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Ieder kind verdient dezelfde ontwikkelkansen. Toch is het voor veel kinderen in Almere niet vanzelfsprekend
om met kunst en cultuur in aanraking te komen. Een groot gemis, want kunst en cultuur zijn essentieel voor
de ontwikkeling van een stad en de kinderen die daar wonen. Vanuit die gedachte biedt
KLEURinCULTUUR naschoolse kunst- en cultuurparticipatie. Dit voorliggend plan is gebaseerd op de
Cultuurnota van Gemeente Almere, de uitgangspunten van het Fonds voor Cultuurparticipatie het landelijke
Cultuurbeleid en de Almeerse Armoedenota.
Ons aanbod is verbonden met het onderwijs, aanwezig in de wijken en toegankelijk voor élk kind. Wij zijn er
voor het Almeerse kind en richten ons daarbij in het bijzonder op kinderen die niet als vanzelfsprekend met
kunst en cultuur in aanraking komen. KLEURinCULTUUR biedt deze kinderen de mogelijkheid om hun
artistieke talenten te ontdekken en door te ontwikkelen.
De wereld is veranderd na de coronacrisis. Het team van KLEURinCULTUUR heeft hier direct op
ingespeeld met de lancering van KLEURinCULTUUR TV. Dit heeft geleid tot continuïteit van ons aanbod.
De komende vier jaar gaat KiC doorpakken op digitalisatie om ook vanuit andere bronnen aan te sluiten op
de behoeftes van kinderen in Almere. Deze crisis heeft ons geleerd dat KiC niet alleen goed is in flexibel
zijn, maar dat we ernaar streven dat ook te blijven. De werkelijkheid kan zomaar ineens veranderen, op die
veranderingen blijven wij inspelen.
We gaan nieuwe ARTlabs openen en produceren ieder jaar een wandelvoorstelling waarmee we kinderen
die vanwege hun talent in de ARTlabs opvallen een professioneel opgezette voorstelling bieden om hun
talenten nog verder te ontwikkelen en te presenteren aan publiek. We richten daarnaast de KLEURkenners
op. Een kunstcommissie bestaande uit Almeerse kinderen die ons hun kijk op kunst en cultuur meegeven
en zo een bijdrage leveren aan ons aanbod. Een we gaan een duurzaam keurkmerk ontwikkelen waarmee
we de duurzaamheid van onze workshops laten blijken.
De veranderingen bij- en ambities van KiC staan uitgeschreven in dit plan, waarbij ons uitgangspunt is om
cultuurparticipatie in de vrije tijd voor álle Almeerse kinderen mogelijk te maken.
Biza Shalmashi,
Zakelijk leider

LEESWIJZER
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Deze subsidieaanvraag is opgedeeld in drie delen; het artistieke plan, het
productionele plan en het zakelijke plan.
In het eerste deel staat het artistieke plan van KLEURinCULTUUR 2021-2024 centraal.
Hier worden de doelstellingen toegelicht, met daarin onze visie op talentontwikkeling
en het benoemen van de impact die KLEURinCULTUUR heeft.
Het productionele plan geeft een beeld van de wijze waarop wij onze visie en missie
en het daaruit voortvloeiende meerjarige plan willen uitvoeren. We beschrijven onze
hoofdactiviteiten, de werkwijze met betrekking tot onze samenwerkingspartners, de
marketingcommunicatiestrategie en belichten hoe we duurzaam te werk gaan. Hier
wijden we ook uit over de nieuwe manier waarop we onze activiteiten vanuit de
doelgroep vormgeven en aan hen presenteren.
In het zakelijke plan zetten we de raming van kosten en inkomsten uiteen, geven we
een toelichting op de begroting en komt de Governance Code Cultuur, de Fair Practice
Code en de Code Culturele Diversiteit aan bod.

ARTISTIEKE PLAN

VISIE

Bij KLEURinCULTUUR geloven we dat ieder kind cultureel en kunstzinnig talent en
passie heeft. Door ons veelzijdige en toegankelijke aanbod kunnen wij kinderen
inspireren, stimuleren en motiveren in het ontdekken en ontwikkelen van hun talent.

MISSIE

KLEURinCULTUUR is dé Almeerse aanbieder van kwalitatief naschools kunst- en
cultuuraanbod. Wij zijn expert in het aanbieden van verdiepende themareeksen en doen
dit vanuit een faciliterende houding waarbij inspraak van de kinderen als doelgroep en
mede-beslissers vanuit de kunstcommisssie leidend is. Ons aanbod is toegankelijk voor
ieder kind, in alle wijken van Almere met als doel om gelijke ontwikkelkansen,
ontspanning en sociale participatie voor ieder kind mogelijk te maken. Daarnaast willen
we in iedere wijk een ARTlab. Wij zijn er voor het Almeerse kind en richten ons daarbij in
het bijzonder op kinderen die niet als vanzelfsprekend met kunst en cultuur in aanraking
komen. Om die reden zijn de activiteiten in de ARTlabs tegen zeer geringe vergoeding
toegankelijk en is ons digitale aanbod kosteloos te bekijken via KLEURinCULTUUR TV.
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DOELSTELLINGEN

20 ARTlabs
26.000 deelnemers
In 2024 willen we een
bezettingsgraad van minimaal
80% behalen bij al onze
activiteiten, met een
deelnemersaantal van 26.000
in 2024.

KLEURkenners
We stellen ons aanbod
samen vanuit een
faciliterende houding en
stellen ieder jaar een
kunstcommissie aan
bestaande uit 15 kinderen;
de KLEURkenners.

In 2024 beschikt iedere wijk
inclusief de Floriade, over
een ARTlab. Hier biedt
KLEURinCULTUUR
kwalitatieve workshops
aan. In totaal groeien we
naar 20 ARTlabs.

75 Kunstenaars
We breiden het docententeam uit
van 50 naar 75 onafhankelijke
multidisciplinaire kunstenaars in
2024. We passen kwaliteitseisen
toe om hun kunde te waarborgen.

Talentontwikkeling
13.000 kijkers
Met KLEURinCULTUUR TV
willen we een gemiddelde van
250 individuele kijkers per
video bereiken met onze
wekelijkse uitzending. Jaarlijks
leidt dit tot 13.000 kijkers per
jaar.

