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In het jaar 1990 is Stroom als zelfstandige stichting van start gegaan met een dubbele
opdracht, namelijk (a) het formuleren en uitvoeren van het zogenoemde voorwaardenscheppend beleid t.a.v. Haagse kunst en kunstenaars, en (b) het ontwikkelen van beleid
en programma op het gebied van kunst in de openbare ruimte. Dit zijn de taken die
we sindsdien met volle overgave en – we durven te zeggen boven verwachting – voor de
gemeente Den Haag volbrengen. Daartoe worden we vanuit de opeenvolgende meerjarenbeleidsplannen Kunst en Cultuur gefinancierd.
Met het uitvoeren van deze twee gemeentelijke opdrachten is Stroom in feite een
systeeminstelling. We zijn van mening dat de vierjarige meerjarenbeleidscyclus
niet past bij de relatie die Stroom en de gemeente Den Haag onderhouden. Wij
gaan in gesprek met de gemeente om op termijn een meer consistente manier van
financieren te vinden.
Onze rol als presentatie-instelling valt niet onder de gemeentelijke opdracht maar
maakt inmiddels integraal deel uit van ons programma. De activiteiten worden
voornamelijk gefinancierd uit andere geldbronnen.
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Terugblik en zelfevaluatie 2017 - heden
Betrokkenheid en passie
Laten we eens met de bibliotheek van Stroom beginnen, onze schatkamer.
De compacte ruimte bewaart een rijke collectie publicaties over kunst en de
stad. Het verbindt internationale creativiteit en denken met Den Haag. Of,
zoals Renée Mboya, onze reading resident uit Nairobi (Kenya), formuleert:
“I can’t imagine a better way to have been introduced to Den Haag and to
Stroom than through the minds of many who came through this library in the
years before”.
De verzamelde en voortdurend nieuw geordende kennis is een onuitputtelijke bron voor een relevant en samenhangend programma in ons eigen huis
en elders in de stad. Velen doen hier inspiratie op.
Niemand heeft ons ooit gevraagd om een bibliotheek te beginnen, laat staan
dat het onderdeel was van de opdracht waarmee Stroom is opgericht. Het is
een onnadrukkelijk ‘bijproduct’, gecreëerd vanuit passie en ontwikkeld op
basis van grote betrokkenheid. Niettemin vertegenwoordigt die bibliotheek
een onwaarschijnlijke waarde.
Hiermee is de bibliotheek exemplarisch voor een deel van de activiteiten
van Stroom, die niet altijd even prominent zichtbaar zijn, maar een onvermoede meerwaarde betekenen voor de Haagse kunstenaars, organisaties
en publiek. Denk bijvoorbeeld aan het integrale pakket van stimulerende
activiteiten voor Haagse kunstenaars, uiteenlopend van ons PRO Deo
programma (coachingstrajecten op maat), via maandelijkse atelierbezoeken door internationale professionals tot het begeleiden van jonge
kunstenaars bij het oprichten van een collectief. Denk aan ons educatieprogramma. Denk aan het programma Reading the City waarmee we studenten de stad leren ervaren.
De tijd en middelen die we hiertoe investeren zijn niet zichtbaar in onze
organisatiestructuur of onze begroting.
De passie, betrokkenheid en persoonlijke drive die dergelijke activiteiten
tot stand brengen, zijn onze unieke kracht maar vormen tegelijk onze
achilleshiel (en die van vele collega-organisaties). Mede als gevolg van
Terugblik en zelfevaluatie 2017 - heden

Reading Resident: Renée Mboya, 2019

de bezuinigingen op cultuur groeit de organisatorische vermoeidheid en
zelfexploitatie op een onverantwoorde manier. Bovendien is Stroom structureel onderbezet en is er sprake van achterstalligheid op het gebied van HR,
organisatievolume en -structuur, ICT en ons gebouw. Ons bestuur heeft een
risicoanalyse opgesteld waarin we de gevolgen hiervan kunnen lezen.

2017 – 2019
In de periode 2017-2019 verwezenlijkten we de doelstellingen voor onze
domeinen voorwaardenscheppend beleid en kunst in de openbare ruimte
ruimschoots. Als presentatie-instelling forceerden we een kantelmoment
op basis van kritische zelfreflectie in het licht van onze doelstelling.

Voorwaardenscheppend beleid
Voor het voorwaardenscheppend beleid dat we in samenspraak met het
veld hebben ontwikkeld en ten uitvoer brengen hanteren we consequent
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twee doelstellingen, namelijk versterking van het beeldend kunstklimaat
in Den Haag en vergroting van de zichtbaarheid van Haagse kunst en
kunstenaars. We hebben een instrumentarium ontwikkeld, dat dynamisch
is, dat wil zeggen doelgericht en voortdurend in ontwikkeling. Fundamentele bestanddelen zijn een professionaliteitstoets, een stelsel van
complementaire subsidies, beheer en verspreiding van kunstenaarsdocumentatie, atelierbemiddeling, een pakket aan stimulerende activiteiten.
Deze bestanddelen zijn zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. En we hebben
een methode ontwikkeld die misschien nog wel belangrijker is dan het
instrumentarium. Kernwaarden daarin zijn openheid, persoonlijk contact,
maatwerk en internationale oriëntatie.

−
−

−
Ons voorwaardenscheppend beleid is zo succesvol dat het in deze periode
uit haar voegen aan het groeien is. Een aantal markante en positieve
tendensen zijn relevant. De zichtbaarheid van Haagse kunstenaars
groeit ‘zienderogen’, met name in het buitenland. De kunstenaars maken
daarom in toenemende mate aanspraak op onze tentoonstellingssubsidies.
Een succesverhaal, met als gevolg dat ons budget de afgelopen jaren is
overvraagd. Ook de vraag naar stimulerende activiteiten groeit: kunstenaars geven aan baat te hebben bij inhoudelijke begeleiding en advies
en doen in toenemende mate een beroep op ons. En er is een toename
van het aantal kunstenaarsinitiatieven. Dit alles met implicaties voor de
werkdruk van ons team.

periode 2017 - 2019 leegstaande panden tot broedplaatsen gemaakt,
waaronder Seelab, Ferdinand Bolstraat en WD4X.
Trixie (2018), Bronco (2018), Annastate (2019) zijn nieuwe plekken
voor recent afgestudeerde kunstenaars. Vanuit Stroom is hiervoor
niet alleen bemiddeld, wij hebben deze groepen ook gecoached.
We werken in toenemende mate aan matchmaking tussen kunstinitiatieven en instellingen met overlappende belangen en inhoudelijke oriëntatie. Een recent voorbeeld is de samenwerking tussen
kunstenaarsinitiatief Beuys Bois en sociale beweging The Hangouts
070, die de discriminatie van de (migrant) queer community
bespreekbaar wil maken.
De Ouborg Prijs 2019, de oeuvreprijs van de gemeente Den Haag, is
uitgereikt aan de kunstenaar Jeroen Eisinga. Stroom is verantwoordelijk voor uitvoering van de prijs en de bijbehorende publicatie.

We streven ernaar om zelfstandigheid en ondernemerschap onder de kunstenaars te bevorderen en begeleiden nieuwe initiatieven tot ze dit hebben
bereikt. Zo hebben Besturing en Maakhaven inmiddels hun pand in eigen
bezit. En net zoals Jegens&Tevens is The Hague Contemporary een initiatief van (o.a.) Stroom, en inmiddels een zelfstandige stichting met een eigen
directie en bestuur, vooralsnog gehuisvest bij Stroom.

Kunst in de Openbare Ruimte

We bieden hieronder een kleine selectie van de resultaten van ons beleid:
−

−
−
−
−

In 2019 lanceerden we de NL/EN website Haagsekunstenaars.nl.
Daarmee is de documentatie van Haagse kunstenaars online eenvoudig te vinden, ook vanuit het buitenland. Wekelijks verzorgen we
een update van de homepage.
In de periode 2017 t/m 2019 zijn er in totaal 1.183 subsidieaanvragen behandeld.
De studiereizen voor organisatoren naar Athene (2017) en Praag
(2019) boden de deelnemers enorme verrijking van kennis en inzicht
en werden uiterst waardevol gevonden.
De jaarlijkse Invest Week vormt een onverminderd succes, zowel
voor de jonge Haagse kunstenaars, als voor de internationale professionals die dezen bezoeken.
Stroom is partner in het gemeentelijk broedplaatsenoverleg. Door
expertises op het gebied van cultuurbeleid, vastgoedontwikkeling
en van de Haagse kunstenaarswereld samen te brengen zijn er in de
Terugblik en zelfevaluatie 2017 - heden

De Rotterdamsebaan is een infrastructureel huzarenstuk. Sinds 2018 werkt
Stroom aan de realisatie van twee kunstwerken bij dit project, die ware
kunstschatten zijn voor de ‘collectie Den Haag’! Dit vereist een grote zorgvuldigheid in aanpak, het creëren van aandacht, tijd en draagvlak. Zowel
in de samenstelling van de (internationale) begeleidingscommissies, als in
de aanloop naar de realisering van de kunstwerken, betrekken we (nieuwe)
bewoners en belanghebbenden, maar ook professionals en studenten (zoals
bv. van de KABK-master Non Linear Narrative).
Een andere markante toevoeging aan de ‘collectie Den Haag’ is het werk
Ling Zhi Helicopters van de gerenommeerde kunstenaar Huang Yong Ping.
In de afgelopen jaren hebben we hier veel tijd en aandacht geïnvesteerd.
Tot ons grote verdriet is de kunstenaar onlangs overleden, terwijl bij de
productiefirma de laatste hand werd gelegd aan het werk. We hopen dat dit
iconische beeld in het voorjaar van 2020 geplaatst wordt in Ypenburg.
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De realisatie van incidentele, vaak grote kunstwerken gaat gepaard aan
een regulier programma van kunstprojecten bij scholen in de hele stad. Bij
de nieuw- en verbouw van een school is een vast percentage van de totale
bouwsom gereserveerd voor een kunstwerk. Stroom begeleidt de totstandkoming daarvan in samenspraak met de schoolleiding. Vaak zijn leerlingen
via commissies of een jury betrokken bij dit proces.
Voor de Beeldengalerij, een heldere structuur van 40 sokkels in het centrum
van de stad, vergezeld van een programma van jaarlijkse opdrachten voor
nieuwe sculpturen door hedendaagse Nederlandse kunstenaars, hebben
we in 2019 een open depot gerealiseerd in het Zuiderpark. Dit was hard
nodig, want in aantal overtrof de collectie van de Beeldengalerij inmiddels
de presentatieruimte die daarvoor is bestemd. We vinden het belangrijk
dat de niet geëxposeerde werken veilig staan opgeslagen, zonder dat deze
uit het zicht verdwijnen. In de afgelopen 3 jaar voegden we nieuwe sculpturen van Femmy Otten, Gabriel Lester, Navid Nuur en Tirzo Martha aan
de collectie toe. Bovendien is de Beeldengalerij een dankbaar object voor
cultuureducatie.
Twee projecten vonden zowel in de openbare ruimte, als in onze tentoonstellingsruimte plaats. Ze wijzen vooruit naar een verdere integratie van
onze publieksprogramma’s Kunst in de Openbare Ruimte en Presentatie-instelling:
1) Monument voor J. R. Thorbecke, onthuld door premier Rutte en burgemeester Van Aartsen op 11 februari 2017. Het opvallende kunstwerk van Thom Puckey is dankzij advisering en jarenlange begeleiding door Stroom tot stand gekomen. De aanhoudende controverse
m.b.t. dit werk vormde de aanleiding voor de expositie A Matter of
Time. Thom Puckey en het Thorbecke monument die we in de zomer
van datzelfde jaar organiseerden.
2) Met de kunstenaar Céline Condorelli heeft Stroom een lange
geschiedenis. In het najaar van 2017 presenteerde ze met Proposals
for a Qualitative Society (Spinning) onze tentoonstellingsruimte als
een plek voor oefening en spel. Centraal in deze expositie stonden
twee carrousels die in samenwerking met leerlingen van IBS Yunus
Emre en Nutsschool Morgenstond werden ontworpen en na afloop
werden geplaatst op de pleinen van die scholen. Een derde carrousel
werd in opdracht van Bouwfonds Property Development vervaardigd en vormde het middelpunt voor de vervolgtentoonstelling op
locatie Burgerweeshuis in Amsterdam. Parallel hieraan organiTerugblik en zelfevaluatie 2017 - heden

seerden we de expositie Speel je stad in het Atrium van het Haagse
stadhuis over het belang van spel voor onze stad en samenleving.

Presentatie-instelling
In 2019 hebben we vanuit onze presentatie-functie een breuk geforceerd
met het programma in de daaraan voorafgaande jaren. Niet omdat we
daarmee ontevreden waren. Sterker nog: we zijn trots op wat we hebben
gerealiseerd. In 2017 en 2018 maakten we sterke en soms indrukwekkende
tentoonstellingen en programma, zoals Three Exhibitions in Five Acts
(met Max de Waard, Monira Al Qadiri en Jean Katambayi Mukendi), de
trilogie Back-up van Jan Rosseel i.s.m. De Brakke Grond (Amsterdam) en
Museum Guislain (Gent), het oprichtingsprogramma van Ambassade van
de Noordzee, The Congo Tribunal van Milo Rau (i.s.m. festival Movies that
Matter), en de zeer goed bezochte expositie Nøtel van Lawrence Lek.
Een belangrijk moment was de lancering van de publicatie Facing Value
waar we, als afronding van het meerjarenprogramma Upcycling, lang aan
hebben gewerkt. Omdat we vonden dat we moeten staan voor wat we (in
Facing Value) schrijven, en omdat we de rat race waarin ons soort instellingen verkeert wilden verlaten en vooral omdat we de consequenties van
onze missie – het verwezenlijken van de maatschappelijke potentie van
kunst – onder de loep wilden nemen, forceerden we een kantelmoment. We
bekeken onze rol van beeldende kunstinstelling opnieuw en stelden vragen:
wat is er nodig om dit potentieel van kunst zichtbaar te maken en te ontwikkelen? Welke vaardigheden vraagt dit van ons? Wat voor soort programma
levert dit op? En hoe positioneren we ons in de samenleving?
Onder de noemer Where’s the Exhibition? ontwikkelden we een open,
onderzoekend en experimenteel programma voor de jaren 2019 en
2020. Dit programma wordt in het hoofdstuk Toekomstplannen 20212024 beschreven.

