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Bij Kleur in Cultuur gaan we uit van het gegeven dat ieder kind baat heeft bij en recht heeft op actieve
cultuurparticipatie en dezelfde ontwikkelkansen. Voor veel kinderen in Almere is het niet vanzelfsprekend
om met kunst en cultuur in aanraking te komen, terwijl kunst en cultuur essentieel zijn voor de
ontwikkeling van kinderen en de stad waarin zijn wonen. Vanuit die gedachte biedt Kleur in Cultuur
naschoolse kunst- en cultuurparticipatie voor kinderen van 4 t/m 14 jaar in Almere. Ons aanbod is
verbonden met het onderwijs, aanwezig in de wijken én toegankelijk. 

In 2021 heeft Kleur in Cultuur met 20 Artlabs, op 15 andere locaties, met de Kunstbus en uiteenlopende
bijzondere projecten in totaal 2.260 workshops geprogrammeerd, 5 leerorkesten kunnen draaien en 1
band gecoacht. Met dit hele programma-aanbod hebben we 20.000 deelnemende kinderen bereikt. 
In 2021 hebben we wegens coronamaatregelen 25 weken lang, verspreid over het jaar, geen activiteiten
kunnen programmeren. Vanaf het moment waarop de eerste maatregelen van kracht gingen, zijn de
evenementen met een groot bereik niet doorgegaan. Relatief gezien hebben we in 2021 dus wél meer
kinderen bereikt dan in 2020.

We hebben een aantal mooie projecten gedraaid, waaronder het fashion en Street-Art camp in
Muziekwijk, de wandelvoorstelling met Groot Wild en nieuwe afleveringen van Kleur in Cultuur TV. 
Ook hebben we ons kernteam van de nodige versterking kunnen voorzien met twee nieuwe teamleden;
een administratief en zakelijke ondersteuner en een projectmedewerker die zich vooral met bijzondere
projecten bezighoudt. 

In 2021 is er vanuit het Fonds voor Cultuurparticipatie een aanvraag gehonoreerd voor een meerjarig
project. Het betreft een bijdrage vanuit de regeling 'Samen Cultuurmaken' waarmee tot aan juni 2025 de
samenwerking met het kinderwerk van de Schoor stadsbreed wordt uitgezet en van verdieping wordt
voorzien. Ook is de gemeentelijke subsidie aangevuld vanuit het Coronapakket Cultuur. Daardoor heeft
KiC een efficiënter proces van programmeren en inroosteren van kunstvakdocenten kunnen
implementeren.

Middels dit verslag willen wij u graag een overzicht geven van onze activiteiten en een aantal
hoogtepunten van 2021. 

Namens het bestuur en de leidinggevende van Kleur in Cultuur:  

Biza Shalmashi, Directeur

Hanna Hosselet, Voorzitter
Jordi Conijn, Penningmeester
Hilde Swart, Secretaris
Wandana Biekram, Algemeen bestuurslid
Harry Vogel, Algemeen bestuurslid
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VISIE

Bij Kleur in Cultuur geloven we dat ieder kind baat heeft bij en recht heeft op actieve
cultuurparticipatie. Door ons veelzijdige en toegankelijke aanbod kunnen wij kinderen inspireren,
stimuleren en motiveren en faciliteren in hun deelname aan cultuur. 

MISSIE

Kleur in Cultuur 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 kansen, ontspanning en sociale en culturele participatie voor ieder kind
mogelijk te maken. 

TEAM

Het kernteam van Kleur in Cultuur bestaat uit een directeur, projectcoördinator,
projectmedewerker, medewerker marketing en communicatie en een administratief medewerker.
De creatieve activiteiten worden uitgevoerd door 75 kunstvakdocenten. 
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PLANNING
& BEREIK