Kinderen met talent en passie
voor kunst en cultuur kunnen in
de ARTlabs terecht voor
verdiepende workshopreeksen.
Valt een kind daar extra op
vanwege talent? Dan kan er deel
worden genomen aan de
wandelvoorstelling waarin verdere
ontwikkeling en presentatie
centraal staan.
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DOELGROEPEN

De primaire doelgroep bestaat uit kinderen van 4 tot en met 14 jaar
die in Almere wonen.
Ouders/verzorgers van onze primaire doelgroep.
Scholen stadsbreed, zowel PO als VO en ook speciaal onderwijs.
Samenwerkingspartners uit de beleidsterreinen Sport, Welzijn, Zorg
en Cultuur.
Almeerse kunstenaars, die we coachen om zich te ontwikkelen
binnen het kunstvakgebied. Dit zijn kunstvakdocenten die zich in hun
ontwikkeling en werk verhouden tot Almere, qua thema, vorm,
actualiteitswaarde of visie.

INCLUSIEVER BEREIK

Veel kinderen profiteren nog niet van wat
kunst- en cultuur kan bieden. Het aanbod sluit
niet altijd aan bij de behoefte, de drempel ligt
weleens te hoog en de culturele bronnen die
aangeboord worden zijn niet divers genoeg en
spreken een select gedeelte van onze
doelgroep aan. Zonder diversiteit is er geen
inclusie. KLEURinCULTUUR is zich bewust
van haar taak om zoveel mogelijk kinderen in
Almere te verrijken met kunst en cultuur. Dat
betekent dat we met een open houding en
interesse naar verschillende smaakprofielen
inhoud geven aan onze activiteiten. Dit doen
we samen met de KLEURkenners, 15
Almeerse kinderen die ons een kijkje in hun
wereld geven. KLEURinCULTUUR luistert,
kijkt en leert van de eigen doelgroep en geeft
op basis daarvan vorm aan haar activiteiten.

KINDEREN IN ARMOEDE
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In Almere groeien 7000 kinderen op in armoede. Daarnaast ligt in Flevoland het risico op
armoede voor kinderen gemiddeld bijna 1,5% hoger dan het landelijk gemiddelde. 13,5% van
de kinderen in Flevoland loopt dus het risico om in armoede te leven, naast de 7000 kinderen
die al in armoede leven. Voor al deze kinderen geldt uitdrukkelijk dat zij en hun ouders een
financiële drempel ervaren om deel te nemen aan naschools kunst- en cultuuraanbod en
mogelijkerwijs door hun gezinssituatie niet in aanraking komen met veel kunst en cultuur.
Een optimale ontwikkeling van het kind is pas gewaarborgd als kinderen ook toekomen aan
ontspanning en sociale participatie. Daarnaast blijkt dat kinderen uit gezinnen waar armoede
heerst minder gezond zijn, minder steun vanuit hun omgeving ervaren, minder tevreden zijn
over hun leefomgeving en over een minder goed ontwikkelde hersenfunctie beschikken. Het
opgroeien zonder toegang tot kunst- en cultuur heeft een langdurig negatief effect op kinderen
omdat hun kansen om zich academisch te ontwikkelen kleiner zijn.
KLEURinCULTUUR zet actief in op het bereiken van juist deze kinderen. De ARTlabs liggen
met name in de wijken waar zij wonen. De toegang tot het aanbod is voor hen gratis. De
ARTlabs bieden ontspanning, structuur, een leerrijke en stimulerende omgeving en een sociale
context.

TALENTONTWIKKELING
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Iedereen heeft een persoonlijke behoefte om zich verder te ontplooien. Het ontplooien van ieders
talenten op creatief en artistiek gebied is onderdeel van de brede vorming van mensen, jong en
oud. Talentontwikkeling is één van onze pijlers en speelt een rol in al onze activiteiten. De
komende jaren gaat KLEURinCULTUUR het voortouw nemen om met partners in de stad een
betere afstemming te realiseren voor het (onderling) doorverwijzen van talentvolle kinderen. Dit
doen we in aansluiting op de plannen van Gemeente Almere dat naast het AKT Sport nu ook een
AKT Cultuur wil opzetten.
KLEURinCULTUUR gaat in samenwerking met Groot Wild jaarlijks een wandelvoorstelling
produceren waarbij getalenteerde kinderen meerdere keren in een professionele setting
optreden. Kinderen met opvallend talent bieden we de mogelijkheid om onder begeleiding van
een professionele regisseur en samen met professionele makers mee te doen met deze
wandelvoorstelling.
We werken samen met andere organisaties om de kinderen die talentvol zijn te spotten en
door te sturen naar gespecialiseerde partners. Kinderen die het minder breed hebben vanuit hun
gezinssituatie kunnen bij een vervolgopleiding via een intermediair een aanvraag doen bij het
Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere. Getalenteerde kinderen brengen we ook in contact met
lokale kunstenaars, lokale musici en sturen we door naar (andere) verdiepende workshopreeksen
in onze ARTlabs.

