ke lingen daarom vragen. 
 We blijven geregeld onderzoek in opdracht ver-
richten. Daarbij zijn we onafhankelijk en maken we  
de resultaten openbaar en beschik  baar voor het hele 
veld. Naast een vanzelfsprekende blijk van cultureel 
ondernemerschap zien we deze opdrachten ook als 
een verrijking van onze onderzoekspraktijk. Externe 
onderzoeks opdrachten evalueren we altijd met  
de opdrachtgever.
 Ook coördineren we een aantal netwerken.  
Twee maal per jaar brengen we via het Platform 
Cultuur statistici een grote groep onder zoekers op  
het gebied van data-analyse bij elkaar. De Landelijke 
Werkgroep Cultuurbeleid is een netwerk van docen ten 
en onder zoekers uit het hoger en wetenschappe lijk 
onderwijs die zich met cultuurbeleid bezig houden. 
Eén van de activiteiten is de organisatie van een 
periodiek sym posium over een actueel thema. Ook 
reiken we tijdens dit symposium de driejaarlijkse 
Boekman Dissertatie prijs uit, een samenwerking  

met het Domein Sociale en Geestesweten schappen 
van NWO. De prijs brengt relevant onderzoek naar 
cultuur  beleid breder onder de aandacht. De winnaar 
ontvangt een geldbedrag en een themanummer van 
Boekman is aan het onder werp van de winnende 
dissertatie gewijd. We hebben met NWO afgesproken 
de samenwerking in 2021–2024 voort te zetten. 
Boven  dien zullen de nominaties tijdens het jaarlijkse 
congres van het domein aandacht krijgen. 
 De coördinatie van het Europese Compendium 
of Cultural Policies and Trends dragen we in 2021 over 
aan een nieuwe pen voerder in een ander Europees 
land. Voor een duurzaam draagvlak van het project in 
Europa vinden we het van belang dat de verant woor-
de lijkheid voor de coördinatie tussen landen rouleert. 
We blijven verantwoordelijk voor de periodieke 
actualisatie van het Neder landse profiel. We zijn blij 
dat we in de afgelopen jaren dit waarde volle 
instrument voor internationale vergelijking van 
cultuur beleid hebben kunnen versterken. Zo is het 
aantal partners gegroeid en is de website vernieuwd. 
 Als landelijk kenniscentrum willen we het 
Neder landse cultuurbeleid blijven spiegelen aan 
internationale ontwikkelingen en door uitwisseling 
zowel de cultuurmonitor als de kennisagenda ver-
rijken. Dankzij onze rol binnen het Compendium 
hebben we de samen werking met internationale 
partners kunnen verstevigen. De komende jaren 
zullen we ons netwerk uitbouwen door structureel 
samen te werken met partners in onze buurlanden: 
Kunstenpunt (Vlaanderen), Kulturpolitische Gesell-
schaft (Duitsland), Arts Council (Engeland) en 
Creative Scotland (Schotland).
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Dit gaan we doen in 2021–2024:

Activiteit

Een agenderende en 
thema tische kennis-
agenda als onder steuning 
voor de ontwikkeling van  
cultuurbeleid

Onderzoek in  
opdracht

Aantal

1 × per jaar

5 × per jaar

Beoogde resultaten

Een richtinggevende  
en samenhangende 
programmering van  
onderzoek met draagvlak 
onder stake holders.

Thema’s, waaronder  
inclusie, culturele  
beroeps  praktijk en 
duurzaamheid, volgen we 
langere tijd.

Er is een helder systeem 
voor het bijhouden van 
wensen voor onder zoek, 
het bewaken van de uit-
voering en de begeleiding 
van de implementatie in 
het culturele veld.

Het snel inspelen op 
behoeften aan kennis 
vanuit het culturele veld 
en overheden waarbij  
we resultaten altijd publi-
ce ren en ten goede laten 
komen aan het hele 
culturele veld.

Indicator(en)

Een onafhankelijke  
review in 2023 geeft  
inzicht in waardering en 
werking van de kennis-
agenda.

Uit evaluaties blijkt een 
gemiddelde waardering 
door opdrachtgevers van 
een 8.
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Dit gaan we doen in 2021–2024:

Activiteit

Onderzoeksconferentie

Netwerkbijeenkomsten 
op uitnodiging (onder 
andere Werkgroep 
Cultuur beleid, Platform 
Cultuur statistici)

Driejaarlijkse Boekman-
promotieprijs 

Aantal

1 × per jaar

10 × per jaar

In 2021 en 2024

Beoogde resultaten

Een terugkerend en  
gewaardeerd ijkpunt voor 
beleid, wetenschap en 
praktijk dat in het teken 
staat van kenniscirculatie 
rond belangrijke onder-
zoek thema’s.