Positionering en publieksbereik
Door haar activerende en vaak agenderende rol heeft Stroom in de huidige
periode haar lokale, nationale en internationale positie versterkt. Lokaal
omdat ze de spil is van het Haagse kunstenveld. Nationaal omdat het vestigingsklimaat voor kunstenaars in Den Haag nu voorkeur heeft boven de
Stroom Den Haag Meerjarenbeleidsplan
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Bestand Haagse kunstenaars

1 op de 288 werkzame Haagse personen (18 – 74)
is professioneel beeldend kunstenaar
2019 Den Haag in Cijfers

portfolios in
online bestand

864 963 1001
2017

toetsingen

2018

2019

329

138

124

geen hertoetsingen meer

Portfolios in het bestand staan voor (groeiend aantal) interacties, zoals
vergaderingen toetsingscommissie, correspondentie en adviesgesprekken.
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meeste andere grote steden. En internationaal omdat ze de Haagse kunstwereld via uitwisselingen, samenwerking en kennisdeling weet te verbinden aan kunstcircuits in steden in Europa en ver daarbuiten. Stroom opent
haar deuren voor alle partijen in de samenleving, en schuwt geen enkele
vorm van samenwerking. Dit maakt haar werk interessant en haar impact
groot. Er is een toenemende behoefte om samen met anderen programma
te schrijven en in overleg de kerntaken uit te voeren.
Het publieksbereik van Stroom is niet in getallen te meten. Veel van onze
activiteiten zijn publiek en gebeuren op straat, of bij instellingen en in
en nabij kunstwerken die hun oorsprong bij Stroom vinden. Dit is ook
hetgeen we beogen: een sterk en dynamisch kunstklimaat dat door velen
wordt gedragen.

Maatschappelijke betekenis
De samenleving ‘vraagt’ om een bijdrage vanuit de kunst: om de complexiteit van diverse maatschappelijke vraagstukken met een vaak onorthodoxe
benadering te duiden. Maar ook op individueel niveau kan kunst het leven
verrijken. Stroom Den Haag zoekt vanuit de kunst naar verbindingen met
de samenleving, naar dialoog met onze stad, en gaat maatschappelijke
uitdagingen aan. We beseffen dat de beeldende kunstinstelling zelf een
stempel drukt op dit proces van maatschappelijke verbinding, door de
keuzes die ze maakt en de manier waarop ze thema’s presenteert. Kunst is
té belangrijk om aan de kunstwereld over te laten.

Bedrijfsvoering
In 2019 zijn een drietal onderzoeken gedaan naar de financiële gezondheid
van de organisatie.
Alexander Ramselaar - Backing Grounds heeft in opdracht van de
Gemeente Den Haag een benchmarkonderzoek gedaan naar het volume
en de structuur van de gemeentelijke financiering van Stroom in vergelijking met andere steden. Daaruit komt naar voren dat Stroom met een (te)
eenvoudige organisatiestructuur en (te) weinig financiële middelen zijn
kerntaken voor de stad uitvoert. En bovendien dat er een grote waarde
voor de stad schuilt in de sectorverantwoordelijkheid van Stroom en dat
de manier waarop Stroom dit gestalte geeft veel meerwaarde creëert. Zijn
bevindingen zijn als bijlage toegevoegd.

Terugblik en zelfevaluatie 2017 - heden

Ten tweede heeft ons bestuur een risicoanalyse uitgevoerd voor de hele
organisatie (zie bijlage). Daaruit is af te lezen dat bepaalde bedrijfsmatige
zaken extra ondersteuning nodig hebben om de organisatie gezond en
toekomstbestendig te maken.
Tot slot maakt Stroom in 2019 gebruik van de gemeentelijke subsidieregeling Cultureel Ondernemerschap om te onderzoeken of er private en andere
middelen te vinden zijn die de organisatie financieel kunnen versterken.
Er zijn meerdere kansen voor extra inkomsten die de komende periode
benut gaan worden.

Governance Code Cultuur
en Code Diversiteit en Inclusie
Stroom hanteert alle 8 principes van de GCC en heeft deze verankerd in
haar bestuursstructuur. De besluitvorming tussen directie en bestuur
gebeurt zoals wordt voorgeschreven. Het bestuur onderkent de noodzaak
om de organisatie bedrijfsmatig te verstevigen.
De Code Diversiteit en Inclusie sluit aan bij de manier waarop we in deze
periode naar onze missie kijken. We beseffen de urgentie. Als we in onze
eigen blik een dieper besef ontwikkelen van de onzichtbare mechanismes
van in- en uitsluiting, zal dit de wens om te veranderen versterken. Het gaat
er uiteindelijk om dat urgentie op het gebied van inclusie wordt gedragen
door diegenen met beslissingsbevoegdheid. In alle lagen van de organisatie
brengen we aandacht en gevoel voor inclusiviteit tot stand, ontwikkelen
hiertoe een visie en een strategie om deze visie te implementeren in beleid
en handelen. Leden van ons team organiseren zelf activiteiten, we bieden
cursussen en excursies aan, onze commissies worden samengesteld met het
oogmerk van een zo groot en zinvol mogelijke representatie en we nemen
onze communicatie onder de loep. In de nabije toekomst willen we onze
toetsingssystematiek zodanig omvormen dat een inclusiever kunstenaarsbestand ontstaat.
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Conclusie
In deze periode heeft Stroom samengewerkt met o.a.:
Nu, eind 2019, maken we duidelijk dat het roer om moet. We staan pal
voor onze aanpak, zijn vol vertrouwen in de ontwikkelingsmogelijkheden
en worden breed gewaardeerd. We willen een volgende stap maken. Kunst
middenin de samenleving brengen. De potentie daarvoor is er. We zullen de
stad daarmee een grote dienst bewijzen.
De bijzondere kwaliteit die in onze ‘verborgen’ rol als verbinder, katalysator en coördinator besloten ligt, gaan we expliciet zichtbaar maken. We
integreren het begrip “denken in diensten”, en omarmen het principe van
wederkerigheid. Zichtbaarheid wordt hierbij een speerpunt.
Met de huidige middelen kunnen we ons regulier takenpakket beslist niet
voortzetten; een grootschalige herstelmaatregel is nodig. De komende
beleidsperiode zal in het teken staan van dit alles. In 2024 heeft Stroom een
nieuwe organisatiestructuur, een sterk vernieuwd programma en vooral
een maatschappelijk stevig verankerde positie. Daarbij hoort een mede op
basis van onafhankelijk onderzoek gebaseerde uitgebreide financiële claim.

Beleidsplan 2021 Terugblik en zelfevaluatie 2017 - heden

De Brakke Grond; Museum Dr. Guislain; NIAS Akademie van Kunsten;
Tanja Schell / Geurlab; STUK, Huis voor Dans, Beeld en Geluid, Leuven;
Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering; Fruitmarket Arts &
Media GmbH; IIPM - International Institute of Political Murder; Langfilm/
Bernard Lang AG; Lemafrika; Movies that Matter; Ambassade van de
Noordzee; Building Conversation; Parlement van de Dingen; Special
Tribunal for Lebanon; Waag Society; Koninklijke Academie van Beeldende
Kunsten Den Haag; arebyte Gallery; The One Minutes; Dutch Future
Society; Grey Space in the Middle; TMC Asser Instituut; The Hague
Security Delta; Ambassade van Japan in Nederland; Satellietgroep; Billytown; Tofino Botanical Gardens; Torinoumi Dental Clinic; De Appel
Amsterdam Curatorial Programme; ANNA Vastgoed & Cultuur; CultuurSchakel; Campai; Festival Designkwartier; BIO Art & Design Award; The
Hague Contemporary; Zefir7 programmaraad; Jan van Eyck Academie;
Haagse Hogeschool; Visual Culture Research Center Kiev; left gallery;
Languid Hands, Londen; sorryyoufeeluncomfortable, Londen; by DeeDee;
Atrium City Hall; Haags Historisch Museum; ZonMw; Kunstmuseum Den
Haag; Nest; Parts Project; Quartair; Sis Josip Galerie; The Grey Space in
the Middle; West Den Haag; ReFunc; Radio ñ; Drukkerij Opmeer; EYE
Fillmmuseum Amsterdam; Museumnacht Den Haag; ARCHIS; BNO
Kring Den Haag; We Are Public; 1646; Bouwfonds Property Development;
Bureau Hans Venhuizen; Bureau Lofvers; Collective Works; Dutch Coast;
De Filosoof; IMC Weekendschool; jeugdtheater Rabarber; Gemeente Den
Haag: Centrale Vastgoedorganisatie; Dienst OCW – Cultuur; Dienst OCW
– Onderwijshuisvesting; Dienst Stedelijke Ontwikkeling; Instituto Lina Bo
e P.M. Bardi; Instrument Inventors Initiative (iii); Lectoraat Art in Public
Space, Amsterdam; Madurodam; Museo De Arte São Paolo; Nationaal
Theater; De Nieuwe Studio; Platform Stad; Qabana; Rijksbureau voor het
Cultureel Erfgoed; The Pop-Up City; The Rodina; Universiteit Leiden; Valiz,
Amsterdam; diverse galeries in binnen- en buitenland; diverse scholen voor
basis en voortgezet onderwijs in en buiten Den Haag.
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Lawrence Lek Nøtel, expositie, 2018
Terugblik en zelfevaluatie 2017 - heden
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Invest Week, Afra Eisma en Sandino Scheidegger, juni 2019
Terugblik en zelfevaluatie 2017 - heden
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Plannen en activiteiten voor de periode 2021– 2024
Inhoudelijk beleid
In de afgelopen jaren kwam naar voren wat het belang is van het laten zien
van de activiteiten die Stroom onderneemt. Een groot deel van de diensten
die wij leveren aan de stad, aan haar kunstenaars en organisaties, heeft niet
de vorm van een publieksactiviteit. Als we het maatschappelijk potentieel
van kunst willen laten zien, moeten we vooral ook zelf zichtbaar zijn.
Volgend jaar, in 2020, bestaat Stroom 30 jaar. We kijken dan vooruit naar
een periode waarin vanuit hernieuwde inzichten, de kunsten zich verhouden tot de actuele ontwikkelingen in onze maatschappij. Onze kerntaken
blijven bestaan. Maar de rol en betekenis van Stroom worden aangescherpt.
We laten ons leiden door de vraag: Wat heeft Den Haag nodig voor het
onderhouden en ontwikkelen van een goed, gezond beeldend kunstklimaat?
En hoe kan kunst van nog meer betekenis zijn voor de stad en haar burgers?

Stroom maakt zichtbaar
In 2019 is in opdracht van de gemeente Den Haag een benchmarkonderzoek gedaan door Alexander Ramselaar – Backing Grounds naar
de verhouding tussen de financiële middelen van Stroom en het uitvoeren
van haar kerntaken. (zie bijlage) Het rapport van Ramselaar stelt dat er
te weinig middelen zijn voor een gezonde organisatie, en deze ook niet
in verhouding staan tot de middelen die elders beschikbaar zijn voor het
uitvoeren van vergelijkbare taken. Het onderbrengen van de verschillende
kerntaken onder één dak, die in andere steden door verschillende organisaties worden gedaan, is niet alleen kostenefficiënt, maar is in het geval van
Stroom een essentiële factor voor het creëren van meerwaarde. Die krijgt
gestalte dankzij onze rol als verbinder, coördinator en katalysator. Die rol
zit als het ware ‘verstopt’ in onze organisatiestructuur en begroting (ca
20% van het totaal). Het rapport stelt voor om die meerwaarde expliciet te
maken, zowel in de begroting als in de organisatiestructuur. Het onderzoek
wijst uit: we zijn hiermee uniek, in Den Haag en zelfs in Nederland. Het
levert een waardepropositie voor de stad: een sterke, diverse, internationale en jonge Haagse kunstwereld, met aantrekkingskracht en dynamiek,
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die bijdraagt aan de ambitie om een vooraanstaande cultuurstad van
Nederland te worden.
We vinden dat het potentieel van kunst nog beter benut kan worden. Dat
legt een verantwoordelijkheid bij onze sector zelf. Om daar invulling aan te
geven hebben wij besloten om onze denk- en werkwijze aan te passen. We
kiezen hiervoor een nieuwe invalshoek: denken in diensten.