KLEURKENNERS

We willen niet voor kinderen beslissen welke activiteiten zij leuk moeten vinden en
gaan het aanbod van KLEURinCULTUUR vanuit een faciliterende rol tot stand
brengen. KLEURinCULTUUR luister, kijkt en leert van de KLEURkenners. Door
kinderen zelf mee te laten denken geven wij hen een stem, hun mening doet er toe, zij
ervaren dat zij betekenisvol zijn en van waarde zijn voor onze organisatie. Daarom zijn
we medio 2020, met financiële ondersteuning van Cultuurfonds Almere, een junior
kunstcommissie gaan oprichten; de KLEURkenners. De KLEURkenners bevindt zich nu
in een pilotfase.
De KLEURkenners zijn 15 Almeerse kinderen die ons een kijkje in hun wereld geven.
Een KLEURkenner is iemand die KLEURinCULTUUR veel kan vertellen over kunst in
zijn of haar omgeving. Luister je vaak muziek? Welke muziek heb je gemeen met je
ouders en welke muziek is echt van jou? Dragen jullie weleens mooie kledingstukken
op feestdagen? Welk merk kleding vind je het mooist en wat voor design zit daar voor
jou in? Koken jij of je ouders bijzondere dingen? Daarnaast enthousiasmeren de
KLEURkenners hun leeftijdsgenoten voor onze verdiepende reeksen in de ARTlabs en
ons digitale aanbod op KLEURinCULTUUR TV.
Onze kunstvakdocenten zorgen ervoor dat de KLEURkenners zich op uiteenlopende
vlakken ontwikkelen om optimale ambassadeurs te zijn voor KLEURinCULTUUR. Ze
krijgen een workshop presenteren, een workshop vloggen en editen en leren Instastories en filters maken. Dit is waardevol voor de ontwikkeling van hun toekomstbeeld,
zij ontdekken hun talenten en we helpen hen deze te versterken.
De KLEURkenners zijn kinderen in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar, en afkomstig uit
verschillende delen en buurten van Almere. Het zijn kinderen die zichzelf een
kunstkenner vinden, kinderen die denken niets van kunst af te weten en alle kinderen
daar tussenin. We bereiken de KLEURkenners door de vacature actief in onze ARTlabs
uit te zetten en met behulp van onze partners in de wijk.
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IMPACT EN EFFECTEN

1. Persoonlijke ontwikkeling en autonomie

IMPACT OP KINDEREN

Ons aanbod maakt weerbaar, stimuleert bewegingsvrijheid, leert kinderen
om zichzelf uit te drukken (ook communicatief) en zelf keuzes te maken.

2. Zelfexpressie
De artistieke activiteiten van KLEURinCULTUUR dragen bij aan het
ontdekken en de ontplooing van artistieke talenten van het Almeerse kind.

3. Zingeving
Deelname aan kunst- en cultuur geeft plezier, draagt bij aan
stressvermindering.

4. Verbreding en verdieping van kennis
De inhoud van onze workshopreeksen draagt bij aan de kennis die op
school wordt opgedaan. Kinderen krijgen een beter historisch besef, een
beter besef van rechten en plichten en een idee van hun rol binnen de
maatschappij en leren over een gezonde levensstijl.

5. Emotionele ontwikkeling
De activiteiten hebben een positief psychologisch en mentaal effect op het
brein en de emotionele ontwikkeling.

6. Sociale verbondenheid
De activiteiten faciliteren
relationele verbondenheid
tussen kinderen.
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1. Verbondenheid van Almeerse creatieven
Kunstvakdocenten leren elkaar kennen, stimuleren elkaars werk en scheppen
nauwe banden met elkaar. Daaruit ontstaan nieuwe creatieve vormen en dit leidt
tot een groter aantal (jonge) kunstenaars dat aan Almere verbonden
blijft.

2. Kwalitatief aanbod
KLEURinCULTUUR levert naschools kunst- en cultuuraanbod van kwaliteit in
Almere.

3. Toegankelijke partner
De flexibiliteit van KLEURinCULTUUR als samenwerkingspartner levert de sector
meer adhoc programmeringsmogelijkheden op waardoor er snel ingespeeld kan
worden op bestaande behoeften of maatschappelijk relevante thema’s.

4. Ontwikkeling creatieven
KLEURinCULTUUR is een organisatie met een open houding, ten opzichte van
nieuwe kunstvormen en nieuwe samenwerkingen. Wij stimuleren onze
kunstvakdocenten om over hun eigen grenzen te kijken om zo tot iets nieuws te
komen.

1. Kansengelijkheid
Kosten voor deelname mag geen belemmering opleveren, daarom zijn de
workshops bij de Kunstbus en het online aanbod op KLEURinCULTUUR TV
gratis. KLEURinCULTUUR gelooft in een inclusieve samenleving waarin
ieder kind dezelfde mogelijkheden en kansen krijgt.

2. Veranderingsprocessen
KLEURinCULTUUR brengt veranderingsprocessen in beweging binnen de
Almeerse gemeenschap door thema’s en disciplines te kiezen die inspirerend
zijn. Hiermee dragen we bij aan gemeenschapszin en bewustwording in
Almere.

3. Verbinding tussen sectoren
De samenwerkingen die KLEURinCULTUUR initieert en aangaat zijn altijd
verbindend van aard, met de intentie om samen tot iets nieuws te komen of
in gezamenlijkheid nieuwe doelgroepen te bereiken. De sectoren sport,
welzijn, zorg, cultuur (educatie- en participatie) en de creatieve sector in
Almere verbinden we zo met elkaar.

IMPACT OP ALMERE

IMPACT OP DE SECTOR
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PRODUCTIONEEL PLAN
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ACTIVITEITEN EN AANBOD

Elke generatie heeft een net iets andere cultuurbehoefte, dat vertaalt zich door naar de
behoeftes in ons workshopaanbod. Wij zijn een organisatie die zich afvraagt en actief op zoek
gaat naar de vraag en behoeftes van Almeerse kinderen. Dit doen we enerzijds door ons te
interesseren voor de behoeftes en de visie van onze doelgroep ten aanzien van kunst en
cultuur. Anderzijds doen we dit door aansluiting te zoeken bij samenwerkingspartners,
opdrachtgevers en in gesprek met onze kunstvakdocenten. De komende jaren gaan we hier
meer structuur en inhoud aan geven en ontwikkelen we een beleid waarin het reflecteren op
ons aanbod en de opbrengst daarvan wordt geconcretiseerd.
Het workshopaanbod van KLEURinCULTUUR is continu in ontwikkeling en wordt vanuit de
doelgroep zelf bepaald. We omarmen vernieuwende vormen, zoals Virtual Reality, het
upcyclen van kleding en muzikale expressies als het maken van tunes, maar we koesteren
tegelijk ook bestaande kunstvormen. Geïnspireerd op het leven in een grootstedelijke context
zijn ook kunstvormen als spoken word, hiphop en allerlei dansstijlen in ons aanbod te vinden.
Ons aanbod brengen we naar kinderen met de mobiele Kunstbus, in onze ARTlabs, op brede
scholen, met LeerOrkesten op scholen, online via KLEURinCULTUUR TV en door deel te
nemen aan uiteenlopende wijkprojecten. In de volgende tekstblokken geven we in grote lijnen
weer welk aanbod we de komende 4 jaar programmeren. Uiteraard blijft er ook ruimte voor
nieuwe ontwikkelingen en kansen die zich de komende jaren zullen aandienen. Daarin laten
we ons voeden door (Almeerse) ontwikkelingen, behoeften van onze doelgroepen, vragen van
opdrachtgevers en voortschrijdende inzichten.
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ARTlabs