Het bieden van gelegen -
heid voor uitwisseling van  
informatie en onder-
zoeks   resultaten.

De waardering en erken-
ning voor onderzoek op 
het terrein van cultuur-
beleid is vergroot.

Indicator(en)

Uit evaluaties blijkt een 
gemiddelde waardering 
door deelnemers van  
een 8.

Uit periodieke evaluatie 
blijkt aantoonbare meer-
waarde. 

Periodieke evaluatie toont 
de impact van de prijs 
aan.
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Met aansprekende activiteiten en publicaties dragen 
we de komende jaren bij aan een veel stemmige 
menings vorming over het cultuur beleid. We voelen 
ons verantwoordelijk om de Code Diversiteit en Inclusie 
te vertalen naar onze eigen activiteiten. Zodat ook wij 
bijdragen aan een culturele sector waarin iedereen 
zich thuis kan voelen, ongeacht culturele achter-
grond, gender, seksuele voorkeur, beperking, leeftijd, 
politieke opvatting en sociaal economische status. 
Dat betekent dat we uit het comfort van gebaande 
paden en bekende netwerken moeten treden. 
 Cultuur is een complex en met waarde geladen 
begrip. Graag agenderen we vanuit uiteenlopende 
invalshoeken en met verschil lende partners het 
gesprek over deze waarde. Want de maatschappe lijke 
thema’s van dit moment – digitalisering, globali sering, 
de groeiende kloof tussen stad en platteland, identi-
teit, migratie en duurzaamheid – raken stuk voor stuk 
aan cultuur. Hoe verhouden kunst en erfgoed zich tot 
deze ontwikkelingen? Hoe geven culturele instellin gen 
vorm aan hun rol in onze samenleving? Staan ze naast 
of juist midden in het maatschappelijke debat? En 
bovenal – los van welk thema dan ook – wat is de 
plaats van kunst, erfgoed, creativiteit en verbeelding 
in onze hyperdiverse samenleving? En: onder welke 
condities komen zij tot bloei? 

 Bij de programmering van activiteiten zoeken we 
steeds de samenhang met de thema’s uit de cultuur-
monitor en de kennis agenda. We werken nu al samen 
met onder meer De Balie, Dutch Culture en het LKCA. 
We willen de komende jaren vaker bijeen komsten in 
het hele land programmeren. Een landelijk kennis-
centrum hoort overal zichtbaar te zijn. In 2019 zijn we 
in het kader van themanummers van Boekman samen 
gaan werken met onder andere de Dutch Design Week 
Eindhoven, Casco Utrecht, het Neder lands Foto-
museum in Rotterdam, het Groninger Museum en 
Kunstloc Brabant. Dit maakt ons zicht baarder in het 
land. Boven dien helpt de samen werking ons om beter 
zicht te houden op culturele ontwikkelingen in Neder-
land. We breiden deze samen  werking uit naar alle 
provincies en verruimen daarmee de publieks-
participatie aan onze activiteiten.
 Naast de eigen activiteiten leveren we regel-
matig inhoudelijke bijdragen aan bijeenkomsten  
van anderen. Zo spraken we in 2019 onder andere  
op ART The Hague, het congres Podia | Festivals | 
Evenementen, bij het netwerk Hermes Cultuur van  
de VNG en het najaarscongres van Cultuurconnectie. 
Ook op deze manier blijven we onze kennis met de 
sector delen.