In de tellijsten staat het aantal beoogde activiteiten en het beoogde bereik per onderdeel
aangegeven. In de onderste tellijst valt te zien wat het gerealiseerde aantal activiteiten is en hoeveel
kinderen we daarmee bereikt hebben. In 2021 is er een totaal bereik van 20.000 kinderen geweest,
verspreid over een tijdsspanne van 39 weken. In heel 2021 konden we wegens geldende corona-
maatregelen 13 weken geen activiteiten uitzetten, waren daar bovenop 10 weken lang alleen
dansworkshops mogelijk en hebben we 135 workshops moeten annuleren. Relatief veel van de
grotere wijkgerichte evenementen van partners, waar we met de Kunstbus zouden aansluiten,
konden geen doorgang vinden. Om dat te compenseren is er ingezet op het extra programmeren van
dansworkshops en andere workshops in de buitenlucht. Dit deden we autonoom, los van partners,
met de Kunstbus. We hebben goed kunnen schakelen en op kunnen schalen waar mogelijk. Het
gemiddelde bereik per workshop is van 8 naar ruim 9 kinderen gegroeid ten opzichte van 2020,
waarbij de workshops in Artlabs in Almere Stad vaak rond een gemiddeld aantal van 11 kinderen per
workshop zaten. 
Er zijn relatief weinig Leerorkesten geweest in 2021, vanwege het terughoudende beleid van
basisscholen om externen toe te laten en door een aantal lockdowns waardoor een aantal
Leerorkesten zijn afgelast. Er is extra ingezet op het opschalen van het aantal Artlabs, het verhogen
van het gemiddelde deelnemersaantal per workshops en daarmee efficiënter te programmeren. 

Toelichting op tellijsten



De Schoor

Vanuit een verbinding in de wijk zetten we gezamenlijk actief in op het bereiken van kinderen in
Almere met creatieve workshops. Tot aan halverwege 2021 werkten de organisaties incidenteel, en in
een viertal wijken wat frequenter samen. Naast het ontbreken van een structurele programmering was
ook de inhoudelijke afstemming niet verankerd binnen de samenwerking. Hiermee werden kansen
onbenut gelaten. Met de toekenning van het Fonds voor Cultuurparticipatie, vanuit de regeling 'Samen
Cultuurmaken' zijn we deze bestaande samenwerking vanaf halverwege 2021 (tot aan mid 2025)
stadsbreed gaan uitzetten. Waar kinderopbouwwerkers van de Schoor aanwezig zijn, programmeert
Kleur in Cultuur creatieve workshops. De bestaande samenwerking is hiermee meer in balans
gekomen. 
Zowel de kinder(opbouw)werkers van de Schoor als de kunstvakdocenten van KiC zijn stevig
verankerd in de lokale gemeenschap. De kinder(opbouw)werkers zijn de ogen en oren op wijkniveau
en onze kunstvakdocenten vormen de inspirerende creatieve kern van onze stad. 
Inhoudelijk sluiten we met ons aanbod aan op de drie thema's van de Schoor (taal, financiën en
gezondheid), waarbij de volgende pijlers centraal staan: wijkgericht, inclusief, bottom-up,
talentontwikkeling en divers aanbod. 
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SAMEN
WERKINGEN

Groot Wild

Groot Wild heeft expertise in het opzetten en uitvoeren van buitenvoorstellingen. In 2021 hebben we
de eerste editie van de jaarlijkse wandelvoorstelling samen doorlopen. Kinderen uit de Artlabs van
Kleur in Cultuur konden binnen dit traject artistieke verdieping vinden en zich verder ontwikkelen. 



Collage

In samenwerking met Collage brengen we Leerorkesten naar scholen in Almere. Kleur in Cultuur voert
de productionele werkzaamheden van het Leerorkest uit en Collage brengt het concept onder de 
 aandacht van scholen. Ieder kwartaal overleggen de directies van beide organisaties met elkaar om
samen een visie te ontwikkelen m.b.t. een doorlopende leerlijn tussen binnenschools en naschools
aanbod. Op twee locaties (in Nobelhorst en in Almere Poort).    