Kunstbus

Met de ARTlabs versterken we de sociaal
en economisch zwakkere wijken van
binnenuit. De thema’s die tijdens de
workshopreeksen behandeld worden
stellen we samen met de KLEURkenners
vast, geïnspireerd door maatschappelijke
vraagstukken die op dat moment spelen in
een wijk of in de stad. Kinderen maken
gedurende een periode kennis met een
discipline, onderwerp of kunststroming en
hebben daarna diverse mogelijkheden om
dit verder te verkennen en te verdiepen.
Het creatieve proces is hierbij net zo
belangrijk - of belangrijker-, dan het
eindresultaat.

Onze grote gele Kunstbus komt op
plekken waar geen vaste locatie voor
activiteiten is. Kunst kan een buurt of
plek aantrekkelijker maken en het
woongenot verhogen. Wij staan open
voor signalen uit de wijken en zorgen
vervolgens voor passend aanbod.
KLEURinCULTUUR vervult hiermee
een verbindende rol tussen de
bewoners en de aanwezige
kunstenaars, culturele ondernemers en
andere in de wijk aanwezige
organisaties.
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Leerokest Almere

Brede scholen

Het Leerorkest is een
muziekeducatieprogramma voor
alle basisschoolkinderen in Almere,
waarmee zij onder en na schooltijd
de kans te krijgen om een
instrument te leren bespelen. Naast
de instrumentale lessen vormen
samenspellessen een vast
onderdeel van het programma. De
kinderen leren samen musiceren in
een eigen schoolorkest. Het
leerorkest is er voor alle kinderen,
onafhankelijk van talent of niveau.
De lessen worden afgesloten
middels een “mini-concert”
uitgevoerd op de basisschool voor
de medeleerlingen, belangstellende
familieleden en bekenden.

De vraag en behoefte van brede scholen
zijn belangrijk bij het organiseren van
naschoolse kunst- en cultuuractiviteiten.
Om aansluiting te vinden bij de bestaande
lesprogramma’s, maar ook om garant te
staan voor een doorlopende leerlijn. Om de
vraag en behoefte van brede scholen te
achterhalen werken we direct samen met
de ICC-er (Interne cultuur coördinator) van
de school en de kinderopbouwwerkers van
De Schoor, die ook combinatiefunctionaris
zijn. Zij zijn actief op de brede scholen in
Almere en kennen de kinderen goed. In
goed overleg met hen verzorgen we voor
18 brede scholen een passend naschools
kunst- en cultuuraanbod.

Bandcoaching
Bij Bandcoaching leren kinderen
de basics van verschillende popinstrumenten (drums, gitaar,
keyboard, basgitaar, zang) in
bandvorm. Aan de hand van
samen gekozen muziek, werkt de
band samen met de docent naar
verschillende optredens toe. Ook
kinderen die nog nooit een
instrument hebben aangeraakt
kunnen met Bandcoaching
meedoen. Aan het eind van de
reeks lessen vindt er een concert
plaats als eindpresentatie. Dit
concert wordt georganiseerd door
KLEURinCULTUUR en vindt in
KAF of in Poppodium de Meester
plaats.
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Wijkprojecten

Wandelvoorstelling
In onze ARTlabs komen we kinderen
tegen met opvallend talent. We sturen ze
dan door naar partners in de stad, maar
willen deze kinderen zelf ook een
vervolgtraject bieden dat meer de diepte
in gaat. In samenwerking met Groot Wild
produceren we jaarlijks een
wandelvoorstelling, steeds op een andere
locatie in Almere, om het talent van de
deelnemende kinderen verder te
ontwikkelen. We bieden deze kinderen,
onder begeleiding van kunstvakdocenten
en een regisseur, de mogelijkheid om het
geleerde meerdere malen in een
professioneel opgezette voorstelling te
laten zien. Voor velen van hen zal het een
eerste kennismaking zijn met deelname
aan een voorstelling. Niet alleen de
podiumprestaties zijn daarbij van belang,
maar ook het leren samenwerken met
andere groepen en andere disciplines.

Het doel van onze sociaal artistieke
wijkprojecten is om inwoners meer te
betrekken bij de eigen leefomgeving, ter
verbetering van de buurt, wijk en de stad
en om de sociale banden in de buurten
hechter te krijgen. Hiernaast leveren wij
een bijdrage aan landelijke initiatieven
zoals Burendag, Open Monumentendag
en het Weekend van de Wetenschap. Wij
ontwikkelen aanbod op maat in
aansluiting op stedelijke initiatieven zoals
de Strandsafari bij Poortdok en passend
bij exposities in KAF, zoals het Space
Waste Lab van Daan Roosegaarde en
Hoogtij(d) van Kadir van Lohuizen.

KLEURinCULTUUR TV
Op KLEURinCULTUUR TV komen veel
uiteenlopende kunstdisciplines langs,
waaronder dans, theater, muziek en
beeldende kunst. KLEURinCULTUUR TV
wordt opgenomen in of rondom onze
iconische gele Kunstbus, die iedere keer
op een andere plek in Almere neerstrijkt.
We maken hierbij gebruik van locaties
waar wijkgerichte activiteiten
geprogrammeerd zijn, bijvoorbeeld op de
Cruyff Courts. KLEURinCULTUUR TV is
de wijze waarop wij onze wijkgerichte
aanpak digitaal maken en waarmee we
onze online zichtbaarheid vergroten.