Ambitie 3: veelstemmige meningsvorming
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aandacht aan een thema dat relevant is voor onze 
doelgroepen. We gebruiken daarvoor input van onze 
adviesraad, maar leggen ook de verbinding met 
onderzoeksresultaten, ontwikkelingen of trends uit 
de cultuurmonitor. Ook organiseren we tweemaal  
per jaar in aanloop naar nieuwe nummers van 
Boekman thematische bijeenkomsten. Dat doen  
we in samen werking met de Akademie van Kunsten/
KNAW. Doel is om op inspirerende wijze verschillende 
meningen aan bod te laten komen en de relevantie 
van het thema voor beleid en praktijk te belichten. 
Daarmee zetten we aan tot verdere ideeënvorming  
en beleids ontwikkeling.
 In 2019 hebben we Duo Marketresearch een 
lezers onderzoek laten verrichten naar Boekman.  
We zijn blij met de hoge waardering voor het tijd-
schrift. Boekman vertegenwoordigt een vaste waarde 
voor het culturele veld. Het is ook een typisch ‘bewaar-
blad’ met een betrouwbare reputatie. We zijn zuinig 
op onze goede naam, maar willen meer scherpte  
en urgentie brengen in de discussie die het blad kan 
aanjagen. Daarnaast willen we het bereik onder 
jongere lezers verhogen. De samenstelling van de 
adviesraad zullen we in 2020 vernieuwen. Daarbij 
zorgen we voor verjonging en meer diversiteit.  
Ook gaan we met edities van Boekman Extra en 
andere digitale publicaties meer inspelen op de 
actualiteit. Nieuws voorzien we zo van relevante 
context en duiding.

 Om de agenderende rol van de Boekman-
stichting te versterken, stimuleren we medewerkers 
ook om actief hun mening in het culturele debat te 
delen. Bijvoorbeeld als bijdrage aan het blog dat 
najaar 2019 is gestart.
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Ladybird Skatepark, onderdeel van Hall of Fame, Tilburg.  
© Hall of Fame (Boekman 113)
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Dit gaan we doen in 2021–2024:

Activiteit

Tijdschrift Boekman 

Boekman Extra

Voor publiek toeganke-
lijke bijeenkomsten, zoals 
lezingen, debatten en 
symposia

Aantal

4 × per jaar

Minimaal 6 × per jaar

15 × per jaar verspreid 
door Nederland

Beoogde resultaten

Uit weerklank van  
thema’s in debatten, 
onderzoek en beleids-
publicaties blijkt de 
agenderende impact.
Herhaling van het lezers-
onderzoek in 2023 laat 
zien dat we de goede 
reputatie hebben 
behouden en uit gebouwd. 

De Boekmanstichting 
brengt aansprekende  
en goed gewaardeerde 
programma’s met ver  ras-
sende sprekers en een 
vernieuwende opzet. 

Inclusie is vanzelf-
sprekend bij de keuze van 
sprekers en de uit werking 
van thema’s. 

De Boekmanstichting 
organiseert met samen-
werkingspartners in  
elke provincie van 
Nederland geregeld een 
activiteit (per provincie 
minimaal 1 × per 2 jaar).

Indicator(en)

Uit onderzoek in 2023 
blijkt dat lezers het  
tijdschrift Boekman  
en andere publicaties 
gemiddeld waarderen met 
een 8. 

Uit evaluatie blijkt een 
gemiddelde waardering 
door deelnemers van  
een 8.

Geregelde analyse  
van ons bestaande en  
potentiële netwerk
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De Boekmanstichting beschikt over een unieke 
collectie van ruim 80.000 boeken, artikelen en 
documenten over kunst- en cultuur beleid en de 
maatschappelijke aspecten van kunst en cultuur.  
We kennen geen collectie van vergelijkbare omvang 
met dit profiel in Europa of zelfs daarbuiten. We zijn 
aangesloten op WorldCat waar mee wereldwijd in 
catalogi kan worden gezocht. In de afgelopen jaren is 
het aantal uitleningen gedaald. Het aantal mensen 
dat onze collectie digitaal raadpleegt, is juist gestegen. 
We onderscheiden ons op de grote hoeveel heid ‘grijze’ 
literatuur. Dit zijn bijvoorbeeld rapporten, evaluaties 
en jaarverslagen zonder ISBN. We maken deel uit  
van verschillende netwerken, zoals de netwerk-
organisatie van 34 Amsterdamse bibliotheken en 
erfgoedinstellingen (Adam Net) en de Werkgroep van 
Speciale en Wetenschappelijke Biblio theken (WSWB).
 De bibliotheek en de studiezaal spelen een 
belangrijke rol in de kennismaking van nieuwe doel-
groepen met de Boekmanstichting. Onze educatieve 
activiteiten richten zich vooral op het hoger onder-
wijs. We ontvangen jaarlijks geregeld studenten voor 
een rondleiding en een introductie van de bronnen die 
we ontsluiten. Ook zijn we als partner betrokken bij 
de samenwerking van zes universitaire oplei dingen 
gericht op de start van een Nederlands talige minor 
Cultuur beleid. 