Denken in diensten
Met name voor non-profit instellingen is denken in diensten zinvol. Het
maakt de vaak ongekende elementen uit een activiteit zichtbaar. In een
dienst zijn meerdere partijen aan elkaar verbonden en, voor het tot stand
komen van de dienst, ook direct van elkaar afhankelijk. Iedere partij
draagt bij aan de totstandkoming van de dienst en stelt over en weer iets
ter beschikking van de ander. De wederkerigheid staat centraal: zonder
wederkerigheid geen dienst. Het inzicht van wederzijdse afhankelijkheid
verankert, als het goed is, niet alleen de kwaliteit van de diensten maar
bevordert ook geïntegreerd denken. Daarmee ontstaat een sterk strategisch
instrument. Door alle elementen die in een dienst samenkomen zichtbaar
te maken in een schema, wordt duidelijk hoe deze zich tot elkaar verhouden. Het geeft inzicht in de materiële en immateriële zaken die de partijen
leveren, en in het resultaat dat aan beide kanten wordt geoogst. Denken in
diensten is hiermee niet alleen een manier om kwaliteit te waarborgen maar
tevens een oefening in geïntegreerd denken, en daarmee een sterk strategisch instrument.
Bij gesubsidieerde kunst zijn er veel onbekende gegevens, zoals: wie is de
opdrachtgever? Wie is de gebruiker? Wát wordt er eigenlijk geleverd? Is er
een wederdienst en, zo ja, welke? Door het maatschappelijk potentieel van
kunst centraal te zetten, is het logisch om de rol van Stroom te zien als leverancier van een aantal diensten aan (specifieke groepen in) de samenleving/
stad. Laten we dit illustreren met een voorbeeld:
In september 2019 werd de sculptuur De dematerialisatie van de vijf
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geboden in de vijf zintuigen van de Curaçaose kunstenaar Tirzo Martha
onthuld als nieuwe aanwinst voor de Beeldengalerij. De totstandkoming
van dit kunstwerk is een voorbeeld van een dienst die Stroom levert. Het
schema is een analyse van de verschillende elementen van die dienst, en
toont bovendien hoe beleid en dienstverlening bij Stroom in elkaars verlengde liggen (voor schema zie bijlage).
Het gaat hierbij vaak over immateriële zaken, zoals de diepliggende
waarden van cultuurbeleid. Wat die waarden kunnen zijn, wordt duidelijk uit de emotionele reacties van het grotendeels nieuwe publiek
tijdens de muzikale en rituele onthulling van het beeld voor het
stadhuis van Den Haag.
Het roept de vraag op hoeveel er ontbreekt in de kunstwereld, ook in de
openbare ruimte. Sluit de ‘collectie Den Haag’ aan bij wat er in de samenleving speelt? Is er verandering nodig in de manier waarop we werken? Een
publieksreactie als: “Dank man, dit gaat over mij. Dit gaat over onze pijn.
Die zie ik nergens.” laat ons beseffen dat er een enorme capaciteit is om de
openbare ruimte tot een ruimte te maken die echt meerstemmig is. Het gaat
om de representatie van hetgeen ontbreekt. Het gaat om de immateriële
waarden, en hoe we deze zichtbaar kunnen maken in het publieke domein.
Denken in diensten is een middel om de ander te integreren in ons werkproces. Het vraagt om het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen
rol, voor de invloed die je uitoefent. Bij een goede dienst is het netto resultaat voor alle partijen positief. Te vaak, en met name in de culturele sector,
ontbreekt deze balans. Dit is deels een kwestie van geld, maar zeker ook
van middelen en positionering. Denken in diensten biedt de mogelijkheid
hier open over te zijn en een activiteit te bekijken vanuit het perspectief van
alle betrokkenen. Dit is erg verrijkend. Het sluit naadloos aan bij de Fair
Practice Code, en zeker ook bij het vraagstuk diversiteit en inclusie.

Kantelmoment
In de 30 jaar van ons bestaan zijn er veel veranderingen geweest: in de
kunstpraktijk, het gemeentelijk kunstbeleid en in de activiteiten van
Stroom. Stroom heeft steeds haar gemeentelijke taken met volle overgave
uitgevoerd en hierbij de keuze gemaakt om de kwaliteit van haar kerntaken
prioriteit te geven boven haar eigen positionering en zichtbaarheid. Er
is misschien mede daardoor een onbalans gegroeid tussen middelen en
Plannen en activiteiten voor de periode 2021– 2024

Tirzo Martha bij De dematerialisatie van de vijf geboden in de vijf zintuigen
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taken, en tegelijkertijd een groeiend besef dat Stroom klaar is om beter in te
spelen op de vragen vanuit de samenleving van nu. We herkennen ons niet
langer in de geënsceneerde en op publieksbereik gerichte kunstbeleving.
We voelen de urgentie om kunst anders te positioneren, om programma te
maken op basis van wederkerigheid tussen kunstenaar, Stroom en publiek
en om – teneinde dat mogelijk te maken – onze organisatie in te richten
vanuit nieuwe werkprocessen.
Met ingang van 2019 is een programmastructuur in werking die ons veroorlooft om te experimenteren en goed te kijken naar hoe we ons verhouden tot
de wereld om ons heen. We zoeken naar de openheid in onszelf omdat daar,
naar onze mening, de vernieuwing van zal komen. We nemen veel meer de
positie in van facilitator, onze locatie wordt een plek waar je kan groeien,
en we breiden ons netwerk uit met instellingen die we eerder niet direct
als partner zouden hebben gezien. Door keuzes te maken, lef te hebben
om nieuwe paden te betreden, positioneren we Stroom op eigen wijze. We
nodigen de ander uit om op onze stoel te zitten, en leren vanuit die nieuwe
positie. Zo proberen we dichter op de samenleving te staan, doorlaatbaar
te worden als organisatie, en ontvankelijk voor de wereld buiten de muren.
Het maatschappelijk belang, zo zien we nu, kan alleen behartigd worden
als er kennis van buiten komt, medezeggenschap, en co-creatie. En dit
is slechts het begin van een weg waarvan we het eindstation (nog) niet
(willen) kennen.
Stroom loopt hiermee vooruit op het actuele kunst en cultuurbeleid. Dat
is ongemakkelijk, en tegelijkertijd inspirerend. In deze periode willen en
kunnen we toegeven dat we het niet altijd weten, en dat creëert onrust.
Zeker bij een omgeving die specifieke verwachtingen of vooronderstellingen koestert ten aanzien van Stroom. Dat beseffen we en daarom proberen
we zo helder en open mogelijk te communiceren hierover.

Organisatie ontwikkeling
Het voortschrijdend inzicht heeft geleid tot drie prioriteiten bij het gestalte
geven aan ons programma voor de komende jaren:
1) We zetten een gezonde organisatie neer, die haar kerntaken naar
behoren kan uitvoeren. Dit betekent dat we de organisatie gaan versterken en professionaliseren. Het programma ontstaat vanuit het
cluster Makers van de stad en het cluster Kunst voor de stad. Dezen
werken vanuit een gedeelde missie en strategie.
Plannen en activiteiten voor de periode 2021– 2024

De presentatie functie is hierin geïntegreerd.
2) We passen het denken in diensten toe op de manier waarop we ons
tot onze omgeving, dichtbij en veraf, verhouden. We worden ondernemend in het aangaan van relaties en adopteren wederkerigheid
als een alternatief voor het uitvoeren van beleid. Zo verankeren we
ons nog beter in de stad en bouwen we samen met de stad aan een
duurzame toekomst voor het beeldende kunstenveld, en voor de
betekenis van kunst voor de samenleving.
3) We experimenteren met de bevindingen van ons programma 20192020 en absorberen de resultaten in onze hele organisatie. We omarmen en integreren de begrippen inclusie en diversiteit in de manier
waarop we werken. Door continue onderzoek te doen en zelfanalyse
toe te passen, blijven we alert en in staat om onze diensten aan te
passen aan de ontwikkelingen in het veld.
Deze prioriteiten vragen om een nieuwe organisatiestructuur. Er komt
een verdeling tussen het inhoudelijk, artistieke deel (Programma) en het
zakelijk deel van de organisatie. Programma bestaat uit drie clusters: Kunst
voor de stad, Makers van de stad en Verbinding. Een cluster kent geen
afdelingshoofd. In iedere cluster zitten programmamakers. En in ieder
cluster zitten bemiddelende functies richting samenleving, zoals Makelaar
kunstbeleid, Ontwikkelaar kunst en publiek domein. Het Programma wordt
gemaakt door projectteams die zijn samengesteld uit de verschillende
clusters. Hiermee is de synergie tot leidraad geworden en publieksbereik
een uitgangspunt. Het deel Programma wordt mogelijk gemaakt door
het deel Zakelijk, dat alle financiële, administratieve en ondersteunende
functies waarborgt. Ieder cluster heeft voor de komende periode een eigen
agenda met prioriteiten en kansen. Deze worden hieronder beschreven.

Cluster Kunst voor de stad
Het cluster Kunst voor de stad voegt onze voormalige domeinen Kunst in de
Openbare Ruimte en Presentatie-instelling samen. Het maakt een Publieksprogramma voor wat wij als een integrale publieke ruimte opvatten, die
zich uitstrekt van onze eigen tentoonstellingsruimte, via diverse locaties
in de stad binnen en buiten het kunstcircuit, tot in de openbare ruimte. De
kunstenaar, het artistieke idee en de samenwerking worden bepalend voor
de verschijningsvorm, de doelgroep en de locatie van het kunstwerk. Met
deze verandering willen we de zichtbaarheid van kunst vergroten en betekenis van kunst in de publieke ruimte laten groeien.
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Er gaat altijd veel aandacht uit naar nieuwe kunstwerken in de openbare
ruimte, zowel bij ons als initiërende en begeleidende organisatie, als bij
media en publiek. Oudere kunstwerken verdwijnen of raken ernstig beschadigd. In de afgelopen periode hebben we op het gebied van kunst in de
openbare ruimte in toenemende mate tijd en aandacht moeten geven aan
beheer en behoud, aan ‘erfgoedvraagstukken’: wat is de positie van die
werken binnen de ‘collectie Den Haag’? Maar ook: welke hiaten vertoont
deze collectie, wie en wat wordt er al dan niet gerepresenteerd in de
publieke ruimte. Belangrijke vraagstukken die onze aandacht hebben.
Het cluster Kunst voor de stad maakt het juist mogelijk om belangrijke
potenties van kunstwerken in de openbare ruimte te benutten. Impliciet
organiseren deze werken mogelijke doelgroepen en belanghebbenden om
zich heen. Ze belichamen soms nog ongekende betekenissen. En verlangen dus latent naar samenkomst, dialoog, kennisdeling en debat. Recente
discussies over standbeelden getuigen daarvan. We gaan een programma
maken waarin bestaande kunstwerken geactiveerd worden en aanleiding
vormen tot een waarlijk publieke dialoog met en tussen relevante belanghebbenden en nieuwsgierigen. Dat kan bijvoorbeeld door een beeld (tijdelijk) te verplaatsen, te veranderen of te laten vergezellen.
Anno 2019 zien we de publieke ruimte in rap tempo verdwijnen. Stroom
voelt de noodzaak om deze met hand en tand verdedigen. Juist vanuit het
belang van de publieke zaak, en daarmee de samenleving als geheel. In een
steeds vollere en heterogene stad, is de publieke ruimte de enige plaats waar
meerstemmigheid onverdeeld kan worden geuit. Zonder die meerstemmigheid, neemt de kans op conflict toe.
In dit cluster krijgt ook onze presentatiefunctie nieuwe invulling. Het
experimentele programma Where’s the exhibition? dat we in 2019 en 2020
organiseren, vormt daarvoor de basis.
In diverse programmalijnen geven we gestalte aan de behoefte om ons te
voeden met ervaringen en expertise van anderen, en laten ons leiden door
co-creatie en het spelen met onze rol van zender en ontvanger.
Voor Our House, your Home nodigen we internationale organisaties uit
om de tentoonstellingsruimte van Stroom tijdelijk over te nemen op een
manier die zij het meest urgent, passend of uitdagend vinden. Dit kunnen
culturele instellingen zijn, maar juist ook organisaties die op een andere
wijze opereren dan wij. In 2019 waren dat Visual Culture Research Center
Plannen en activiteiten voor de periode 2021– 2024

Rituele onthulling Tirzo Martha De dematerialisatie van de vijf geboden in de vijf zintuigen,
Beeldengalerij, augustus 2019

uit Kiev, left gallery (online) en Languid Hands uit Londen. We kijken uit
naar de samenwerking met Conflictorium. Museum of Conflict uit Ahmedabad, met Random Institute uit Zürich en met The Nest Collective uit
Nairobi in 2020. Deze programmalijn hebben we samen met Prince Claus
Fund ontwikkeld.
Met Close Companions testen we een relatie tussen instituut en kunstenaar
waar geen sprake is van machtsongelijkheid en hiërarchie, maar wel van
wederkerigheid en openheid. Voor Stroom is dit een manier om te onderzoeken hoe we die kunstenaars, die wij het meest relevant achten, het best
kunnen bemiddelen, zodat de maatschappelijke werking van hun artistieke
ideeën geoptimaliseerd wordt. Architect Arna Mačkić, auteur en activiste
Simone Zeefuik en kunstenaar Femke Herregraven zijn gedurende twee
jaar de eerste ‘metgezellen’ van individuele medewerkers van Stroom
tijdens een metaforische reis met onbekende bestemming.
De periodieke Uncertainty Seminars vormen een knooppunt in de verschillende programmalijnen, belichamen een voortdurend pleidooi voor
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Kunst in de Openbare Ruimte
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Aantal uren op jaarbasis die medewerker kunst
en publieke ruimte besteedt aan vraagstukken
op gebied van beheer en behoud. Dit gaat af
van de tijd voor bijv. nieuwe kunstopdrachten.
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de waarde van onzekerheid en meervoudigheid en bieden (dan ook) met
name veel ruimte voor activisme en engagement op het thema inclusiviteit
en diversiteit.
Het gaat bij deze samenwerkingen niet alleen om een publiek eindproject.
Even belangrijk is hoe wij als organisatie leren van de samenwerking met
die ander, en de ander van ons en van het netwerk dat ons omringt. Dit
vraagt om transparantie en de bereidheid om te luisteren. En het sluit aan
bij de ambitie van Stroom om een wereldpodium te zijn voor de maatschappelijke rol van kunst.
In 2020 gaan we het programma Where’s the exhibition? evalueren. Dit
vormt het uitgangspunt voor de programmalijnen van 2021-24. We kijken
hoe we de successen van dit programma verder kunnen zetten naar projecten die we oppakken met lokale partners in de stad, zoals met Movies that
Matter, Humanity Hub, Hague Insitute for the innovation of Law, het Asser
Instituut, maar ook door bijvoorbeeld het voortzetten van de samenwerking
met Visual Culture Research Center.