DUURZAAMHEID
DUURZAAMHEID
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KLEURinCULTUUR zet zich al zichtbaar in vóór duurzaamheid en tégen klimaatverandering. Juist
in een groen stad als Almere vindt KiC het van belang om daarin een voortrekkersrol in te nemen.
We werken samen met de Floriade en willen daar met onze duurzame workshops een duurzaam
ARTlab starten. In 2019 heeft KiC een klimaatmars voor kinderen georganiseerd in samenwerking
met KAF en we besteden in onze workshops regelmatig aandacht aan dit onderwerp. Vanaf 2021
wil KLEURinCULTUUR zich nog actiever met duurzaamheid en het klimaat bezighouden. We
willen dit bereiken door meetbare doelen op te stellen. Deze doelen worden periodiek (elke twee
maanden) bekeken: wat zijn de resultaten, zijn de doelen behaald, wat gaat er goed en wat kan
beter? We stellen deze doelen op basis van onderstaande gebieden.

afvalreducering- en verwerking van afval
duurzame leveranciers van en duurzame omgang met materialen
bewust duurzame keuzes maken kantoor en in de ARTlabs
bewust bankieren

Keurmerk Duurzame Workshops
In 2022 lanceert KLEURinCULTUUR een Keurmerk Duurzame Workshops. Dit keurmerk zal op
een (digitale) flyer van een workshop te zien zijn en garandeert duurzaamheid. Bij de
voorbereiding van de workshops is geen onnodig materiaal gebruikt (denk aan niet onnodige
printen, gebruik maken van herbruikbare materialen in plaats van disposables, afval, digitale
promotie). Transportbewegingen van personen en middelen zijn zo duurzaam mogelijk (denk aan
duurzame, lokale leveranciers, docenten komen lopend of op de fiets naar locatie). De workshop
wordt gegeven met duurzame materialen (materialen die worden hergebruikt of herbruikbaar zijn,
upcyclen/cradle to cradle) en er is geen restafval. Een voorbeeld van een workshopreeks die dit
kenmerk al bijna verdiend is het Fashionlab. Voor deze workshop maken al alleen gebruik van
bestaande, ingezamelde stoffen. Onze ambitie is in 2022 een Kunstbus te hebben die volledig op
elektrisch is, in aanvulling op het feit dat onze docenten en medewerkers waar mogelijk met de
fiets naar de betreffende locatie gaan.
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Inhoud van de workshops
Ook willen wij workshopreeksen ontwikkelen waarbij kinderen inhoudelijk bezig zijn met
duurzaamheid. In deze reeksen besteden we aandacht aan de mens, het milieu, de economie en
de balans daartussen. We filosoferen erover en passen daar kunst en cultuur op toe: hoe zou de
aarde er over 25 jaar uit zien? En over 200 jaar? Wat gebeurt er als een bepaalde diersoort
uitsterft? Hoe zou de wereld er zonder kinderarbeid uitzien? Het doel van deze workshops is
bewustzijn creëren bij kinderen. Kinderen zijn onze (maar vooral hun eigen) toekomst en daarom
is het van groot belang dat zowel de nieuwe als oudere generaties kennis hebben over dit
maatschappelijke onderwerp en hier kritisch naar (leren) kijken.

SAMENWERKINGEN

KLEURinCULTUUR hecht waarde aan gelijkwaardige samenwerkingen met lokale partners en
culturele instellingen en zet zich in om deze samenwerkingen te onderhouden en intensiveren.
Door kruisbestuivingen aan te gaan, bijvoorbeeld met sportorganisaties, verbreden we onze
doelgroep en bereiken we kinderen die affiniteit met sport hebben. Kinderen die deelnemen aan
het Almere Kenniscentrum Talent Sport willen wij graag op laagdrempelige wijze kennis laten
maken met kunst en cultuur. KLEURinCULTUUR zet zich ervoor in om ook een Almere
Kenniscentrum Talent Cultuur in Almere te ontwikkelen. Wij zijn hierover in overleg met
Gemeente Almere, de buurtsportcoaches van De Schoor en Talent In Opleiding.
Naast de samenwerking met onze culturele partners in het Directieoverleg Culturele instellingen
in Almere (DOCA) hebben we regelmatig overleg met directeuren van het primair onderwijs. We
denken mee in het MT van het Samenspel en het overleg in Sterrenschool De Ruimte en het
brede school overleg in de Archipel. Hiernaast werken wij samen met kinderopbouwwerkers,
wijkwerkers, de gemeente, culturele instellingen, sociale partners en buurtcommissies.
Vaak organiseren bewoners evenementen in hun buurt. Zij vragen dan onze hulp bij de
versterking van hun programma. Dit doen we door de Kunstbus in te zetten of door diverse
workshops aan te bieden. Door samenwerking maken de participerende organisaties elkaar
sterker en ontstaat een levendig cultureel veld in en rondom scholen, in de buurten en
wijken. De komende vier jaar breiden we deze samenwerkingen uit naar nog meer scholen en in
nog meer wijken.

PARTNERS
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Kunstlinie
In de Kunstlinie zit het kantoor van KLEURinCULTUUR. Vanaf 2021 werken we samen door
jaarlijks een educatieprogramma te ontwikkelen gericht op het uitdiepen van (sub)culturen voor
kinderen van 4 t/m 14 jaar. Dit programma heet 'Culturen van de Wereld'.

CKV ALMERE
Een groot deel van de kunstvakdocenten die het Leerorkest uitvoeren zijn ook docent bij CKV
Almere. Het Leerorkest is voor veel kinderen een eerste kennismaking met het bespelen van
muziekinstrumenten. Bij het CKV kunnen zij, bij dezelfde docent die hun interesse gewekt heeft,
verdiepende lessen volgen. Wij verwijzen geïnteresseerde kinderen door naar het CKV.

Bonte Hond / KIDD
Met en vanuit onze Kunstbus dragen we bij aan KIDD (de doorlopende leerlijnen kunst en
cultuur voor het primair onderwijs en het vmbo) van Bonte Hond. De komende jaren gaan we
intensiever met elkaar samenwerken, ook op het gebied van duurzaamheid.

Stad & Natuur
KLEURinCULTUUR is vaak te vinden bij activiteiten van Stad & Natuur. We programmeren
workshopreeksen op hun diverse locaties en willen met ons duurzame workshopskeurmerk nog
beter aansluiten op het groene karakter van Stad & Natuur.

De Schoor
De Schoor is een waardevolle maatschappelijk partner voor KLEURinCULTUUR. We komen
elkaar tegen bij de MT's van Brede Scholen en werken stadsbreed op wijkniveau samen met
elkaar. Onze activiteiten stemmen we vaak inhoudelijk af met de wijkwerkers van de Schoor.