KIDD

Met onze Kunstbus dragen we bij Kunst Is Dichterbij dan je Denkt (KIDD), de doorlopende leerlijnen
kunst en cultuur voor het primair onderwijs en het vmbo van Bonte Hond en Collage. De bijdrage van
onze Kunstbus is daarin onderdeel van het project 'Buitenkunst'. 
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SAMEN
WERKINGEN

Stad & Natuur

Kleur in Cultuur 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. Het duurzame workshopkeurmerk heeft wegens
corona vertraging opgelopen, is nog volop in ontwikkeling en zal eind 2022 gelanceerd worden. 
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KLEUR
KENNERS

Een Kleurkenner is een kind uit Almere, tussen de 9 en 14 jaar, die Kleur in Cultuur veel kan
vertellen over de kunst in zijn of haar omgeving en kritisch kijkt naar onze activiteiten. De junior
kunstcommissie laat hun kritische blik o.a. los op nieuwe kunstvakdocenten en hun aanbod, op de
inhoud van onze projecten en ze hebben invloed op keuzes in de marketing. In 2021 hebben ze
meebeslist over de nieuwe huisstijl die Kleur in Cultuur in 2022 is gelanceerd, zijn er 11 nieuwe
kunstvakdocenten gekeurd en hebben zij mee gedacht over de nieuwe afleveringen van Kleur in
Cultuur TV. De nieuwe lichting Kleurkenners wordt daarnaast opgeleid tot échte kenners van
kunst middels workshops en trainingen, om hun visie op kunst & cultuur nog beter te leren
verwoorden. 
Er wordt jaarlijks ingezet op het vormen van een nieuwe lichting Kleurkenners, dat sluit niet uit dat
kinderen die er bij zaten zich hier opnieuw voor kunnen aanmelden.  
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ACTIVITEITEN
ARTLABS
Door heel Almere heen beschikt Kleur in Cultuur nu over 20 vaste locaties waar wekelijks
workshops worden geprogrammeerd. Deze locaties noemen we Artlabs. Een Artlab is een
creatieve safe space waarin voor kinderen van 4 tot en met 14 jaar met uiteenlopende
kunstdisciplines in aanraking komen om kennis te maken met kunstdisciplines en culturele
activiteiten. Met deze Artlabs, dé basisinfrastructuur voor creatieve kinderbroedplaatsen in de
verschillende stadsdelen van Almere, versterkt KiC de wijken van binnenuit.
De vraag en behoefte van Almeerse kinderen zijn belangrijk bij het programmeren van naschoolse
kunst- en cultuuractiviteiten in de Artlabs. Om de vraag en behoefte in de buurt van de Artlabs te
achterhalen werken we direct samen met de kinderopbouwwerkers van de Schoor en bij de
Artlabs die gelinkt zijn aan een school óók met de interne cultuurcoördinator (ICC-er) van de
betreffende school. De projectcoördinator van KiC heeft nauw overleg met hen beide. 
Tijdens de workshops maken de deelnemende kinderen kennis met een discipline, onderwerp of
kunststroming en hebben daarin voldoende mogelijkheden om dit te verkennen en zich eventueel
naderhand verder te verdiepen, bijvoorbeeld door deelname aan de wandelvoorstelling. 

We hebben het aantal Artlabs flink kunnen opschalen in 2021. In 2019 waren er nog 7 Artlabs
operationeel, in 2020 waren dat er 13 en in 2021 hebben we de doelstelling behaald die we voor
de huidige beleidsperiode (die tot en met 2024 doorloopt) hadden gesteld; 20 Artlabs. Door de
coronapandemie konden veel andere concepten niet zoals beoogd uitgezet worden, waarbij het 
 bereik op die concepten achter is gebleven op de doelstellingen. Om de doelstelling van het
totale  bereik van KiC te evenaren (21590 deelnemers in 2021) is er tijdens de pandemie gekozen
voor het opschalen van het aantal Artlabs en het verhogen van het gemiddeld aantal deelnemers
per workshop.
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ACTIVITEITEN
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ACTIVITEITEN
KUNSTBUS
Onze grote gele Kunstbus komt op plekken waar geen vaste locatie voor activiteiten is. Vanuit de
Kunstbus worden veel verschillende workshops gegeven, waaronder beeldende kunst,
dansworkshops, fashionworkshops, rapworkshops en workshops ukelele. Wij staan open voor
signalen uit de wijken en zorgen vervolgens voor passend aanbod. Kleur in Cultuur vervult met de
Kunstbus een verbindende rol tussen de bewoners en de aanwezige kunstenaars, culturele
ondernemers en andere in de wijk aanwezige organisaties. 
Tijdens de coronapandemie is de Kunstbus vooral ingezet in vakantieperiodes en in de periodes
waarin binnenlocaties veelal gesloten moesten blijven. Ook de grotere evenementen waar de
Kunstbus normaal gesproken werd ingezet konden vanwege geldende maatregelen vaak niet
doorgaan. De Kunstbus is vaak te vinden bij Sterrenschool de Ruimte, in het Beatrixpark, het
Koggepark, het Almeerderstrand, het Ebenezer Howardpark, CruyffCourts in Almere-Buiten, het
Playground in Almere-Stad en nog veel meer. 