Cluster Makers van de stad
Het voorwaardenscheppend beleid wordt vanaf 2021 uitgevoerd vanuit het
cluster Makers van de stad. Vergroten van de zichtbaarheid van Haagse
kunst en kunstenaars en versterken van het lokale kunstklimaat blijven
de belangrijkste doelstellingen. Want de aanwezigheid, verbondenheid
en betrokkenheid van goede kunstenaars en organisaties is van essentieel
belang voor de stad. We vinden het belangrijk dat kunst dicht bij een zo
groot mogelijk publiek is, ongeacht afkomst, achtergrond of voorkennis
van kunst. En bovendien zijn we trots op wat er in Den Haag gebeurt en hoe
het kunstklimaat zich positief heeft ontwikkeld. Dat dragen we graag uit.
Stroom ondersteunt bestaande presentatieplekken, stimuleert en begeleidt
de totstandkoming van nieuwe plekken. Daar worden nieuwe vormen van
samenwerking, organisatie, zelfredzaamheid en inrichting van functies
toegepast. En daar leren wij op onze beurt weer veel van. De (inter)nationale professionele kunstwereld kijkt ondertussen met grote interesse naar
het Haagse kunstklimaat.
Ons voorwaardenscheppend beleid is een veelbetekenende en succesvolle
vorm van dienstverlening. We ervaren dat het verbinden, stimuleren, adviseren en begeleiden zoveel meer opleveren dan het sec verstrekken van een
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subsidie of het bemiddelen van een atelier.
We kunnen het potentieel van Haagse kunst en kunstenaars, de relevantie
en betekenis voor publiek en samenleving nog verder vergroten door in
te zetten op het aangaan van relaties die buiten het kunstveld liggen. Dit
maakt het Haags kunstklimaat bovendien weerbaarder, duurzamer en nog
meer ingebed in een bredere maatschappelijke context.
De komende jaren leggen we daarom de nadruk op verbinden binnen en
vanuit de kunstwereld, op een agenderend programma en op het stimuleren van bewustzijn bij kunstenaars en publiek over de maatschappelijke
betekenis van kunst. We verleggen onze focus dus vanuit de kunstwereld
naar de brede Haagse bevolking. Door te tonen en te informeren. En zo
dienen we de stad.
− De jaarlijkse Invest Week is een succesvol voorbeeld van een ‘ongevraagd bijproduct’ met een verhoogd rendement ten opzichte van
het louter uitvoeren van kerntaken. We overwegen deze op te schalen naar een langere periode, te verbinden met Publieksprogramma
en er een fellowship-achtige structuur aan te geven.
− De OpZicht tentoonstellingen verplaatsen we van ons pand naar
bedrijven en organisaties in de stad om de zichtbaarheidsdoelstelling te verleggen van het Stroom-publiek naar de Haagse burger.
− Ook met onze SPOT-subsidies ondersteunen we de zichtbaarheid
van Haagse kunst binnen de (inter)nationale kunstwereld. Een
deel van het subsidiebudget willen we inzetten om de zichtbaarheid
binnen de Haagse samenleving te versterken.
− We starten een programma van stadsresidenties voor lokale en
internationale kunstenaars bij instellingen, bedrijven, organisaties, NGO’s, etc.
− Om verbinding te leggen met nieuwe doelgroepen en betekenisvol
te kunnen zijn in bepaalde delen van de stad en haar samenleving
onderzoeken we de mogelijkheid van (tijdelijke) satellietlocaties.
We gaan gebruik maken van de nog onbenutte kennis en contacten in ons netwerk, en spreken bronnen aan binnen de kunstwereld en daarbuiten.
Ons kunstenaarsbestand wordt inclusiever doordat we de toetsingscriteria
en -procedure gaan aanpassen, zodat bv. amateurkunstenaars, street
artists of vrijdenkende designers beter aansluiting vinden. En ons bestand
daarmee haar representatieve karakter behoudt.
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Uncertainty Seminars: The Strange Escape, december 2017
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Invest Week, Thiago de Paula Souza op atelierbezoek bij Jip Hilhorst, september 2017
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Verbinding en synergie: atelierbezoeken

219 219

aantal atelierbezoeken
van
aantal atelierbezoeken
van
curatoren in 2019
(buitenlandse)(buitenlandse)
curatoren in 2019

Ongevraagd organiseert Stroom gemiddeld
bijna elke werkdag een atelierbezoek bij
een Haags kunstenaar. Voorbeeld van de
(onzichtbare)
verbindende
van Stroom.
Ongevraagd organiseert
Stroomrolgemiddeld

bijna elke werkdag een atelierbezoek bij
een Haags kunstenaar. Voorbeeld van de
(onzichtbare) verbindende rol van Stroom.
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Dit kan leiden tot bijvoorbeeld tentoonstellingen,
nominaties en buitenlandse presentaties.

Dit kan leiden tot bijvoorbeeld tentoonstellingen,
nominaties en buitenlandse presentaties.
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Cluster Verbinding
Dit cluster staat midden tussen Kunst voor de stad en Makers van de stad
en richt zich op het onderhouden van diverse vormen van communicatie
met inbegrip van bijvoorbeeld informatieoverdracht, kennisontwikkeling,
-deling en -beheer, en het leggen van maatschappelijke verbindingen. Kunst
belichaamt vaak nieuwe, bijzondere vormen van kennis. Deze ontstaat door
de onconventionele samenwerkingsverbanden die de kunstenaar aangaat,
de verscherpte waarneming, keuze voor andere uitgangsprincipes en een
eigen mind set. Deze vormen van kennis maken we ervaarbaar via ons
publieke programma.
We ervaren de traditionele scheiding tussen inhoud (programma) en
communicatie daarover als beperkend. Communicatie ís inhoud en vice
versa: een tafelgesprek is een inhoudelijke uitwisseling en tegelijkertijd een
manier om draagvlak te creëren voor een programma, een artistiek concept
kan gestalte krijgen in de vorm van een campagne, Ling Zhi Helicopters
wordt een kunstwerk en tegelijkertijd een baken waarmee reizigers zich
kunnen oriënteren bij Ypenburg. In dit cluster wordt dus niet alleen gecommuniceerd over, maar ook gewerkt aan programma. Vandaar dat het een
eigen programmamaker heeft.
Voor de organisatie is communicatie van groot belang als het gaat om het
zichtbaar maken en zichtbaar zijn. En omdat het creëren van maatschappelijke verbinding prioriteit heeft in de komende periode, staat dit cluster
centraal in de organisatie. Het is voorwaarde voor relatiebeheer en het
versterken van publieksbereik. In het communiceren erover spiegelt zich
de wederkerigheid die diensten kenmerkt. Het begrip wederkerigheid staat
centraal in de nieuwe communicatiestrategie die we op dit moment ontwikkelen. De kern daarvan zal worden gevormd door een nieuwe website
(verwacht in 2020) die functioneert als decentraal, meerstemmig communicatieplatform.
Onze unieke bibliotheek is wat dat betreft zijn tijd ver vooruit. Deze is
opgebouwd uit het principe dat kennis niet alleen in de boeken zelf staat,
maar dat nieuwe kennis ontstaat door de associatieve werking van het naast
elkaar plaatsen van boeken. Door deze te herschikken ontstaan er onverwachte verbindingen tussen kennisgebieden. Dit associatieve proces is
vergelijkbaar met het artistieke proces en een interessant gevolg van het feit
dat onze bibliothecaris een kunstenaar is.
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Met het programma Reading Residency bieden we kunstenaars, curatoren,
academici of activisten de gelegenheid om zich gedurende één maand te
“herbronnen” in en vanuit onze bibliotheek,. De resident ontvangt hiervoor
een honorarium, wordt tijdelijk onderdeel van het Stroom team en wisselt
kennis en expertise uit.

Bedrijfsvoering
We gaan een grote stap zetten in de ontwikkeling van onze organisatie: er
komt een nieuwe organisatiestructuur, een andere denk- en werkwijze en
een aangepaste begroting. Voornamelijk om beter dienstbaar te kunnen
zijn aan onze missie, maar ook om van Stroom (weer) een gezonde en
toekomstbestendige organisatie te maken. Persoonlijke betrokkenheid en
passie vormen belangrijke drijfveren voor ons team en staan garant voor
de kwaliteit van ons werk. Dat is uniek. Beter kunnen we ons niet wensen.
Tegelijkertijd zijn we als organisatie te kwetsbaar. Daarom moeten we
voldoende ontwikkel-, leer- en ademruimte creëren, een behoorlijke honorering kunnen bieden (in tijd en geld), heldere verantwoordelijkheden en
hanteerbare werkdruk. Dus daar zetten we op in.
Stroom wordt in dit proces geadviseerd door een deskundige op het gebied
van verandermanagement. Deze analyseert en werkt aan verbetering van
de besluitvormingsprocessen, interne communicatie, verdeling van en
omgang met verantwoordelijkheden en werkprocessen.
We zijn ervan overtuigd dat een betrokken medewerker die eigen verantwoordelijkheid en bewegingsruimte heeft, van essentiële waarde is voor
een horizontale organisatie met een grote mate van zelforganisatie, zoals
Stroom voorstaat. We richten in op korte lijnen en transparantie in de
besluitvorming.
Het huidige organisatiemodel laat een aantal hiaten zien op het gebied van
aansturing en ondersteuning. Deze worden in het nieuwe model opgelost.
Stroom neemt haar taken uiterst serieus en heeft behoefte aan een professionaliseringslag voor de organisatie als geheel. Dit komt neer op het binnenhalen van expertise en competenties op onderdelen die nu bij één persoon
zijn ondergebracht, zoals HR, ICT en bedrijfsvoering, en op versterking
op het gebied van educatie. In een aantal gevallen gaat het om taken, geen
fulltime functies. Duidelijk mag zijn dat zowel het niet uitvoeren van
essentiële taken, als de overbelasting van medewerkers door dubbelfuncties,
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haaks staat op het idee van een gezonde bedrijfsvoering. Dit zagen we o.m.
terug in een stijging van het ziekteverzuim en in de substantiële tekorten op
de jaarbegrotingen van 2019 en 2020.

Om 2018 als peiljaar te hanteren, met inbegrip van de FPC, moeten we twee
zaken bijstellen:
−

Toelichting op de begroting
De begroting laat twee belangrijke verschillen zien ten opzichte van de
periode 2017 - 2020.
1) Het kapitaliseren van de sectorverantwoordelijkheid en de daaruit
voortvloeiende verbindende, katalyserende en coördinerende rol van
Stroom, die tot dusver niet is meegenomen in de begroting. Dit is
ongeveer 20 % van onze middelen.
2) Een uitbreiding van functies die de werkdruk moet reguleren, en die
met name betrekking hebben op aansturing (directie) en ondersteuning in het zakelijke deel.
Bovenstaande betekent een ophoging van de begroting van 22,8%. Deze
grote stap in de begroting is te verklaren uit de toename van werkzaamheden die de organisatie moet verrichten en uit het achterblijven van de
middelen die horen bij die groei en bij het tijdsverloop. In 2020 bestaat
Stroom 30 jaar. Veruit de meeste van die jaren werden met een positief
exploitatiesaldo afgesloten. Dit lijkt paradoxaal. Bij Stroom betekent dit
positieve saldo, zeker de laatste twee Meerjarenbeleidsplan-periodes, dat
er geoormerkt geld niet is uitgegeven doordat er onvoldoende capaciteit
was om dit geld in projecten om te zetten. Dit is positief omdat het aantoont
dat Stroom in haar bedrijfsvoering zuinig en transparant is. Het is negatief
omdat het aantoont dat er zowel hiaten zijn in de organisatiestructuur én
er groeipotentieel is dat niet wordt aangeraakt. Dit groeipotentieel zit niet
alleen in de organisatie zelf, maar ook en met name in de bijdrage van kunst
aan de samenleving.
In de inrichtingseisen wordt gevraagd om het prijsniveau van 2018 als uitgangspunt te hanteren. De budgetten die Stroom als subsidieverstrekker ter
beschikking heeft, zijn echter sinds 2006 niet geïndexeerd. Een aantal subsidiebedragen zijn vanwege bezuinigingen in 2013 juist met 20 % gedaald.
Het prijsniveau van 2018 is dus niet adequaat, niet ‘fair’. Dit betekent dat
het toepassen van de FPC, zonder stijging van het subsidiebedrag, het
tegenovergestelde effect heeft van hetgeen de code beoogt.
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−

De indexering van het totale subsidiebedrag ten behoeve van de
Haagse kunstenaars 2013-2018. Dit gaat om 28.500 euro.
Positieve correctie (herstel) van Invest en Premium subsidies met
20%. Dit gaat om 10.000 euro.

Daarnaast heeft de gemeente voor 2019 en 2020, 70.000 euro extra toegekend voor SPOT subsidies om tegemoet te komen aan de sterk stijgende
vraag vanuit het veld. Dit bedrag hebben we meegenomen in de subsidie
aanvraag voor de periode 21-24.

Veranderingen in inkomsten
Er zijn meerdere kansen voor extra inkomsten die in de komende periode
benut gaan worden. De nieuwe organisatiestructuur is erop ingericht
om ook hier een belangrijke stap te zetten. Enerzijds door ruimte te
creëren voor, en in te zetten op relatiebeheer. Anderzijds door het denken
in diensten als model te integreren in de manier waarop Stroom haar
activiteiten inricht. Als dienstverlenende organisatie versterken we onze
maatschappelijke relevantie door deze voor alle betrokkenen inzichtelijk te
maken. Tegelijkertijd biedt het denken in diensten mogelijkheden om een
activiteit zo in te richten dat deze interessant is voor nieuwe partners, zeker
ook van buiten de kunstwereld. De programmalijnen die Stroom ontwikkelt, haar maatschappelijk positie, haar plek in de stad, en de grote mate
van expertise die ze huisvest, bieden een sterk recept voor het genereren
van nieuwe inkomsten. Voor Stroom kunnen die inkomsten financieel zijn,
maar evengoed is er interesse in de mogelijkheden van sharing, uitwisseling, co-productie en nieuwe vormen van niet-financiële sponsoring.