Talent in Opleiding
Met Talent in Opleiding (TIO) werken samen in naschoolse programmering. TIO staat in nauw
contact met veel scholen. TIO programmeert activiteiten op het gebied van Sport & Spel,
KLEURinCULTUUR op het gebied van Kunst & Cultuur. We vullen elkaar aan en bewerkstelligen
een uitwisseling van doelgroepen die voor beide organisaties tot verbreding van het bereik leidt.
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Collage
In samenwerking met Collage brengen we Leerorkesten naar scholen in Almere. We maken
gebruik van elkaars contacten met scholen. KLEURinCULTUUR voert de productionele
werkzaamheden van het Leerorkest uit.

De Vrolijkheid
De Vrolijkheid is een nieuwe samenwerkingspartner. Kinderen die in het AZC verblijven hebben
in de zomervakantie niet of nauwelijks iets te doen. Daarom organiseert KiC daar vanaf de
zomervakantie in 2020 een Zomerlab, waar kinderen uit het AZC 6 weken lang drie verschillende
workshopreeksen kunnen volgen.

Groot Wild
Groot Wild heeft expertise in het opzetten en uitvoeren van buitenvoorstellingen. Vanaf 2021
gaan we jaarlijks samen een wandelvoorstelling produceren waar opvallend talent uit de
ARTlabs artistieke verdieping en ontwikkeling krijgt.

Poppodium de Meester
Poppodium de Meester wordt het hoofdkwartier van de KLEURkenners. Daar komen de
KLEURkenners om de week bijeen om een workshop te volgen en om met elkaar en met ons te
sparren. In 2020 is er een ARTlab in Poppodium de Meester geopend specifiek gericht op
kinderen van 10 t/m 14 jaar.

De Speelwildernis
KLEURinCULTUUR levert een educatieve verdieping aan minstens 1 voorstelling van de
Speelwildernis per jaar.

Overige samenwerkingspartners
Strandlab, 2Turven Hoog, De Nieuwe Bibliotheek, de Gouden Haas, buurtorganisaties
stadsbreed, initiatieventeam Haven, Nederlandse Spoorwegen (NS), Jeugdfonds Sport &
Cultuur, 18 brede basisscholen, middelbare scholen: De Meergronden, Echnaton, Het
Oostvaarders College, Baken Stad College, Arte College en PrO Almere.

MARKETING & COMMUNICATIE
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Voor de periode 2021-2024 zijn wij van plan verdere te professionaliseren in onze marketing en
communicatie. We willen meer inzitten op de herkenbaarheid en zichtbaarheid van
KLEURinCULTUUR. KLEURinCULTUUR communiceert op dit moment via de eigen kanalen:
website en social media en via externe kanalen van samenwerkingspartners. In samenwerkingen
met partners wordt KLEURinCULTUUR niet altijd zichtbaar getoond. Naast dat we hierop meer
gaan sturen om zo KLEURinCULTUUR nog beter te positioneren zullen we ook zelf flyers maken
in onze huisstijl en die via partners verspreiden. Ook hebben we op een aantal locaties banners en
vlaggen liggen om KLEURinCULTUUR zichtbaar te laten zijn op locatie. Voorgaande jaren werden
er op sociale media ad hoc berichten geplaatst. Dit zijn we in de steeds meer gaan structuren,
maar ook hier kunnen we nog een slag slaan. Bijvoorbeeld op het gebied van het creëren van
unieke (video)content en het inzetten van advertenties om ons aanbod te promoten. Met als doel
een breder publiek een stuk intensiever aan ons te binden. Een belangrijke pijler van
KLEURinCULTUUR TV is dat we daarmee onze digitale aanwezigheid versterken. Ook het
inzetten van de KLEURkenners als ambassadeurs die hun peers inspireren en motiveren om aan
kunst en cultuur te doen draagt bij aan de zichtbaarheid van KiC.
Vanaf 2021 gaan we meer inzetten op de promotie van onze activiteiten door een duidelijkere
eigen stijl naar buiten toe te communiceren middels een eigen social media filter, social media
stickers en meer andere branded content in te zetten.

MARKETING- COMMUNICATIEDOELEN

Vanaf juni 2021 wordt iedere maand via Mailchimp een nieuwsbrief
verstuurd naar (de ouders/verzorgers van) kinderen uit Almere, met
daarin een terugblik op afgelopen maand en een vooruitblik op de
komende maand. De emailadressen voor de nieuwsbrief worden
verzameld via een speciale module op de website en een
inschrijfformulier bij de workshops. In 2021 zijn er minimaal 300
inschrijvingen voor de nieuwsbrief, oplopend naar 500 inschrijvingen in
2024.
Het aantal likes en volgers op Facebook is in 2024 gestegen met 15
procent, het aantal likes en volgers op Instagram is gestegen met 20
procent. Met nieuwe social media apps, zoals TikTok, zal KiC een
evenredig doel aanhouden.
De marketing- en communicatie-inspanningen worden iedere maand
gemeten. Op basis hiervan worden de marketing en communicatie
gestuurd.

Met KLEURinCULTUUR TV zijn er een aantal doelstellingen die nagestreefd worden;

Het toekomstbestendig maken van het digitale aanbod van
KLEURinCULTUUR door KLEURinCULTUUR TV kwalitatief te
verbeteren.
Met online aanbod (KLEURinCULTUUR TV) onze doelgroep bereiken
en triggeren om offline activiteiten van KLEURinCULTUUR te
bezoeken. Zodat kinderen meer in aanraking komen met kunst- en
cultuur.
Met KLEURinCULTUUR TV willen we de offline zichtbaarheid en online
zichtbaarheid beter aan elkaar verbinden en intensiveren.
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ZAKELIJK PLAN
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POSITIONERING

KLEURinCULTUUR maakt het verschil t.o.v. andere cultuureducatie-aanbieders in Almere
doordat:

De kinderen krijgen les van échte kunstenaars en vakdocenten. Wij zijn dé specialist
in het aanbieden van op maat gemaakte themareeksen die naschools plaatsvinden.
We een brug slaan tussen ambacht en technologie. We werken met de nieuwste
technologieën en werken met thema’s die inhaken op innovatie en duurzaamheid.
We ontdekken talent en stimuleren dit –we werken samen met andere instanties
(waaronder: Stad & Natuur Almere, De Schoor en Jeugdfonds Sport & Cultuur) om
de kinderen die talentvol zijn te spotten en door te sturen naar de juiste personen.