Bij het jaarlijks terugkerende Ouder &
Kind Festival stond de beeldende
workshop 'Praat-Knuffel'
geprogrammeerd waar kinderen
samen met hun ouders ook aan mee
konden. Op een stukje stof die op de
rug geplakt werd kon een kind
tekenen wat het momenteel belangrijk
vindt. De betreffende ouder moet het
zonder te kijken na tekenen en
andersom. Hebben zij elkaar
begrepen? Vervolgens versierden
zowel ouder als kind hun eigen
tekening waarna het origineel en de
kopie werden samengebracht. 
"De praatknuffel is klaar en altijd bij
de hand wanneer je nog eens moet
kletsen over iets (geldt voor ouders
en kind)!"
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ACTIVITEITEN
LEERORKEST

Het Leerorkest is een muziekeducatieprogramma, i.s.m. Collage, voor basisschoolleerlingen in
Almere. Naast instrumentale lessen vormen samenspel-lessen een vast onderdeel van het
programma. De kinderen leren samen musiceren in een eigen schoolorkest. De lessen worden
afgesloten middels een 'mini-concert' uitgevoerd op de basisschool voor de medeleerlingen en indien
de geldende maatregelen dat toelieten ook voor belangstellende familieleden en bekenden.

In 2021 zijn er op 5 verschillende scholen
Leerorkesten van start gegaan op de
Flierefluiter, het Universum, de Polygoon, de
Syncope, de Kraanvogel. Daarmee zijn 2000
leerlingen bereikt, met 260 individuele uren
muziekworkshops. De doelstelling voor 2021
was om een bereik van 3000 deelnemende
leerlingen te behalen met het Leerorkest
middels 500 workshopuren. De beoogde
doelstelling is hiermee niet behaald. Scholen
waren vanwege coronamaatregelen veel
periodes geheel gesloten of gesloten voor
bezoekers van buitenaf. Dit maakt de
planning van Leerorkest lastig of zelfs
onmogelijk.  



K L E U R I N C U L T U U R  |  9  

ACTIVITEITEN
BANDCOACHING
Bij Bandcoaching leren kinderen de basis van verschillende pop-instrumenten (drums, elektrische
gitaar, keyboard, basgitaar, zang) in bandvorm. Aan de hand van samen gekozen of geschreven
muziek, werkt de band met twee muziekdocenten naar verschillende optredens toe. Ook deelnemers
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 Kleur in Cultuur en vindt plaats in Poppodium de Meester.  

Een goed voorbeeld van een succesvol traject van bandscoaching is de band die op PrO Almere is
gevormd. Leerlingen uit de 1e en 2e klas van PrO Almere hebben, door middel van Bandcoaching,
samen de band 'School of Rock' opgericht. Hierbij zijn zij begeleid door muziekdocenten Lars
Posthumus en Gitta de Ridder. School of Rock heeft een eindpresentatie in Poppodium de Meester
gehad en is onderdeel geweest van de wandelvoorstelling die KiC i.s.m. Groot Wild heeft
geproduceerd. 