Fair Practice Code en Governance Code Cultuur
De Fair Practice Code (FPC) is een set van 5 kernwaarden (solidariteit,
diversiteit, vertrouwen, transparantie, duurzaamheid) op grond waarvan
invulling wordt gegeven aan aspecten van bedrijfsvoering. Wij onderschrijven de FPC en proberen die planmatig te implementeren en zo goed
mogelijk toe te passen. Een ‘driver’ van de kernwaarde ‘solidariteit’ is de
Richtlijn Kunstenaarshonoraria. Wij houden ons al jaren aan de richtlijn
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in onze afspraken met kunstenaars en bij al onze subsidieregelingen is de
richtlijn een criterium. De Richtlijn werd overigens in 2017 bij Stroom
officieel gepresenteerd aan minister Bussemaker, SER-voorzitter Mariëtte
Hamer en RvC-voorzitter Marijke van Hees.
Stroom neemt de GCC serieus en probeert haar inbedding in de bedrijfscultuur te versterken. De waarden van waaruit gewerkt wordt en de maatschappelijke relevantie van de organisatie, staan continue op de agenda.

Cruciale functies
Stroom is een professionele organisatie met een kern van medewerkers in
vaste dienst. Een aantal cruciale functies zijn onvoldoende gewaarborgd,
deels door enkele bezetting, beperkte fte’s en het wegvallen van medewerkers door ziekte of pensioen. Dit vormt een reëel risico voor de continuïteit
van de organisatie.

Duurzaamheid
Als zogenoemde systeeminstelling binnen de Haagse cultuursector heeft
Stroom een behoorlijke bestaanszekerheid. We volgen de arbeidsvoorwaarden van de Gemeente Den Haag, hetgeen betekent dat de arbeidssituatie
van vaste medewerkers geborgd is. Dat neemt niet weg dat we met deze
aanvraag een pleidooi moeten doen om ons in staat te stellen de precaire
situatie van zelfexploitatie en achterstalligheid te ontstijgen, teneinde
Stroom toekomstbestendig te maken. Als de gemeente Den Haag de meerwaarde erkent, die Stroom voor de kunstsector en de uitstraling van de stad
creëert, is al een belangrijke stap gezet om deze te verduurzamen.
Het denken in diensten vormt als basis voor de ontwikkeling en groei die
wij in deze aanvraag beschrijven een enorme kans voor de verbreding en
verdieping van de maatschappelijke inbedding van Stroom. En daarmee
dus ook voor een breder en duurzaam draagvlak.

Eerlijke beloning
Omdat we altijd al hebben gestreefd naar een beloning ‘naar behoren’
testen we ons loongebouw periodiek. Intern is dit in balans (d.w.z. schalen
Plannen en activiteiten voor de periode 2021– 2024

/ salarisniveaus in relatie tot verantwoordelijkheden), maar op alle niveaus
betalen we, ofschoon we als trendvolgers de gemeentelijke richtlijnen
hanteren, onder de maat. Dat is nu eenmaal de situatie in de culturele sector.
Om prudent met de inzet van mensen om te gaan, werken we nauwelijks
met vrijwilligers en consistent, maar beperkt met stagiaires.
We hanteren de Richtlijn Kunstenaarshonoraria voor kunstenaars die
bij ons hun werk presenteren; en de landelijk vastgestelde tarieven voor
opdrachten in de openbare ruimte.

Diversiteit en inclusie
In 2019 is er een intern memorandum opgesteld om diversiteit en inclusie
in onze organisatie te verankeren. Dit memorandum komt voort uit zelfanalyse, interne discussies, een leeslijst en externe gesprekken. Stroom
beseft dat ze een steeds meer diverse en inclusieve organisatie is, en dat de
diversiteit vooral op het gebied van publiek en programma goed ontwikkeld
is. Onze adviescommissies voor subsidies en kunst in de openbare ruimte
zijn expliciet divers samengesteld op basis van culturele achtergrond en
discipline of expertise van de deelnemers. Programma’s als Towards a Black
Testimony (najaar 2019), Uncertainty Seminars (2018 - ) of Our House, your
Home (2019 – 2020) zijn divers in vele opzichten; het publiek is navenant.
Ons memorandum gaat uit van de overtuiging dat het verankeren van de
Code Diversiteit & Inclusie een plan van aanpak vereist, dat aansluit bij
de organisatiecultuur van Stroom, en van binnen uit moet worden gerealiseerd. Het stelt een focus voor op lange termijn doelstellingen zoals de
gevoeligheid en urgentie binnen de organisatie vergroten, beleid analyseren,
trainen van medewerkers en directie; en concrete acties zoals de communicatie aanpassen, subsidiecriteria onder loep nemen en werving en selectieprocedures anders openstellen. Een op de organisatie geschreven plan van
aanpak biedt mogelijkheden om voortgang te monitoren.

Naar divergentie
Het woord inclusiviteit veronderstelt onder meer dat er een dominante
groep is die verantwoordelijk is voor zowel het gebrek aan inclusiviteit, als
voor het opheffen daarvan. Deze veronderstelling kan voorbijgaan aan de
kernvraag: hoe je de divergentie van de nabije toekomst als uitgangspunt
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Links en rechts: Uncertainty Seminars: Other than Art’s Sake, september 2019
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kan nemen voor je dagelijks handelen. Divergentie is de situatie waarin je
mensen niet langer in kan delen op basis van categorieën zoals culturele
achtergrond, gender, seksuele voorkeur, beperking, leeftijd of economische
status. Deze indeling is nu al vaak onmogelijk omdat veel mensen tot verschillende categorieën horen, en weer anderen juist identiteit ontlenen aan
de tussenruimte.
We erkennen het belang van diversiteit en inclusie, en proberen zelf te
komen met werkwijzen die aansluiten bij de rol die we als kunstinstelling
willen spelen in een samenleving zonder muren. In ons experimentele
publieksprogramma 2019 - 2020 doen we een hopelijk doorslaggevende
poging. Het programma Uncertainty Seminars levert niet zozeer een groot,
als wel vooral nieuw publiek op. In deze seminars wordt ruimte gecreëerd
voor degenen die eerder, althans bij Stroom en veelal elders in het officiële
kunstcircuit, niet gehoord werden of te zien waren: mensen van kleur, uit
de LGBTQ gemeenschappen, met een lichamelijke beperking, etc. Hiermee
verbreden we de dialoog óver inclusiviteit naar een gesprek mét ervaringsdeskundigen. Ze kunnen de urgentie beter overbrengen en concrete voorstellen tot verbetering aandragen. Interessant is dat ook hierin een diversiteit aan meningen en ervaringen bestaat die het waard zijn om naast elkaar
gehoord en gezien te worden.
Het toepassen van inclusiviteit vraagt op meerdere vlakken om zelfinzicht.
− Hoe formuleren we kennis, kwaliteit en competenties bij het werven
van nieuwe medewerkers?
− In hoeverre brengt de taal (letterlijk en figuurlijk) waarmee we als
organisatie communiceren een gevoel van uitsluiting teweeg bij
bepaalde groepen en individuen?
− Is het bestand van bij Stroom ingeschreven kunstenaars representatief voor de kunstenaars in de stad? Niet alleen voor wat betreft
culturele achtergrond, maar bijvoorbeeld ook voor wat betreft
hybride kunstenaarspraktijken of cross-disciplinaire kunstvormen.
En wat doet dat met de uitstraling van de Haagse kunstwereld?
Mede op basis van onderzoek dat we hebben laten doen, gaan we
onze toetsingsprocedure en –criteria aanpassen voor een diverser
samengesteld bestand.
− Welke effect heeft onze vestigingslocatie? We overwegen (tijdelijke)
vanuit een breder bereik overwogen satelliet-locaties met programma’s op maat.
− Hoe inclusief is onze publieke ruimte? Dit is een van onze centrale
vragen ten aanzien van kunst in de openbare ruimte, die bijvoorPlannen en activiteiten voor de periode 2021– 2024
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beeld tot uiting komt in het programma m.b.t. de Beeldengalerij.
Wat we presenteren is een spiegel van hoe we denken. We zien dat
de weg die we inslaan met onze nieuwe benadering, ons werk en
zeker ook onze positie in Den Haag versterkt.

Samenwerking, positionering
en publieksbereik
Een significant verschil tussen uitvoerend beleid en het denken in diensten,
is de centrale rol die relatiebeheer binnen de organisatie speelt. Alle activiteiten van Stroom zijn gebaseerd op samenwerking met externen en dat
blijft zo. Echter, de impact die Stroom heeft, kan groter worden door de
projectmatige benadering van partners om te buigen naar meer structurele
samenwerking. En door nieuwe samenwerkingen aan te gaan vanuit het
perspectief van denken in diensten. Wederkerigheid biedt de mogelijkheid
om hetgeen de andere partij inzet in de dienst, te activeren in je eigen organisatie. Dit betekent het benutten van hetgeen je terugkrijgt uit de dienst
die je levert, en winst zien als een middel om te investeren in je eigen groei.
Hierbij gaat het niet om geld maar om immateriële zaken als kennis, inzicht,
ervaring. Deze kunnen, waar nodig, gekapitaliseerd worden. Stroom wil
op die manier experimenteren met ondernemerschap. Op basis van kunst,
kunstenaars en het kunstenveld kan Stroom als expertiseplatform meedenken over bredere maatschappelijke thema’s en zich verbinden met andere
partners binnen en ook van buiten de stad. De gemeente kan baat hebben
bij die meerwaarde van Stroom als systeeminstelling. Concrete voorbeelden
hiervan zijn de successen die behaald worden met het broedplaatsenbeleid
en het steeds verder oprekken van de ontwikkelfunctie die hieruit aan het
voortvloeien is. Ook de stadsresidenties waarbij we kunstenaars plaatsen
bij bedrijven en organisaties, zijn hier een voorbeeld van.

Denkruimte
Een andere invalshoek. Kunst creëert denkruimte, die reactief maar ook
proactief kan worden aangewend om maatschappelijke- of beleidsthema’s
te onderzoeken. Stroom stelt denkruimte ter beschikking op basis van
visuele dialoog en vernieuwde waarneming aan externe partijen die daar
behoefte aan hebben, zoals recent bijvoorbeeld aan Special Tribunal for
Lebanon of de opleiding Finance & Control van de Haagse Hogeschool.
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Deze denkruimte is niet a priori gericht op het oplossen van een probleem,
maar haalt de complexiteit van een probleem juist naar boven. Dit kan
aanzetten tot een proces van zelfanalyse en daardoor inspireren. Stroom als
inspirator voor beleid. In Den Haag, Internationale Stad van Vrede, Recht
en Veiligheid, zijn veel partijen die baat zouden kunnen hebben bij een dergelijke dienst. Dit is een van de drijfveren om onze programmalijn See You
in The Hague (over die Haagse ambitie) verder voort te zetten Stroom staat
altijd open om haar netwerk te verbreden en onverwachte en onorthodoxe
samenwerking aan te gaan. Dankzij ons programma in de periode 2019
– 2020 ervaren we dat we door niet sturend te zijn, urgenties in de samenleving beter kunnen volgen en kunst ruimte in laten nemen daar waar ze haar
maatschappelijk potentieel kan ontwikkelen.

Cultuureducatie
Stroom heeft tot nu toe geen aparte functie voor educatie maar wel een
omvangrijke educatie activiteit die dus “erbij” wordt gedaan. In de nieuwe
begroting is ruimte gecreëerd voor een Educatie Coördinator. Vanuit deze
functie zal een groot aantal samenwerkingsprojecten worden voortgezet
en uitgebreid. Wij vinden het belangrijk dat jongeren met kunst in aanraking worden gebracht. In dat verband heeft Stroom een belangrijke rol
gespeeld bij de ontwikkeling van de doorlopende leerlijn Cultuuronderwijs
op zijn Haags, waarbij relaties worden gelegd met het onderwijs in andere
domeinen. Educatie heeft bij Stroom, met name sinds de implementatie
van Cultuuronderwijs op zijn Haags, een grote vlucht genomen. Uitbreiding en verdieping van het aanbod is nodig zodat het zich nog meer kan
verhouden tot de ons omringende maatschappij. Stroom richt zich met haar
educatieve activiteiten op de veranderende maatschappij, toename van uiteenlopende culturen, LHBTQ, educatie voor iedereen, jong en oud, accent
op economisch kwetsbaarder wijken.
Behalve programma’s voor studenten, professionals en overige belangstellenden, biedt Stroom workshops en lessenreeksen voor het Primair en
Voortgezet Onderwijs, waarvoor kunstenaars worden benaderd. Onze visie
is dat cultuuronderwijs bijdraagt aan het creëren van zelfstandigheid en
zelfbewustzijn, kinderen de betekenis en het plezier van de verbeelding laat
ervaren, en de eigen talenten ontdekken. Stroom bemiddelt in workshops
op het kunstenaarsatelier, inspiratielessen in de klas, rondleidingen langs
de Beeldengalerij, thematische onderzoeksprojecten, lessen bij de Weekendschool, en projectgebonden lessen.
Plannen en activiteiten voor de periode 2021– 2024