We hebben een verbindende rol binnen verschillende instanties in Almere door onze
samenwerkingen.
We werken wijkgericht en zijn duidelijk zichtbaar en toegankelijk in alle wijken in
Almere.
We zijn nauw betrokken bij de stedelijke ontwikkelingen in Almere. Hiermee
voorkomen we dat de inzet van cultuuraanbod een bijzaak is en kunnen we met onze
ARTlabs bijdragen aan het vormgeven van de stad.

ORGANISATIE
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Het team van KLEURinCULTUUR bestaat uit een leidinggevende (zakelijk leider), een
projectcoördinator, een medewerker marketing en communicatie en ruim 60 kunstvakdocenten.
Alle medewerkers zijn ZZP-er.

KUNSTVAKDOCENTEN
We geven de nieuwe generatie creatieve Almeerse kunstvakdocenten de ruimte om zich bij
KLEURinCULTUUR te ontplooien. Hierdoor blijft ons aanbod bij de tijd en bereiken we kinderen
die geprikkeld worden door nieuwe verhalen en vertelvormen. Het docententeam bestaat uit een
hecht Almeers netwerk met professionals uit allerlei disciplines. Hier komen veel onderlinge
samenwerkingen uit voort waarin zij samen naar buiten treden. Al onze docenten zijn
afgestudeerd aan kunstvakopleidingen.
Als kunstvakdocent bij KiC moet je een visie hebben op cultuuronderwijs. Je moet je visie kunnen
verwoorden en cultuurdrager zijn en dus zelf regelmatig deelnemen aan culturele activiteiten.
De komende jaren gaan we criteria ontwikkelen waarmee wij de competenties van onze
kunstvakdocenten toetsen tijdens een jaarlijks evaluatiegesprek. Het gaat daarbij om de artistieke
competenties, pedagogisch-didactische competenties, interpersoonlijke competenties,
omgevingsgerichte competenties en kritisch-reflectieve competenties. Hiervoor hanteren we als
leidraad de competentieprofielen die beschreven staan in de hbo bachelor
Kunstvakdocentenopleidingen.

CULTUURCOACHES

Bij KLEURinCULTUUR zien we de combinatiefunctie als een vanzelfsprekende versterking van
verschillende beleidsterreinen. Cultuur staat bij ons niet op zichzelf, maar heeft altijd een
aanraking met sport, welzijn en de creatieve industrie. Bij KLEURinCULTUUR noemen we een
combinatiefunctionaris 'Cultuurcoach'. Cultuurcoaches hebben als belangrijkste doel om de
jeugd van Almere op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het (sport-) en
cultuuraanbod in Almere. De cultuurcoaches zetten zich in voor alle kinderen, zijn de spin in het
web, verbinden partijen met elkaar en zijn verantwoordelijk voor de programmering van
verschillende activiteiten in de wijk. Daarnaast zoeken ze naar mogelijkheden om een bijdrage te
leveren aan de (maatschappelijke) vraagstukken die er in een specifiek gebied leven. Het vaste
team en de kunstvakdocenten vervullen de rol van cultuurcoach.

MONITORING EN STRATEGIE
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Om continu te kunnen monitoren gaan we verschillende soorten evaluaties aan, we vragen
kinderen in ARTlabs om reviews, vragen feedback van onze kunstvakdocenten en evalueren
met hen en met onze samenwerkingspartners. Het bestuur wordt ieder kwartaal middels een
verslag op de hoogte gehouden van de resultaten en de voortgang. Daarnaast gaat het
bestuur de komende jaren een evaluatiemethode ontwikkelen en implementeren waarmee
KLEURinCULTUUR zichzelf beoordeelt. De criteria die hierbij worden gehanteerd
weerspiegelen de inhoudelijke en praktische aspecten van de werkzaamheden van KiC.
Worden tussentijdse doelen bereikt? Levert dit het beoogde effect op? Hieruit komen
succesfactoren en verbeterpunten naar voren waarmee helder wordt op welk vlak er
bijsturing nodig is.
Mei 2020 is de nieuwe website van KLEURinCULTUUR online gegaan. Op deze site zijn een
programmaoverzicht, social media-toepassingen en Google Analytics succesvol
geïntegreerd. In de loop van 2021 wordt ons aanbod gekoppeld aan een platform, een
initiatief van Gemeente Almere, waarop het aanbod gericht op sport- en cultuurparticipatie
wordt gebundeld. Het inschrijven voor workshops in onze ARTlabs wordt gekoppeld aan dat
platform. Dat levert ons data op waarmee wij inzichtelijk krijgen welke workshops en ARTlabs
goed bezocht worden en welke workshops en ARTlabs (nog) niet.
Aan de hand van die inzichten kunnen we aanpassingen maken in de communicatie om de
deelnemersaantallen bij te sturen. De data vormt dus de basis van de kennis; de nieuwe
website, het nieuwe platform van Gemeente Almere en onze communicatiekanalen vormen
de basis voor de middelen waarmee we kunnen bijsturen.