In 2021 is het concept voor het eerst een jaar lang op PrO Almere uitgezet, met het doel om dit vanaf
2022 ook op andere scholen en in andere delen van de stad op te zetten.   
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TALENTONTWIKKELING

In Artlabs komen kunstvakdocenten en kinderopbouwwerkers kinderen tegen die zich graag verder
willen verdiepen in een specifieke kunstdiscipline. We sturen ze dan door naar partners in de stad
(waaronder CKV-A), maar willen deze kinderen zelf ook een vervolgtraject bieden. Daarom zijn KiC
en het kinderwerk van de Schoor een samenwerking aangegaan met de theatermakers van Groot
Wild. 
Kinderen nemen deel aan een workshopreeks van 9 weken, met keuze uit 8 disciplines, die verder
gaat dan een eerste kennismaking, maar gericht is op het verder ontwikkelen van skills. De uitkomst
van de 8 afzonderlijke workshoptrajecten vormt de invulling van een wandelvoorstelling op locatie. Er
is per editie ruimte voor 65 kinderen verspreid over de 8 kunstdisciplines. De artistieke lijn en
productie van de wandelvoorstelling ligt in de handen van de theatermakers van Groot Wild. De
kinderopbouwwerkers bieden de trajecten aan bij hun in de wijk en stimuleren ouderparticipatie bij
productionele onderdelen. 

In 2021 vond de eerste editie plaats in de Cultuurdôme in Almere-buiten. De deelnemers konden
kiezen uit workshoptrajecten in de volgende kunstdisciplines: theater, rap, zang, fashion,
bandcoaching, dans en beeldende kunst. Alle deze workshops werden verwerkt in de
wandelvoorstelling waar ook alle deelnemers van de workshops aan meededen, deze editie waren
dat in totaal 50 kinderen. In de workshopreeks hebben de deelnemers naar afzonderlijke scènes en
onderdelen van de voorstelling toegewerkt. Onder begeleiding van een regisseur hebben zij de
uitkomst meerdere malen in een professioneel opgezette voorstelling aan publiek kunnen opvoeren. 

Deze eerste editie heeft Groot Wild de financiering via het Cultuurfonds Almere en Gemeente Almere
gedekt gekregen. Vanaf 2022 zal het concept tot en met mid 2025 gefinancierd worden vanuit de
toekenning van het Fonds voor Cultuurparticipatie vanuit de regeling 'Samen Cultuurmaken'.

KLIK OP DE FOTO OM DE

AFTERMOVIE  TE
BEKIJKEN 
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KLEURINCULTUUR TV

Kleur in Cultuur TV is het YouTube-kanaal van Kleur in Cultuur waar kinderen tussen de 7 en 14 jaar
terecht kunnen voor creatieve video's. Met de video's willen we kinderen online kennis laten maken
met kunst en cultuur en onze eigen kunstvakdocenten hierbij in te zetten. 
Kleur in Cultuur TV is ontstaan vanwege coronabeperkingen. De periode van 13 maart 2020 tot aan 1
juni 2020 beschouwen we als het eerste deel in het ontwikkeltraject van KLEURinCULTUUR TV. De
verbeterpunten die daaruit voortvloeiden hebben we ingezet om KLEURinCULTUUR TV kwalitatief te
verbeteren op artistieke inhoud en in de productie. 

In 2021 zijn er 22 video's geproduceerd in een professionele studio en met een professionele crew. In
die studio hebben 11 kunstvakdocenten ieder in twee video's hun skills weten over te brengen. De
KLEURkenners hebben meegedacht over de inhoud de video's. Ook zijn 8 video's geproduceerd
waarin de KLEURkenners centraal staan bij een cultureel uitje of tijdens lockdowns bij hunzelf thuis.
De video's zijn gefilmd en gemonteerd door Dèlon Boonstra van Addit Productions die nauw betrokken
was bij de tussentijdse evaluatiemomenten. 

In 2022 is er dsitributieafspraak gemaakt met lokale omroep 1Almere. In de afleveringen die in 2022
geproduceerd worden staan vragen van kinderen uit Artlabs centraal, daarmee is er een inhoudelijke
koppeling gemaakt met de fysieke activiteiten in onze Artlabs. De nieuwe afleveringen draaien dus om
het beantwoorden van kunstgerelateerde vragen vanuit de doelgroep zelf. 