Makersklimaat en
talentontwikkeling
De komende periode toont ruimte voor ontwikkeling en groei van het Haagse
kunstklimaat. Er is een aanwas van nieuwe, jonge initiatieven en collectieven en opvallend veel eigen initiatief, dat waar nodig door Stroom wordt
gesteund. Stroom anticipeert op behoeftes en wensen uit het veld, maar heeft
ook steeds meer een coachende rol vanuit de vraag wat talentvolle kunstenaars nodig hebben om verdere stappen te zetten in hun kunstenaarschap
en in een maatschappelijke context. Financiële ondersteuning, reflectie op
het werk en de context, en het vergroten van het netwerk. Stroom biedt een
samenhangend programma dat tegemoet komt aan behoeften van kunstenaars. Dit gaan we in de komende periode uitbouwen, verfijnen en verdiepen.
Stroom stelt zich hierbij op als ontwikkelaar, brengt mensen samen, realiseert locatie en financiering. De nieuwe makelaarsfunctie binnen het cluster
Makers van de stad speelt hier een grote rol.
Een goed voorbeeld is Annastate in Moerwijk. Kunstenaars in dit collectief
zijn in 2018 afgestudeerd aan de KABK en hebben zich in 2019 verenigd. Ze
delen een grote maatschappelijke betrokkenheid, en hechten aan contact met
de omgeving waarin ze werken. Vanuit hun werkplek willen ze een brug slaan
naar hun omgeving, op basis van hun ongebonden observaties daarin. Niet
alleen de omwonenden, maar ook andere partijen in Den Haag zien waarde
in de manier waarop dit collectief de omgeving waarneemt. Annastate is
gevraagd om mee te denken over gebiedsontwikkeling, speelt een actieve
rol in buurtfestivals en bij de organisatie van de Dag van de Architectuur. Ze
groeit graag verder in die maatschappelijke rol, zonder daarbij een concessie
te doen aan hun individuele kunstenaarspraktijk. Dit is geen eenvoudige
opdracht. Er is behoefte aan kennisdeling en met name aan een theoretisch
kader. Stroom kan daarin behulpzaam zijn. Met de kennis uit onze bibliotheek, bijvoorbeeld, of door het aanbieden van een programma van workshops. Het geeft een fundament aan de praktijk van de kunstenaars en biedt
hen een kritisch instrumentarium. En zorgt tegelijkertijd dat kennis wordt
opgebouwd en doorgegeven.
Door dergelijke tendensen vroegtijdig te signaleren, kunnen we een rol
spelen in de ontwikkeling. Wij zien in deze tailormade benadering een even
vruchtbare als interessante toekomst die zowel het veld als de stad en haar
bewoners zal verrijken.
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Bedrijfsvoering
Organisatiestructuur
Organigram ‘17–’20
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Organigram ‘21–’24
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Het eerste organigram laat de huidige situatie zien in de periode 20172020, met 21 functies, en een totaal van 15,8 fte’s. Dit organigram is geen
volledige afspiegeling van de taken die Stroom uitvoert. Ten eerste zijn er
een aantal dubbelfuncties: de directeur is ook Hoofd programma, Hoofd
productie doet educatie er bij en ons Hoofd bedrijfsvoering is in de loop der
tijd verantwoordelijk geworden voor HR en ICT. Ook zijn de sectorverantwoordelijkheid en de daaruit voortvloeiende verbindende rol en synergie
niet zichtbaar.
In het tweede organigram maken we deze zaken zichtbaar, en vullen we
het team verder aan met een relatiebeheerder/fondsenwerver. Door het
aantal functies te verhogen naar 28, en 22 fte’s, kan Stroom haar taken op
gezonde manier gaan vervullen. Dit is hoofdzakelijk bedoeld als inhaalslag in de organisatie ontwikkeling, en zal de organisatie een belangrijke impuls geven.
In dit nieuwe organigram wordt onze primaire functie niet langer onderverdeeld in de kerntaken, maar is ondergebracht in clusters: Kunst voor
de stad, Makers van de stad en Verbinding. Voor elk onderdeel van het
publieksprogramma worden projectteams samengesteld uit de verschillende clusters. Deze worden aangestuurd door een Hoofd Programma,
verantwoordelijk voor het uitvoeren van de missie: Stroom maakt zichtbaar.
De strategie: Stroom is zichtbaar, is de leidraad voor de ondersteunende
tak van Stroom die valt onder de Zakelijk leider. Alle bedrijfskundige taken
vallen hieronder, evenals productie. De twee hoofden Programma en
Zakelijk ontlasten zo de algemeen directeur die zich hierdoor kan richten
op visieontwikkeling en relatiebeheer.

Toelichting
Stroom maakt een grote stap in de ontwikkeling van haar organisatie: een
nieuw organigram, andere werkmethode en aangepaste begroting. Deze
veranderingen hebben allereerst ten doel van Stroom een gezonde en
toekomstbestendige organisatie te maken. De verbindingen die we via een
nieuwe werkproces aanbrengen tussen de clusters in de organisatie, en
ook de verbindende, coördinerende en katalyserende rol die we vervullen
t.a.v. het Haagse kunstenveld en de ‘buitenwereld’ brengen synergie en
meerwaarde tot stand. Hoewel verbinding en synergie een organisch gevolg
lijken van het goed uitvoeren van taken, komt het niet vanzelf. Het is het
gevolg van extra inzet en van het uitvoeren van werkzaamheden die niet
Bedrijfsvoering

terugkomen in de functieomschrijvingen, en ook niet op de begroting staan.
Verbinding en synergie zijn debet aan de bijzondere kwaliteiten van medewerkers, en werkt als katalysator. Het is de USP van Stroom en voorwaarde
voor de kwaliteit die we leveren.
In de begroting 2021-2024 proberen we onze sectorverantwoordelijkheid
en synergetische rol te kapitaliseren. We beseffen dat deze niet volledig in
ftes of middelen uit te drukken is. Het zit in de organisatie verweven en kan
niet als een opzichzelfstaand resultaat worden gezien. Het eerdergenoemde
rapport van Alexander Ramselaar gaat dieper in op die sectorverantwoordelijkheid, de synergie die hieruit voortkomt, en de vergelijking met andere
steden. Het rapport stelt dat Stroom uniek is in Nederland omdat er geen
andere instelling is die deze drie kerntaken samen uitvoert. Deze uniciteit
maakt benchmarkonderzoek moeilijk. Dit komt onder meer doordat in
andere steden de taken door aparte instellingen worden uitgevoerd, ieder
met een eigen organisatiemodel met top, midden en basisstructuur. Bij
Stroom worden alle taken uitgevoerd vanuit een gedeelde backoffice, en
vaak met enkele bezetting. Dit model versterkt weliswaar het ontstaan van
synergie en maakt de organisatie wendbaar in relatie tot ontwikkelingen in
het veld, maar het blijkt tevens een reëel gevaar voor de gezondheid en de
houdbaarheid van de organisatie. Hier komt bij dat Stroom niet de keuze
heeft om minder taken op zich te nemen, omdat ze als systeeminstelling
juist voor het uitvoeren van die taken is opgericht.
Het rapport concludeert dat extra middelen nodig zijn om van Stroom een
gezonde en duurzame organisatie te maken. Stroom heeft op basis van
deze en haar eigen bevindingen, een begroting opgesteld voor de komende
meerjarenbeleidsplan-periode. In deze begroting vallen de lasten 622.846
euro hoger uit, waarvan 467.846 euro voor personele lasten, 46.500 euro
voor overige professionaliseringskosten, en 108.500 euro voor verhoging
subsidiebudget.
Tenslotte stelt het rapport ook voor dat er gesprekken komen tussen de
gemeente en Stroom, om te bekijken of de 4 jaar cyclus van het meerjarenbeleidsplan wel de gewenste samenwerkingsvorm is. Niet alleen op financieel vlak, maar ook op een aantal andere gebieden, waaronder een aantal
juridische kwesties, blijkt dat het uitvoeren van systeemtaken vraagt om
korte lijnen en afstemming, specifiek voor de taken die worden uitgevoerd.
We verwezen hier al naar in de prelude (pagina 4) van deze aanvraag.
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Bestuur
Het bestuur vergadert 4 à 5x per jaar.
De directie informeert door middel van tussentijdse rapportages, halfjaarcijfers, het inhoudelijke jaarverslag en de financiële jaarstukken.

Personeelstabel
Personeel
aantal uren van een
volledige werkweek:

fte in
2018
realisatie

aantal
personen
(in 2018)

36

aantal
personen
2021

fte in
2021
36

totaal aantal fte:

15,8

19

21,7

27

waarvan
met vast contract

14,4

17

21,4

0

waarvan met
tijdelijk contract

1,4

2

0

0

waarvan
inhuur/opdracht/zzp

0

0

0,3

0

Aantal stagiaires

1

1

0

0

Aantal vrijwilligers

0

0

0

0

Aantal STIP medewerkers

0

0

0

0

Fair Practice Code
Kunstenaars honoraria
Stroom past in haar subsidieregeling de Richtlijn Kunstenaarshonoraria
toe, die door het BKNL is opgesteld. Dit betekent dat de subsidieaanvragen van kunstenaars en organisaties onder meer beoordeeld worden op dit
criterium. Echter, het beschikbare bedrag voor SPOT en PRO subsidies
is de afgelopen decennia niet gestegen. Dit impliceert ofwel dat Stroom
Bedrijfsvoering

het subsidiebedrag per aanvraag moet verhogen, zodat kunstenaars naar
behoren betaald kunnen worden, en dat wij dus minder subsidies kúnnen
verstrekken. Dit staat niet in verhouding tot hoe de Haagse kunstwereld
zich ontwikkelt in kwaliteit, ambitie en aanzien. Ofwel dat de ontvanger
bij een gelijkblijvend subsidieniveau zelf moet snijden in de middelen voor
diverse kostenposten. Het naleven van de Fair Practice Code wordt op deze
manier verlegd van de instelling naar de kunstenaar.
Op het gebied van Kunst in de Openbare Ruimte hanteert Stroom altijd
al het fair pay principe. We volgen hierin belangrijke nationale richtlijnen
(zoals bv. van Atelier Rijksbouwmeester). Wij controleren alle projectbegrotingen op een passende beloning voor schets- en definitief ontwerp en
realisatie. Kunstenaars die een werk aan de Beeldengalerij toevoegen, ontvangen hiervoor bijvoorbeeld een lumpsum van 30.000 euro. We onderzoeken of een ophoging van dit bedrag in de komende periode gewenst is.
Bij de schoolprojecten van KOR is een vast percentage van 0,64 % van de
bouwkosten bestemd voor een kunstwerk. Hieruit worden het honorarium
en de materiaalkosten betaald. Ook hier zien we dat een kunstenaar vaak
een begroting op basis van eerlijke beloning inlevert, maar in de praktijk
meer uren besteedt dan vermeld, waardoor de uiteindelijke beloning toch
veel lager uitkomt dan we bij Stroom zouden willen. Dit is een van de onderwerpen waar Stroom graag het gesprek over aangaat met de gemeente.

Honoraria Stroom medewerkers
a) Is in uw sector sprake van een cao of een geacepteerde honorariumrichtlijn? Zo ja, welke?
Stroom volgt de arbeidsvoorwaarden van de Gemeente Den Haag
(CAR-UWO), voor zover uitvoerbaar.
b) Als medewerkers van uw instelling minder verdienen dan de geldende
cao of beloningsrichtlijn (loon- of tariefcomponent), geef aan welke
consequenties het invoeren van fair pay (bij gelijkblijvende productie/
ongewijzigd aanbod en conform de cao/richtlijnen, loonpeil 2021) heeft
voor de inrichting van uw begroting.
N.v.t.
c) Geef aan welke maatregelen u neemt binnen uw instelling om eerlijke
beloning te implementeren en binnen welke termijn deze plaats vinden.
N.v.t.
d) Geef aan welk bedrag uw instelling nodig heeft om structureel overwerk
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dat u tot nu toe niet betaald hebt, te honoreren (uren en bedrag).
Overwerk wordt in principe uitbetaald.
e) Geef aan welke maatregelen u neemt binnen uw instelling om structureel overwerk te betalen en binnen welke termijn deze plaats vinden.
N.v.t.
f) Welk honoraria ontvangen de kunstenaars/zzp’ers waarmee de instelling werkt, en zijn die afgeleid van de cao/richtlijn waarmee de instelling werkt (uren en bedrag)?
Zzp-ers worden ingehuurd op basis van reële uurlonen en een realistische inschatting van de te besteden tijd.
g) Vervullen stagiaires of vrijwilligers structurele werkzaamheden binnen
uw instelling (uren en bedrag indien wel uitbetaald)?
Stagiaires ontvangen een stagevergoeding (€ 220,- per maand).
Stroom werkt niet met vrijwilligers.

Bedrijfsrisico’s
In augustus 2019 heeft de penningmeester een risico analyse van Stroom
opgesteld. Deze is te vinden in de bijlage.
1. De belangrijkste risico’s zijn:
a) Gering weerstandsvermogen
i) Ultimo 2018 bedraagt het Vrij Besteedbaar Eigen Vermogen
€ 251.910. Het bestuur en de controlerend accountant achten
dit onverantwoord laag. Naar verwachting zal het vermogen
in 2019 en 2020 verder afnemen. Het bestuur streeft naar een
vermogen van 1 x de vaste lasten, dwz. € 2.000.000.
b) Onvoldoende ruimte voor innovatie
i) Zowel organisatorisch als inhoudelijk dreigt Stroom achter te
raken. Zie hieronder..
c) Personele onderbezetting
i) Ondersteuning en management zijn onvoldoende uitgerust
ten opzichte van de veelzijdigheid van taken. Daarnaast zijn
een aantal cruciale functies bij één persoon belegd, waardoor
deze stil komen te liggen bij uitval.

a) In deze aanvraag is een uitbreiding en professionalisering van de
organisatie opgevoerd om het (dreigende) gebrek aan personeel en
innovatie op te lossen. Hierin is in feite nog geen oplossing voor het
geringe weerstandsvermogen meegenomen.

Investeringen
In de komende jaren wil Stroom investeren in ICT. Namelijk het verder
implementeren en uitbouwen van de digitale workflow, in de vernieuwing
van de website stroom.nl en in het door ontwikkelen van de website haagsekunstenaars.nl.
Daarnaast voorzien we investeringen op het gebied van huisvesting. Ten
eerste zullen een aantal technische installaties vervangen moeten worden,
ten tweede maakt het nieuwe organigram aanpassing van het kantoorgedeelte noodzakelijk. Daarnaast kan ook het voornemen om met satelliet
locaties te werken tot investeringen leiden;
hiermee is echter nog geen rekening gehouden in de begroting.

Inkomsten
Stroom stelt een Fondsenwerver/Relatiebeheerder aan die de mogelijkheden om extra inkomsten te werven. Het streven is daarbij vooral te zoeken
naar mogelijkheden van structurele, niet-projectgebonden inkomsten. In
2019-2020 laten we, ter voorbereiding van de aanstelling van deze Fondsenwerver / Relatiebeheerder, een onderzoek doen naar de positionering
van Stroom. Zodoende kan nu nog geen concrete invulling worden gegeven
van hoe en welke nieuwe inkomstenbronnen we gaan aanboren, en welke
besteding daar precies bij hoort.