 Recent is de dienstverlening van de bibliotheek 
doorgelicht. Daaruit blijkt dat we de omslag moeten 
maken van bibliotheek naar een actuele informatie- 
en documentatiebank. Beleidsmakers en het culturele 
veld blijken namelijk steeds meer behoefte te hebben 
aan snel toegankelijke en betrouwbare infosheets 
van trends, data en sleutelpublicaties rond belang-
rijke thema’s. Daarom geven we de komende jaren 
prioriteit aan ‘contentcuratie’: het verzamelen, 
analyseren en delen van bestaande content. Ook 
verbeteren we de zichtbaarheid en het gebruiks-
gemak van de digitale catalogus en realiseren we een 
efficiencyslag in het collectioneren. In 2020 starten 
we het verandertraject waarmee we onze rol als 
kennis centrum verder versterken. 
 We verstevigen de interactie tussen de 
informatie- en documentatie bank en onze overige 
activiteiten. Zo zorgen we ervoor dat informatie uit  
de collectie ook aan de basis ligt van het tijdschrift, 
literatuurrapporten, de genoemde infosheets,  
onder zoeken en de cultuurmonitor. 
 Onze monumentale studiezaal is een bijzonder 
deel van ons gebouw. We gaan nog meer gebruik 
maken van deze ruimte. In het onderhoud aan ons 
pand en de overgang naar een frisse, flexibele 
kantoor inrichting nemen we de studiezaal mee.  
Met behoud van de warme sfeer bouwen we deze 

Ambitie 4: een actuele informatie-  
en documentatiebank
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waar mensen graag over de vloer komen voor uit-
wisseling en kennisdeling. Zo ontwikkelt het pand van 
de Boekman stichting zich in de komende jaren tot 
een geliefde huis kamer voor het culturele veld, onder 
meer door deze beschikbaar te stellen voor overleg 
van organisaties.

De afgelopen jaren hebben we de interactie met onze 
doelgroepen via sociale media vergroot. Het aantal 
volgers op LinkedIn en Twitter groeit gestaag, net 
zoals het aantal abonnees op onze nieuws brief (circa 
4.800). Hier bouwen we op voort. Bijvoorbeeld door 
met relevante verwijzingen in te spelen op de 
actualiteit. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijs-
onderzoek biedt via de kennis rotonde het onderwijs-
veld de mogelijkheid om vragen te stellen die het 
vervolgens op basis van wetenschappelijk onderzoek 
beantwoordt.12 We gaan onderzoeken of we als 
Boekman stichting een soortgelijke vorm van kennis-
circulatie mogelijk kunnen maken.
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 12
Zie www.nro.nl/kennisrotonde/ 
stel-je-vraag

Locatievoorstelling 8stedag, in kader van LF 2018,  schakel 43: 
Publiekstrekker, Leeuwarden, 2018. Artistiek leider: Marten Winters. 
Fotografie: Marc de Fotograaf (Boekman 118)

https://www.nro.nl/kennisrotonde/stel-je-vraag/
https://www.nro.nl/kennisrotonde/stel-je-vraag/
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Dit gaan we doen in 2021–2024:

Activiteit

Beschikbaar stellen van 
thematische en actuele 
kennisdossiers en info-
sheets 

Ondersteunende en  
signalerende rol van de 
dossiers bij onderzoek  
en overige activiteiten van 
de Boekmanstichting
 

Inrichting van onze  
studie zaal als een  
multi-inzetbare ruimte 
voor kennisuitwisseling, 
lunchmeetings, work-
shops, vergaderingen en 
presentaties

Aantal

10 nieuwe en/of geactua-
liseerde dossiers per jaar

Continu

Beoogde resultaten

De Boekmanstichting zet 
in op contentcuratie en 
biedt het veld actuele 
informatie en aanspreek-
punten/specialisten die 
verantwoordelijk zijn voor  
een thematische lijn.

Sterke koppeling tussen 
de activiteiten van de 
Boekman stichting in de 
ontsluiting van onder-
zoeken, publicaties, 
instellingen en sprekers/
experts.

Goede aansluiting bij 
activiteiten van relevante 
partijen waaronder  
onze collega-sector-
ondersteunende  
instellingen.

De studiezaal is een  
geliefde en inspirerende 
ruimte voor uitwisseling 
en kennisdeling en wordt 
vaak gebruikt voor 
menings vorming over 
kunst- en cultuurbeleid.