KLIK OP DE FOTO OM

ALLE AFLEVERINGEN

TE BEKIJKEN 

Gemiddeld aantal kijkers van 157,8 views per video. 
Van 91 volgers in december 2020 naar 161 volgers in december 2021. 

BEREIK

https://www.youtube.com/channel/UCh_SIRbapZ3tFugqJrAq3aw


ANDERE PROJECTEN
Naast de activiteiten die de basis van onze activiteiten vormen zijn we vaak onderdeel van lokale
initiatieven en bewonersintitiatieven, zoals bijvoorbeeld het Ouder & Kind festival, Drive-in Almere, 4-
meiherdenking. Hieronder staan een aantal andere projecten beschreven.  

Voorjaar vol dans, yoga en Kunstbus

In de periode dat kunst en cultuurbeoefening nog niet was toegestaan hebben we 10 weken lang extra
veel dansworkshops en yogalessen (waarbij ook beeldende kunst wordt gemaakt) ingepland.
Buitensport voor kinderen tot aan 12 jaar was namelijk wél toegestaan. Vanaf mei was kunst en
cultuurbeoefening in de buitenruimte ook toegestaan en is de Kunstbus veel ingezet. 

Samenwerkingsverband op Sterrenschool de Ruimte

Op brede school 'Sterrenschool de Ruimte' in de Almere Poort is de samenwerking met de Schoor en
Stad & Natuur verbreed door Collage bij de samenwerking te betrekken. Hiermee hebben Collage en
KiC een start gemaakt met het verbinden van cultuurparticipatie onder schooltijd en buiten schooltijd.
Jaarlijks werken we met de partners aan het ontlasten van de werkdruk van de leerkrachten op de
school. Dat doen we in 4 of 5 periodes per jaar. In die periodes krijgen alle klassen cultuuraanbod
tijdens schooltijd dat overloopt in workshopaanbod na schooltijd. Sterrenschool de Ruimte werkt met
Leskracht, wat de basis vormt voor de inhoud van de workshopaanbod van alle partners. Leskracht
staat voor kind- en doelgericht onderwijs, met een visie die gericht is op “focus waar het moet en
thematisch waar het kan”, bieden we kleurrijk onderwijs.

Fashion camp en Street-Art camp

In Artlab Muziekwijk, dat vooral gericht is op fashion en beeldend, hebben wij deze zomer twee
pilotprojecten gedraaid rondom die disciplines. De pilots betroffen twee verdiepende reeksen die in
een aantal aaneengeschakelde dagen geprogrammeerd stonden. De resultaten hiervan werden
geëxposeerd in het gemeentehuis. 
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PERSONEEL 
De coronapandemie heeft de wereld van actieve cultuurparticipatie onstabiel gemaakt voor onze
kunstvakdocenten. Als gevolg van de lockdowns en beperkende maatregelen is een deel van de
kunstvakdocenten gestopt met hun werkzaamheden voor Kleur in Cultuur. Deze groep is de
cultuursector uitgevloeid en heeft functies buiten de sector gevonden. Naast de instabiliteit was ook de
noodzaak tot digitalisering voor veel kunstvakdocenten reden om werk elders te zoeken. Om dat
tekort aan te vullen is er actief ingezet op het versterken van ons creatieve netwerk door evenementen
te bezoeken waar informele netwerken bijeen komen. Hierdoor is er veel vernieuwing in het team
kunstvakdocenten gekomen. 

De voorzitter van Kleur in Cultuur is in 2021 afgetreden en heeft plaats gemaakt voor een waardige
vervanger. Ook hebben we ons kernteam van de nodige versterking kunnen voorzien met twee
nieuwe teamleden; Rahul Idoe als administratief en zakelijke ondersteuning en Jet Leopold als
projectmedewerker die zich vooral met bijzondere projecten bezighoudt. 

PROFESSIONALISERING
De organisatie heeft de professionalisering, zowel intern als m.b.t externe processen, verankerd in wat
'project kwaliteitsbewaking' genoemd wordt. Dit project richt zich op de toepassing van kwaliteitseisen
die de organisatie zowel intern als extern, op een duurzame wijze, moet doen verstevigen. Het gaat
hierbij onder andere om risicicomanagementbeleid, selectie- en evaluatiemethodes van
kunstvakdocenten, maar bijvoorbeeld ook het opnieuw inrichten van het betaalproces. In 2021 is een
start gemaakt met het proces kwaliteitsbewaking door een nieuw betaalproces in te bouwen en
verbeteringen door te voeren m.b.t. activiteiten met richtlijnen en handleidingen. 