2. Welke risico’s worden verwacht voor de periode 2021-2024?
a) Verergering van bovengenoemde risico’s.
3. Welke maatregelen worden/zijn getroffen om risico’s te beperken?
Bedrijfsvoering
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Financiële gegevens: meerjarenbegroting 2021–2024
en balans 2017–2018
Toelichting op de
meerjarenbegroting 2021–2024
De begroting 2021-2024 is gebaseerd op het subsidie- en salarisniveau van
2018, conform de inrichtingseisen van de gemeente Den Haag.
Het jaar 2021 is modeljaar voor de hele periode.
Er is geen rekening gehouden met (onttrekkingen aan) bestemmingsfondsen, omdat de huidige fondsen een looptijd hebben tot ultimo 2020.
Stroom stelt een Fondsenwerver / Relatiebeheerder aan die de mogelijkheden om extra inkomsten te werven zal verkennen. Het streven is daarbij
vooral te zoeken naar mogelijkheden van structurele, niet-projectgebonden
inkomsten. In 2019-2020 laten we, ter voorbereiding van de aanstelling van
deze Fondsenwerver / Relatiebeheerder, een onderzoek doen naar de positionering van Stroom. Zodoende kan nu nog geen concrete invulling worden
gegeven van hoe en welke nieuwe inkomstenbronnen we gaan aanboren,
en welke besteding daar precies bij hoort. In de staat van baten en lasten
zijn deze nog te werven inkomsten, en de besteding daarvan als pro memori-posten opgevoerd.
Het programma van het cluster Kunst voor de Stad wordt voor een belangrijk deel gedekt door de percentage-gelden voor Kunst in de Openbare
Ruimte, en door (nog te werven) bijdragen van de Basis Infrastructuur, dan
wel het Mondriaan Fonds.

De begrote lasten 2021-2024 vallen aanzienlijk hoger uit dan de gemeentelijke subsidie 2018. Om de bedrijfsvoering gezond te maken en de organisatie te professionaliseren, is € 201.334 nodig.
Om het subsidiebeleid, dat ten goede komt aan Haagse kunstenaars en
kunstenaarsinitiatieven, in lijn te brengen met de Fair Practice Code, met de
internationalisering van het kunstklimaat, en om achterstallige indexering
in te lopen, wordt deze post met € 108.500 verhoogd.
Om de verbinding en synergie die Stroom aan de Haagse kunstwereld
geeft, te kunnen voortzetten en uitbreiden, wordt een bedrag van € 313.012
begroot boven het subsidieniveau van 2018.
Het verschil ten opzichte van 2018 bedraagt in totaal € 622.846. Een
nadere specificatie hiervan wordt hieronder gegeven.
Het bestuur van Stroom is van oordeel dat het vrij besteedbaar eigen
vermogen van de stichting onverantwoord laag is. Dit oordeel wordt bevestigd door de controlerend accountant. Voor organisaties in het publieke
domein is de ‘rekenregel’ om éénmaal de vaste jaarlasten als algemene
reserve aan te houden. In het geval van Stroom zou het gaan om een bedrag
van ca. € 2.000.000. Deze begroting heeft, conform de inrichtingseisen,
een sluitend exploitatiesaldo, en voorziet zodoende niet in het ophogen van
de algemene reserve.

Dat wil zeggen dat de Exploitatiesubsidie van de gemeente Den Haag
nodig is om de beheers- en personele lasten, en de activiteitenlasten van de
clusters Verbinding en Makers van de Stad te dekken.

Financiële gegevens: meerjarenbegroting 2021–2024 en balans 2017–2018
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Samenvatting beleidsplan
Algemene gegevens aanvrager
Naam instelling:

Stroom Den Haag

Statutaire naam instelling:

Stichting Stroom Den Haag, beeldende kunst t/m architectuur

Statutaire doelstelling:

1) Het stimuleren van beeldende
kunst, vormgeving en architectuur
in brede zin en in alle facetten te
Den Haag
2) Het scheppen van voorwaarden
voor beeldend kunstenaars in Den
Haag zodat ze zich in kwalitatief
opzicht in hun beroep kunnen
ontwikkelen.

Aard van de instelling:

Beeldende kunstinstelling

Bezoekadres:

Hogewal 1-9
2514HA Den Haag

Samenvatting van de
Terugblik 2017–2020
Stroom Den Haag heeft een onvermoede meerwaarde voor de Haagse kunstenaars, organisaties en publiek.
In de periode 2017-2019 verwezenlijkten we onze doelstellingen ruimschoots. Ons voorwaardenscheppend beleid is zo succesvol dat het uit haar
voegen aan het groeien is. De zichtbaarheid van Haagse kunstenaars groeit
‘zienderogen’, met name in het buitenland, de stimulerende activiteiten
werpen hun vruchten af, en het subsidiestelsel wordt steeds vaker overvraagd. Ook draagt Stroom met haar coachende rol bij aan de toename van
kunstenaarsinitiatieven.
Kunst in de openbare ruimte wordt gekenmerkt door grote projecten zoals
de Rotterdamsebaan en de Ling Zhi Helicopters, die de stad van internationale allure voorzien. De beeldengallerij groeit gestaag mede dankzij het
openbare depot in het Zuiderpark. Het accent van KOR komt steeds meer
te liggen op erfgoedkwesties van behoud en beheer van bestaande werken.
Als presentatie-instelling forceerden we in 2019 een kantelmoment. We
bekeken onze rol opnieuw en stelden vragen zoals: wat is er nodig om
het potentieel van kunst zichtbaar te maken en te ontwikkelen? Het werd
uitgangspunt voor een open, onderzoekend en experimenteel programma
(2019 – 2020).
Door haar activerende en vaak agenderende rol heeft Stroom in de huidige
periode haar lokale, nationale en internationale positie versterkt. Ze zoekt
vanuit de kunst naar verbindingen met de samenleving, naar dialoog met
onze stad, en gaat maatschappelijke uitdagingen aan. Ze hecht dan ook
grote waarde aan naleving van de GCC en het verankeren van diversiteit en
inclusie in de organisatie.
Extern onderzoek naar de financiële gezondheid van de organisatie (2019)
concludeert dat de meerwaarde die we creëren niet terug te zien is in de
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organisatiestructuur of onze begroting. Ook is Stroom structureel onderbezet en is er sprake van achterstalligheid op het gebied van HR, organisatievolume en -structuur, ICT en ons gebouw. Met de huidige middelen kunnen
we ons regulier takenpakket beslist niet voortzetten;
een grootschalige herstelmaatregel is nodig. De komende beleidsperiode
zal in het teken staan van dit alles.
Totalen *

2017

2018

2019

2020

Activiteiten

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

Bezoekersaantallen

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

Samenvatting van de
Toekomstplannen 2021– 2024
In 2020, bestaat Stroom 30 jaar. We blijven vooruitkijken;
naar een periode waarin vanuit hernieuwde inzichten, de kunsten zich
verhouden tot de actuele ontwikkelingen in onze maatschappij. We laten
ons leiden door de vraag: Wat heeft Den Haag nodig voor het onderhouden
en ontwikkelen van een goed, gezond beeldend kunstklimaat? En hoe kan
kunst van nog meer betekenis zijn voor de stad en haar burgers?
We identificeren drie prioriteiten:
1) We zetten een gezonde organisatie neer, die haar kerntaken naar
behoren kan uitvoeren. Dit betekent dat we de organisatie gaan
versterken en professionaliseren. Er komt een nieuwe organisatiestructuur gebaseerd op clusters en een aangepaste begroting.
2) We passen het denken in diensten toe. We worden ondernemend in
het aangaan van relaties en adopteren wederkerigheid als een alternatief voor het uitvoeren van beleid.
3) We experimenteren met de bevindingen van ons programma 20192020 Where’s the Exhibition? waarin (we samen met) anderen ons
programma schrijven. Inclusie en diversiteit zijn geïntegreerd in
onze werkprocessen.
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De nieuwe organisatiestructuur is gebaseerd op drie clusters. Het cluster
Kunst voor de stad voegt onze voormalige domeinen Kunst in de Openbare
Ruimte en Presentatie-instelling samen. Het maakt een Publieksprogramma voor wat wij als een integrale publieke ruimte opvatten. Het
voorwaardenscheppend beleid wordt vanaf 2021 uitgevoerd vanuit het
cluster Makers van de stad. Vergroten van de zichtbaarheid van Haagse
kunst en kunstenaars en versterken van het lokale kunstklimaat blijven de
belangrijkste doelstellingen. We ervaren dat verbinden, stimuleren, adviseren en begeleiden veel meer oplevert dan het sec verstrekken van een
subsidie of het bemiddelen van een atelier. Het cluster Verbinding richt zich
op het onderhouden van diverse vormen van communicatie met inbegrip
van informatieoverdracht, kennisontwikkeling, -deling en -beheer, en het
leggen van maatschappelijke verbindingen.
Benchmarkonderzoek naar de financiële gezondheid van Stroom (2019),
toont aan dat er te weinig middelen zijn om van Stroom een gezonde organisatie te maken. Ook staan de beschikbare middelen niet in verhouding
tot de middelen die elders beschikbaar zijn voor het uitvoeren van vergelijkbare taken. Stroom is uniek in het onder één dak uitvoeren van drie taken,
en in de belangrijke meerwaarde die hieruit ontstaat. Het rapport noemt
dit sectorverantwoordelijkheid. In de opgestelde begroting zetten we de
volgende stappen:
1) We kapitaliseren de sectorverantwoordelijkheid en de daaruit
voortvloeiende verbindende, katalyserende en coördinerende rol van
Stroom. Dit is ongeveer 20 % van onze middelen.
2) We breiden het aantal functies uit om de werkdruk te reguleren.
Deze hebben met name betrekking op aansturing (directie) en
ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering.
Bovenstaande betekent een ophoging van de begroting van 22,8%.
Totalen *

2021

2022

2023

2024

Activiteiten

n.v.t

idem

idem

idem

Bezoekersaantallen

n.v.t

idem

idem

idem

* Zie toelichting op de prestatiegegevens
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Hoofdstuk
2. Beleidsplan 2021-2024
Algemene
informatie
aanvrager
2.1 Algemene informatie

2.1.A. Algemene gegevens van de aanvrager
Naam instelling (indien afwijkend van de
statutaire naam):

Stroom Den Haag

Statutaire naam instelling:

Stichting Stroom Den Haag, beeldende
kunst t/m architectuur

Statutaire doelstelling:

1) Het stimuleren van beeldende kunst,
vormgeving en architectuur in brede zin en
in alle facetten te Den Haag
2) Het scheppen van voorwaarden voor
beeldend kunstenaars in Den Haag zodat ze
zich in kwalitatief opzicht in hun beroep
kunnen ontwikkelen.

Aard van de instelling:

Beeldende kunstinstelling

Bezoekadres:

Hogewal 1-9

Postcode en plaats:

2514 HA Den Haag

Postadres:

idem

Postcode en plaats:
Telefoonnummer:

070-3658985

Email:

info@stroom.nl

Website:

www.stroom.nl

2.1.B. Contactpersoon voor de subsidieaanvraag
Naam contactpersoon:
Functie contactpersoon:
Telefoonnummer contactpersoon:
Email contactpersoon:

A van Roosmalen
directeur
070-3658985
aroosmalen@stroom.nl

2.1.C. Financiële gegevens aanvrager
Algemene
aanvrager
IBANinformatie
bankrekeningnummer:

Ten name van:

Stroom Den Haag Meerjarenbeleidsplan
NL25 TRIO 0784 7411 31
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Email contactpersoon:

aroosmalen@stroom.nl

2.1.C. Financiële gegevens aanvrager
IBAN bankrekeningnummer:
Ten name van:
Fiscaal nummer:

NL25 TRIO 0784 7411 31
Stroom Den Haag
NL0082.63.231 B01

2.1.D. Rechtsvorm
Jaar van oprichting:
Inschrijving Kamer van Koophandel te:
Rechtsvorm (stichting, vereniging):
KvK nummer:

1989
Den Haag
Stichting
41155738

2.1.E. Huidige samenstelling directie/dagelijkse leiding (incl. zakelijk/artistiek leider indien
van toepassing)
Naam:
Functie:
In functie
Termijn
sinds:
Benoeming1:
Arno van Roosmalen
Directeur
01-01-2005 nvt

2.1.F. Huidige samenstelling Bestuur of Raad van Toezicht
Bestuur: (aankruisen)

Raad van Toezicht
X Bestuur
In functie
sinds:
12-042017
03-042019

Naam:

Functie:

Sharon Gesthuizen

Voorzitter

Nike van Nuland

Secretaris

idem
Rabiaâ Benlahbib

Penningmeester
Overige leden

Robert Rinnooy Kan

Overige leden

04-102016
19-052016

Termijn
Benoeming:
1

Treedt af
op2:
12-04-2025

1

03-04-2027

1

04-10-2024

1

19-05-2024

2.1.G. Gevraagd subsidiebedrag voor de periode 2021-2024
Totale omvang jaarlijkse exploitatie:

€ 3.356.837

Gevraagde jaarlijkse structurele bijdrage van
de gemeente voor 2021-2024:

€ 2.708.184

Gesubsidieerd in het kader van het
Meerjarenbeleidsplan
Algemene
informatie aanvrager Kunst en Cultuur
2017-2020 van de gemeente Den Haag?
(aankruisen):

X ja, met een bedrag van:
€ 2.085.338 (peiljaar 2018,
Stroominclusief
Den Haag trend)
Meerjarenbeleidsplan
nee
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Arno van Roosmalen

Directeur

Totale omvang jaarlijkse exploitatie:

01-01-2005

nvt

€ 3.356.837

2.1.F.
Huidige
samenstelling
Bestuur
of Raad
Toezicht
Gevraagde
jaarlijkse
structurele
bijdrage
van van
€ 2.708.184
de gemeente voor 2021-2024:
Bestuur: (aankruisen)
Raad van Toezicht
Gesubsidieerd in het kader van het
X ja, met een bedrag van:
X Bestuur(peiljaar 2018, inclusief trend)
Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur
€ 2.085.338
Naam:
Functie:
In functie
Termijn
Treedt af
nee
2017-2020 van de gemeente Den Haag?
sinds:
Benoeming:
op2:
(aankruisen):
Sharon Gesthuizen
Voorzitter
12-041
12-04-2025
2017
Nike
van Nuland
Secretaris
03-041
03-04-2027
Ondertekening
2019
Hierbij verklaart ondergetekende, daartoe statutair bevoegd, dit formulier naar waarheid en
idem
Penningmeester
zonder voorbehoud te hebben ingevuld.
Rabiaâ
Benlahbib
Overige leden
04-101
04-10-2024
ja* nee
Machtiging
2016
Robert
Overige leden Sharon
19-051
19-05-2024
Naam: Rinnooy Kan
Gesthuizen
2016
2.1.G. Gevraagd subsidiebedrag voor de periode 2021-2024

Indien van toepassing.
2
Volgens
rooster
van aftreden.
Totalegeldend
omvang
jaarlijkse
exploitatie:
1

€ 3.356.837

Gevraagde jaarlijkse structurele bijdrage van
de gemeente voor 2021-2024:

€ 2.708.184

Gesubsidieerd in het kader van het
Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur
2017-2020 van de gemeente Den Haag?
(aankruisen):

X ja, met een bedrag van:
€ 2.085.338 (peiljaar 2018, inclusief trend)
nee

Ondertekening
Hierbij verklaart ondergetekende, daartoe statutair bevoegd, dit formulier naar waarheid en
zonder voorbehoud te hebben ingevuld.
Machtiging ja* nee
Naam:

1
2

Sharon Gesthuizen

Indien van toepassing.
Volgens geldend rooster van aftreden.