FAIR PRACTICE CODE
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KLEURinCULTUUR werkt tot op heden niet met vaste dienstverbanden. De kunstvakdocenten
die als ZZP’er in opdracht van KLEURinCULTUUR werkzaamheden uitvoeren worden betaald
volgens de honorariumrichtlijnen die gelden voor uitvoerende kunstvakdocenten.
De kunstvakocenten zijn voor onderwijsactiviteiten aan kinderen en jongeren tot 21 jaar
vrijgesteld van BTW. Wanneer zij advieswerk verrichten of voor materialen en middelen,
hanteren zij wel het geldende BTW tarief. Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats van onze
overeenkomsten van opdracht die we met elke kunstvakdocent afsluiten.
Elke docent dient in het bezit van een geldig VOG te zijn en deze met ons te delen. We
hebben iedere maand een teamoverleg waarbij we de kunstvakdocenten vragen om feedback
en verbeterpunten. Hierdoor hebben we in 2020 protocollen kunnen ontwikkelen voor alle
ARTlabs waarin alle taken en verantwoordelijkheden gespecificeerd staan. Tijdens de
teamoverleggen toetsen we ook of we de diverse codes, waaronder de Fair Practice Code,
goed implementeren. We hebben een open, transparante cultuur en ondersteunen de
kunstvakdocenten ook op het gebied van ondernemerschap.
KLEURinCULTUUR heeft zich in de afgelopen jaren verder geprofessionaliseerd. Daarbij is
helder geworden dat veel uit te voeren werkzaamheden niet bij een specifieke functie
ondergebracht waren en hier geen budget voor beschikbaar was. Dit leverde het huidige team
extra, onbetaald, werk op. Om dit op te vangen is er een nieuwe functie aan het team
toegevoegd en zijn de uren per functie realistisch doorberekend in de begroting.
Het team van KLEURinCULTUUR blijft zich ontwikkelen in deskundigheid en nieuwe kennis en
vaardigheden op doen. De trajecten LinC en LinC Z, diverse korte trajecten bij
Cultuur+Ondernemen en Cultuurmarketing zijn daarbij de komende jaren van belang. Hiermee
willen we de verdere professionalisering van KLEURinCULTUUR met het veranderen van de
organisatie en het bestuur bestendigen.

CODE CULTURAL GOVERNANCE

1.
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Het bestuur is verantwoordelijk voor het bestuurlijke proces en delegeert de dagelijkse leiding
aan de leidinggevende. De leidinggevende is gevolmachtigd in de statuten van de stichting en
kan daar uitvoering aan geven. De leidinggevende legt minstens viermaal per jaar op een open
en aanspreekbare wijze verantwoording af aan de leden van het bestuur. Voorafgaand aan de
bestuursvergadering stuurt de leidinggevende een inhoudelijk en financieel kwartaalverslag ter
verantwoording naar het bestuur.

2.

Het bestuur doet hun werk volledig onbezoldigd en biedt ondersteuning. Het bestuur bewaakt
de werkdruk en belasting van zowel de leidinggevende als de andere krachten, ook in relatie
tot hun ervaring en verwachtingsmanagement.

3.

Het bestuur ziet erop toe dat kwaliteitszorg met regelmatige evaluatiemomenten een integraal
onderdeel is van het functioneren van de organisatie en is open over resultaten en de
actiepunten die daaruit voortvloeien.

4.

Procedures en reglementen worden door het bestuur vastgesteld. Het bestuur past alle
principes van de Governance Code Cultuur toe en publiceert de relevante onderdelen in haar
Jaarverslag en Jaarrekening, deze worden op de website van KiC geplaatst.

5.

Het bestuur gaat toezien op een zorgvuldige omgang met de mensen en de middelen van
KLEURinCULTUUR door een gedragscode op te stellen die door alle medewerkers en
vrijwilligers wordt ondertekend.

6.

De komende jaren ontwikkelt het bestuur een beloningsbeleid, geïnspireerd op het CAO
Kunsteducatie. Daarmee is het beloningsbeleid passend bij de aard van het werk en de
maatschappelijke doelstelling van KLEURinCULTUUR.

CODE CULTURELE DIVERSITEIT
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Als we alle kinderen in Almere willen (blijven) bereiken en verrijken, moeten we ervoor zorgen dat
ons docententeam en ons aanbod hen representeert. De superdiversiteit van Almere is terug te
vinden in ons team, met medewerkers en docenten die zich moeiteloos bewegen tussen de
formele en informele netwerken van de stad. Door ons netwerk actief divers te houden blijven
ook de thema’s die we behandelen, de disciplines die we aan bod laten komen en de kinderen
die we bereiken divers en inclusief.
In ons aanbod gaan we niet voorbij aan discussies over thema's die spelen in de maatschappij,
waaronder het Nederlandse koloniale verleden, Zwarte Piet en Klimaatverandering. We vinden
het belangrijk om kinderen ook te ondersteunen in het reflecteren op thema's als deze. In
samenwerking met KAF ontwikkelen we een programma (Culturen van de Wereld) waarin we
(sub)culturen uitlichten, met een bijzondere nadruk op een stukje geschiedenis, dans, muziek of
iets anders dat extra aandacht kan gebruiken. Met Bonte Hond werken we samen om duurzaam
aanbod te ontwikkelen. Zij werken aan een volledig duurzame theaterproductie, wij ontwikkelen
een duurzaam keurmerk en duurzame workshops.
In 2020 is er naast een wisseling in het leiderschap ook een bestuurswisseling geweest. De
ontstane vacatures zijn opgevuld en de continuïteit van het bestuur is daarmee verzekerd voor
de komende jaren. Deze veranderingen hebben ruimte gemaakt voor meer diversiteit binnen het
bestuur.
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BIJLAGEN

ACTIVITEITENPLAN | 2021 - 2022

WORKSHOP UREN

DEELNEMERS AANTAL

Kunstbus

550

6000

ARTlabs

550

6000

Leerorkest & bandcoaching

500

3000

Wijkprojecten

650

6500

6

90

2256

21590

ACTIVITEIT

KLEURkenners

TOTAAL

KLEURINCULTUUR TV
Aantal video's

72

Kijkersaantal

10800

EEN TOTAAL
BEREIK IN 2021
EN 2022 VAN:

WANDELVOORSTELLING
Speelbeurten

9

Deelnemersaantal

60

Bezoekersaantal

675

33065
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ACTIVITEITENPLAN | 2023 - 2024

WORKSHOP UREN

DEELNEMERS AANTAL

Kunstbus

620

6200

ARTlabs

560

6000

Leerorkest & bandcoaching

800

4800

Wijkprojecten

900

8900

6

100

2886

26000

ACTIVITEIT

KLEURkenners

TOTAAL

KLEURINCULTUUR TV
Aantal video's

72

Kijkersaantal

13000

EEN TOTAAL
BEREIK IN 2023
EN 2024 VAN:

WANDELVOORSTELLING
Speelbeurten

9

Deelnemersaantal

60

Bezoekersaantal

675

39675