Indicator(en)

Uit onderzoek met 
meetmomenten in 2021 
en 2023 blijkt een groei 
van gebruik en waardering 
van kennisdossiers door 
professionals in de 
culturele sector.

Waarderingsonderzoek 
onder gebruikers.
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Dit gaan we doen in 2021–2024:

Activiteit

Inzet van social media

Website (incl. catalogus 
informatie- en  
documentatie bank)

Aantal

Continue activiteit via 
Twitter, LinkedIn en 
Facebook

100.000 bezoeken, 
uitgroeiend tot 160.000 
bezoeken in 2024 

Beoogde resultaten

Meer interactie op  
sociale media doordat we 
inspelen op urgente en 
actuele thema’s en de link 
leggen met ons onderzoek 
en overige activiteiten.

De website is hét kennis-
platform voor kunst, 
cultuur en cultuur beleid 
waar onze doelgroepen 
snel antwoord vinden op 
hun informatievragen.

Indicator(en)

Continue social media 
monitoring laat een  
stijging zien van inhoude-
lijke interactie.

Continue analyse van 
websitebezoek en zoek-
gedrag.
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Opening van The Kitchen #18: Between the Soup and the Potatoes 
met David Bernstein en Rosa Sijben, Billytown, Den Haag, 2018  
(Boekman 119)
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Een sterke organisatie is een belangrijke basis voor 
resultaat. Gelijktijdig met de voorbereiding van dit 
activiteitenplan zijn we daarom gestart met een traject 
om onze organisatie verder te professionali seren.  
We hebben de interne aansturing verbeterd met 
aandacht voor de plancyclus en sturen op beoogd 
resultaat. Ons activiteitenplan in het kader van de 
Regeling Culturele Basisinfrastructuur 2021–2024 
hebben we vertaald naar de bijgevoegde begroting 
met toelichting. 
 Als relatief kleine organisatie hebben we een 
platte organisatiestructuur. Het management bestaat 
uit de directeur-bestuurder en zijn vaste vervanger. 
Zij geven gezamenlijk richting aan de organisatie. 
Daarnaast werken we met functionele coördinatoren 
voor eenheden zoals onderzoek, documentatie en 
redactie. Om het projectmatig werken te faciliteren, 
passen we onze kantoorinrichting aan en maken  
we flexibele werkplekken. Onze studiezaal gaan we 
intensiever gebruiken, zowel intern als extern.
 We professionaliseren ons HR-beleid, bijvoor-
beeld op het gebied van opleiding, begeleiding en het 
actualiseren van functiebeschrijvingen. Ook maken 
we de samenstelling van ons personeelsbestand, de 
Raad van Toezicht, adviesraden en klankbordgroepen 
inclusiever. In 2020 volgen alle collega’s een training 

inclusie. Input daarvoor zijn de uitkomsten van de 
Scan Diversiteit en Inclusie. In ons wervingsbeleid 
gaan we gebruikmaken van gespecialiseerde 
adviseurs en zoeken we nieuwe netwerken op. We 
willen daarbij leren van de ervaringen met program-
ma’s als Studio I – platform voor inclusief denken – 
en het samenwerkingsverband Theater Inclusief. 
 Ook in onze eigen organisatie geven we prioriteit 
aan het thema ‘duurzaamheid’. Een medewerker zal 
dit thema als voortrekker samen met het team verder 
uitwerken. Voordat we ons pand opnieuw inrichten, 
voeren we een duurzaamheidsscan uit. We willen 
onze CO2-voetafdruk verkleinen en zullen dit jaarlijks 
monitoren.
 In de komende beleidsperiode geven we met 
genoemde indicatoren vorm aan een systematische 
monitoring en evaluatie van onze activiteiten.  
Zo kunnen we volgen of we de door ons beoogde 
resultaten bereiken. Bovendien krijgen we een goed 
beeld van de bredere impact van ons werk. Dit 
activiteiten plan vertalen we naar afzonderlijke jaar-
plannen voor 2021–2024. Die plannen bieden ook 
ruimte om ambities waar nodig tussentijds aan te 
scherpen.
 Ook hebben we gekeken in hoeverre bestaande 
activiteiten passen bij onze nieuwe ambities. 