Algemene informatie aanvrager
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Backing Grounds – Alexander Ramselaar
Mathenesserplein 97
3023 LA Rotterdam
e-mail: alexander@backinggrounds.com
mobile: +31 6 5432 0568
Rotterdam, 30 november 2019

Bijlage: Alexander Ramselaar - Backing Grounds

BENCHMARKONDERZOEK STROOM
in opdracht van de Gemeente Den Haag
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Aanleiding en vraagstelling

1

Het i t a emaa hee goed te gaan en aat on eten dat on programma a iteit iedt
itdaagt en pri e t e erei en een diver p ie Ha en de per
e vinden
onder te ning i diver e ond en
aren ge eden ten ti de van de ingri pende
overheid e inigingen op c t r igna eerden e a dat ich een o
rn o
vo tre en over een groot en et aar dee van on e ector Die i n voe aar
verheid e eid met nadr op ondernemer chap en economi che aarde van de ector en
een gepa ioneerde ar eid menta iteit eiden ge amen i tot maat chappe i
onverant oorde om tandigheden et a andere midde grote en eine co ega in te ingen
raa t troom door haar re erve heen r i pra e van e e p oitatie met inanci e
organi atori che en menta e itp tting tot gevo g n treven om te innoveren en
inve teren teneinde de organi atie toe om t e tendig te ma en ch i t nood a e i er i
naar de achtergrond
1

1

1

1

Nadere verkenning van de vraagstelling

•
•
•

1
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Zicht op de huidige activiteiten en resultaten

•

troom chema

•
1

inanciee chema

1

Een derde rol: verbinden en cre ren van s nergie

62

Zichtbaarheid van de activiteiten, resultaten en kosten van de derde rol

1

Resultaten uick scan
n eiding
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Conclusies en aanbevelingen
1

1

1

1
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Bi lage 1

VMS

Activiteiten

Resulaten

Voorwaardenscheppend beleid
Subsidieverstrekking
Atelierbemiddeling
Talentontwikkeling - versterken - zichtbaarheid - Excellentie

Inhoudelijk

Inhoudelijk beleid
Thema-tentoonstellingen
Stand alones
Lezingen - debatten - symposia - sessies
Excursies - workshops - cursussen
Festivals - manifestaties - beurzen
Educatie - lessen
Bibliotheek

Waardepropositie

Kwantitatief
(tabel jaarrekening)

…......

Kwalitatief
(jaarverslag)

…......

Belanghebbenden

Publiek
Kunstenaar
Gemeente Den Haag
Onderwijs: KABK - scholen
Curatoren
Collega-instellingen
Opdrachtgevers
…....

Culturele Klimaat

Keten
Synergetische effecten
(tbd)

…......

Kunst in de openbare ruimte
Beeldengalerij
Kunst op school
Advies
Beheer en onderhoud

Kosten
Beheer organisatie
Beheer materieel
Financieel

=
Activiteiten organisatie
Activiteiten materieel

Bi lage 2

Dekking
Eigen inkomsten
Sponsoring
Mecenaat
Bijdragen fondsen
Subsidies
Awards

Bekostigingssystematiek
Meerjaren Cultuurplan
Eenmalige subsidies
Donaties
Opdrachten
Publieksinkomsten
Natura
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Bijlage: 16 x frame Kunst in de Openbare Ruimte/Heads & Minds

stereotype: Translate and transform
16Interaction
frame
KOR/Heads
& Minds
Gebaseerd op Thinking in Services: Encoding and Expressing Strategy Through Design, Majid Iqbal, 2018)
Interaction stereotype: Translate and transform
CUSTOMER

Who

City Council on behalf of citizens and
taxpayers care about the flourishing of wellbeing and belonging as part of the collective
promise of a certain quality of life.

EVENT
Why

ARTEFACT
Why
Every neighbourhood has its own identity
and character. Its own history and future, a
collection of feelings and frustrations. The
collective sense of being part of the neighbourhood is valuable in itself….

TASK
How

ENHANCEMENT
What

… but it is intangible, latent and unexpressed. Histories are forgotten, memories are
at loss, the character of the neighbourhood is at risk.

Feelings are expressed, histories are
remembered, the moments are captured.
A new sense of belonging Is created, the
neighbourhood is changing, new futures are conceived. An artistic expression
is now a concept.

USER
Who

COMMISSION
What

ACTIVITY
How

The department of culture at the municipality is acting on behalf of the people when
using the Stroom/KOR service. Social
harmony in the sense of belonging and
well-being are the public goods they have in
mind. For them every neighbourhood has a
unique role within the overall identity of the
city, thus needs to be taken care of.

The commission facilitates the societal potential
of art to come into being. The commission drafts
a project request that captures the essence of
what must change in a neighbourhood. Each
neighbourhood has its own possibilities and
constraints. Being part of a neighbourhood can
be a social barrier or an advantage. They summit
findings from the ongoing dialogues with citizens
or their local representatives. In submitting an
idea, they also approve portions of the budget
to be allocated for new art.

Thinking about what kind of art would
best express those feelings is the crucial
first step. Identifying the artist who can
create the realities, is side by side. Being
grounded in the social context is part of this
procedural stand.

ACCESS
How

PROVISION
What

AGENT
Who

CAPABILITY
Why

The latent need for art, in the public space of
life, requires resources to materialize. There
is a lack of recognition of one’s feelings
and memories in public space. Public
space should resonate or reflect one’s own
sense of belonging.

The Stroom proposal prepares the ground
for art to take place in public space, make a
communication plan, include citizens in the
process thus opening up hearts & minds.
Bringing in artists who respect the opportunity and are themselves respected for their
work. In the background, the administrative
function is working to ensure the projects runs smoothly.

The KOR expert(s) is there to help start the
dialogue that ultimately leads to new art.
Working with the city council, they get the
artistic pulse of the neighbourhood. They
are trained technicians where it comes to the
process of artistic expression.

The KOR program represents the capacity
to translate that which is unexpressed due
to a deep understanding of arts in relation to
societies and their sensibilities. The ability
to evaluate and empathize or make sense of
intangible sensing and sense making are key
skills of the KOR program.

ENRICHMENT
What

AVAILABILITY
How

RESOURCE
Why

PROVIDOR
Who

The feelings are fully funded and the artistic
expression can now happen. The commissioning of the artwork. An artist can now
bring the idea to life with agency (power to
act) and autonomy.

KOR team puts together these valuable
resources into a project proposal. Public
space and public funds are allocated to
create a new public good. The public trust
in Stroom allows it to give new ideas the full
force of public funds.

Stroom is a steward of public funds set
aside for art in public spaces. It also has the
knowledge and experience in myriad ways:
money, knowledge and trust. Policy makers
at the city council place their trust into a
Stroom core process.

“In Stroom we trust”. As a foundation
dedicated to the promotion of the role art in
society, Stroom provides and protects public
goods that are interchangeably tangible and
intangible. The challenge of Stroom is to
create something of public importance while
maintaining the autonomy of the artist and
the quality and integrity of public art.

Hearts & minds of people have the capacity to absorb art. The resulting feeling of
emptiness or lacking something can one
day suddenly be felt. People have routines
and lifestyles that partially play out in
the public space.

Bijlage
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Bijlage: risico-analyse bestuur Stroom Den Haag

Stroom Den Haag
Risico-analyse
versie 1.2

Laatste update: nov-19

Risico Urgen Titel van het risico
gebied
tie

Omschrijving risico

Omschrijving potentieel effect/impact van het Opmerkingen
risico

I Financiële positie / Weerstandsvermogen
Vierjarensystematiek

Door de subsidiesystematiek van de gemeente is De belangrijkste geldstroom kan formeel iedere
vier jaar worden stopgezet.
de continuiteit op lange(re) termijn niet
gewaarborgd.

Vierjarensystematiek

Door deze systematiek is Stroom ook kwetsbaar
voor politieke wijzigingen en bv ambtelijke
reorganisatie (verloren gaan van relevante
kennis bij contactpersonen).

Omvang vrij besteedbaar
eigen vermogen

Als gevolg van de subsidiesystematiek is er geen Onvoldoende mogelijkheid om tegenvallers op te Versterken eigen vermogen
door eenmalige subsidie dan
mogelijkheid om buffer/weerstandversmogen op vangen.
wel wijziging in de bekostiging
te bouwen. Voor organisaties als Stroom
naar de toekomst. Streven: 1x
(publieke domein) dient als "rekenregel" te
jaaromzet, ca. € 2.000.000
worden aangehouden: éénmaal de jaarlijkse
lasten.

Onjuiste beeldvorming
vermogenspositie

Vastgelegd eigen vermogen (relatief hoog)
draagt niet bij aan het weerstandsvermogen,
maar wekt wel die indruk.

Verborgen
liquiditeitsprobleem

Reserves moeten worden aangesproken, tgv (te) Tekorten en oneigenlijke aanwending van
reserves.
late bevoorschotting / vaststelling van het
gemeentelijke subsidie.

Continuiteit programma

Incidentele bijdragen uit fondsen (3e
geldstroom) bieden geen structurele zekerheid.

Correcties met
terugwerkende kracht en
boetes
(Achterstallig) onderhoud
huisvesting

Niet juiste toepassing wet- en regelgeving t.a.v. Hoge boetes.
arbeidsrecht, beveiliging persoonsgegevens, e.d.
Doorlopende onderhoudskosten (huurdersdeel)
niet uit lopende exploitatie te financieren.

Herhuisvesting met de daarbij behorende kosten Meerjarenonderhoudsplan
opstellen en afstemmen met
verhuurder en Gemeente.

Herhuisvesting - pushfactoren

Huidige huisvesting moeten verlaten om
financiële, politieke of juridische redenen.

Financiële en organisatorische belasting.

Bijlage

Meerjarige overeenkomst
/raamovereenkomst opstellen.

Urgentie mbt de vermogenspositie wordt door
de buitenwereld niet herkend.

Gebrek aan (tijdige) zekerheid over het
uitvoeren van het programma.

Structurele gelden derde
partijen zoeken.

Relatie met verhuurder is goed.
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Herhuisvesting - pullfactoren

Naar andere locatie moeten verhuizen om
politieke of inhoudelijke redenen

Financiële en organisatorische belasting.

Gebrek aan ruimte voor
inhoudelijke ontwikkeling

Als gevolg van de veelheid aan taken heeft
Stroom onvoldoende ruimte voor research en
innovatie op artistiek gebied.

Verlies van status / imago als vooruitlopende
instelling.

Onvoldoende ruimte voor
innovatie

Als gevolg van de veelheid aan taken heeft
Stroom onvoldoende ruimte voor innovatie en
professionalisering van de organisatie.

Ontwikkelingen in de markt missen; efficiency
slagen missen.

II Ontwikkeling, innovatie

III Continuïteit van de werkzaamheden
Bij uitval neemt werkdruk collega's toe (domino- Procedure beschrijvingen zijn
effect).
onvolledig of ontbreken geheel.

Personele onderbezetting

Cruciale functies en specifieke kennis veelal bij
één persoon belegd. Bij uitval komen
werkzaamheden stil te liggen.

Leeftijd personeel

Relatief veel medewerkers die al lang bij Stroom Verhoogde kans op ziekte/uitval; verlies van
netwerk, ervaring bij vertrek (pensionering).
werken, waardoor ook de gemiddelde leeftijd
relatief hoog is.

Ingehuurd personeel

Ivm onderbezetting wordt veel tijdelijk
personeel ingehuurd.

Risico op versnippering van de organisatie

BTW

Non-profitorganisaties realiseren vaak btwvrijgestelde activiteiten naast btw-belaste
activiteiten. Onjuiste toepassing vrijstellingen.

Onjuiste BTW positie

De BTW positie wordt op
regelmatige basis met de
fiscalist besproken dus risico
lijkt beperkt.

Vpb

Vrijstellingen worden onjuist toegepast. Nonprofitorganisaties realiseren vaak vpbvrijgestelde activiteiten maar steeds vaker vpbbelaste activiteiten. Vpb positie dient steeds
beoordeeld te worden

Onjuiste Vpb positie

- Beoordelen correspondentie
met de fiscus
- Inschakelen fiscalist

Faillissement banken

In geval van faillissement is per bank is
maximaal 100K gedekt.

Stroom heeft ca 1 mio aan spaargeld op de bank
staan.

Mogelijkheden bekijken om dit
meer te spreiden.

IV - Algemene risico's

Bijlage
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