HUISVESTING
Kleur in Cultuur houdt kantoor in Casla en is in 2021 verhuisd vanuit de Kunstlinie naar deze nieuwe
locatie. Vanuit deze locatie werkt het kernteam en ook de Kleurkenners komen daar wekelijks samen
om onder andere nieuwe kunstvakdocenten en workshops te testen. De kantoorruimte wordt gehuurd
van hoofdhuurder Cultuurfonds Almere, het gebouw zelf is in beheer van stichting Casa Casla. 
De overige locaties (de 20 Artlabs) zijn autonome locaties, lokalen in scholen, in buurtcentra en soms
onderdeel van een NS huiskamer. Op al deze plekken waarborgen we de veiligheid van de kinderen
die daar komen.



MARKETING EN COMMUNICATIE 

Op het gebied van marketing en communicatie zijn er in het laatste kwartaal van 2021 de nodige
ontwikkelingen ingezet. Zo heeft grafisch vormgever Marta Veludo een speelse en eigentijdse nieuwe
visuele identiteit ontwikkeld. Deze visuele identiteit vormt de kern van het merk en bestaat uit een
nieuw logo, kleurenpalet, logogebruik, typografie en de toepassing daarvan op sociale media, in
drukwerk, op de website etc. Deze nieuwe visuele identiteit wordt in 2022 gelanceerd.  

BETAALPROCES
In 2021 is er een betaalproces ingericht, waarmee de verantwoordelijkheden omtrent financiën
zijn georganiseerd en verankerd binnen de bedrijfsvoering. Er is onderscheid gemaakt in de
verschillende fases en verantwoordelijkheden, waarbij uitvoerenden aan onderdelen van het
proces gekoppeld zijn. De verantwoordelijken binnen het betaalproces zijn de penningmeester, de
externe boekhouder, de directeur en de administratief medewerker. Bij het inrichten van het
betalingsproces is rekening gehouden met het overdragen van de verantwoordelijkheden per
onderdeel van het proces in geval van ziekte of vakanties. 
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CORONA
BUDGET

IT VERBETERINGEN
De afkondiging van de eerste lockdown tijdens de pandemie, op vrijdag 13 maart, maakte goed
inzichtelijk hoe groot de noodzaak tot verandering van het planningsproces is. Het inplannen en
annuleren van activiteiten en het managen van niet geautomatiseerde processen bleek enorm
tijdrovend en foutgevoelig te zijn. Dit leidde tot de noodzaak om actief in te zetten op
planningssoftware om processen efficiënter in te richten en de beschikbare mensen, middelen en
locaties optimaal kunnen plannen en besturen. 

Vanuit het beschikbare coronabudget is er planningssoftware aangeschaft om het activiteitenaanbod
én de wijze waarop we werken aan te laten verlopen. Door de planningssoftware van YesPlan
gekoppeld te hebben aan de tool voor personeelsplanning van Beeple en deze te integreren met onze
website en het boekhoudsysteem, is het proces van planning, personeelsbeheer en betalingen
geautomatiseerd. Alle informatie wordt op één centrale plek verzameld, dit levert een enorme
tijdsbesparing op doordat handmatige en dubbele verwerkingen voorkomen worden. 

Om de nieuwe systemen goed te kunnen draaien was er ook nieuwe hardware nodig. De oude
hardware was flink verouderd en ook thuiswerken werd tot aan de aanschaf van nieuwe middelen
vanaf de privé-laptops gedaan.

De kosten voor de planningssoftware van Yesplan en het docentenportaal van Beeple worden ook in
2022 nog bekostigd vanuit het toegekende coronabudget.  
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JAARREKENING

Voor de jaarrekening verwijzen wij u naar de Jaarrekening 2021, die separaat is bijgevoegd.