Een sterke organisatie als basis
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31  We hebben – naast de al genoemde overdracht 
van het Compendium – besloten om de coördinatie 
van de Johannes Vermeerprijs niet voort te zetten.  
We vervulden hierbij vooral een faciliterende rol.  
Deze past niet goed bij onze focus op onderzoek en 
meningsvorming. We vragen daarom het ministerie 
van OCW een andere partij te zoeken als uitvoerder.
 We hebben de samenwerking met onze collega-
sectorondersteunende instellingen verstevigd.13  
In het afgelopen jaar hebben we gezamenlijk ver-
schil lende bijeenkomsten georganiseerd met het 
veld. Naast de zinvolle input die we als instellingen 
kregen voor onze individuele plannen, is ook scherp 
geworden waar voor het samenwerkingsverband  
de komende jaren kansen liggen voor afstemming, 
agendering en samenwerking in de uitvoering.  
Zo gaan we onze herkenbaarheid in de regio verder 
vergroten en verkennen we gezamenlijk actuele 
onderwerpen. Daarnaast zien we in de back-office 
kansen om elkaar te versterken, bijvoorbeeld op het 
gebied van HR of communicatie. Ten slotte trekken 
we gezamenlijk op als betrouwbare en kundige 
gesprekspartner voor OCW en Raad voor Cultuur. 
 Alles in het teken van een goede informatie-
basis, een optimale dienstverlening én een sterke 
culturele sector. 

E
en sterke organisatie als basis

 13
Samenwerkingsverband van sector-
ondersteunende instellingen: Cultuur+ 
Ondernemen, DEN Kennisinstituut 
cultuur & digitalisering, DutchCulture, 
Eye Filmmuseum, Het Nieuwe 
Instituut, Landelijk Kennisinstituut 
Cultuureducatie en Amateurkunst 
(LKCA), Nederlands Instituut voor 
Beeld en Geluid, RKD-Nederlands 
Instituut voor Kunst geschiedenis, 
Stichting Lezen en Boekman stichting.

Neuhaus, Het Nieuwe Instituut, Rotterdam, 2019 
(Boekman 120)



Inspireren door inform
eren

A
ctiviteitenplan B

oekm
anstichting 2021–

2024

32

Dit plan is het resultaat van veel goede gesprekken. 
We willen graag dat het aanleiding is voor nog meer 
dialoog. Daarom nodigen we iedereen uit om met ons 
mee te blijven denken. Mee te praten. Mee te doen. 
Bel met 020 624 37 36 of gebruik het contact formulier 
op www.boekman.nl/contact.

Meer weten? Verder praten?

M
eer w

eten? Verder praten?

Boekmanlezing 2019.
Fotografie: Mark van Welzenis

https://www.boekman.nl/contact
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STEK, creatief en duurzaam bedrijventerrein, Breda.  
Fotografie: Lot van der Putte (Boekman 119)
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Voor dit activiteitenplan hebben we dankbaar 
gebruik gemaakt van de kritische denkkracht van 
velen. Tijdens gesprekstafels in dit najaar spraken  
we met het culturele veld, vertegenwoordigers van 
overheden, branches en fondsen en verschillende 
onderzoekers. Gelet op ons streven naar verjonging 
en diversiteit hebben we een specifieke gesprekstafel 
georganiseerd met jonge professionals in het 
culturele veld. Samen met de sectorondersteunende 
instellingen organiseerden we in 2019 drie brede 
bijeenkomsten met het veld waarbij ook onze 
toekomst plannen aan de orde kwamen. Ten slotte 
voerden we – intern en extern – veel gesprekken in 
kleiner verband die bijdroegen aan het aanscherpen 
van onze visie, missie en concrete doelen. In het 
bijzonder danken we drie kritische mee lezers:  
Sanne Scholten, directeur LKCA, Niek vom Bruch, 
directeur Grand Theatre Groningen en Marijne Tesser, 
communicatie adviseur PO-raad. Ook hebben we 
enkele onderzoeken laten uitvoeren: een stake-
holder sanalyse door Hendrik Beerda, een lezers-
onderzoek naar Boekman door Duo Marketresearch 
en een doorlichting van de bibliotheek door Maurits 
van der Graaf (Pleiade). 

Bijlage: verantwoording van  
gespreks partners en bronnen

verantw
oording van gesprekspartners en bronnen

Melk & Dadels, producenten: ROSE stories en Stichting Daria Bukvic ´.  
In alliantie met Het Nationale Theater (Boekman 115) 
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Boekmanstichting
Kenniscentrum voor kunst,
cultuur en beleid

Herengracht 415

1017 bp Amsterdam

www.boekman.nl

https://www.boekman.nl/

