Theory of Change Cultuur+Ondernemen - hoofdlijn
behorend bij het Activiteitenplan 2021-2024

Binnen onze drie functies
Kennis ontwikkelen

Kennis delen

Schakelen

leiden onze activiteiten

1. Bieden van een samenhangend
kennisprogramma voor de
ontwikkeling en verspreiding
van kennis en inspirerend
materiaal voor ons digitaal
platform en andere kanalen

2. Bieden van activiteitenprogramma voor kennisdeling,
ontmoeting en ontwikkeling
(met webinars, bijeenkomsten,
leeromgevingen en
leerprogramma’s e.d.)

3. Voeren van oriëntatie- en
helpdeskgesprekken
(onderdeel loketfunctie) en
matchen, doorverwijzen en
verbinden met adviseurs,
mentoren en andere partijen

5. Uitvoeren van pilots en
experimenten, o.a. op het
gebied van financiëel
instrumentarium voor de
sector en leergemeenschappen

6. Promoten en beheren van
een door de sector gedragen
Governance Code Cultuur

7. Aanbieden van
alternatieve/aanvullende
financieringsmogelijkheden
(niet BIS)

4. Ondersteunen van
beleidsontwikkeling bij
overheden en andere partijen
door het delen van kennis,
ervaring en visie

Op deze
activiteiten sluiten onze
prestatie-indicatoren
1 t/m 11 aan

Tot de resultaten op onze drie expertisegebieden bij onze drie doelgroepen

Culturele organisaties
Kunstenaars en creatieven
Beleidsmakers en financiers

Besturen

Zakelijk ontwikkelen

Financieren

(zie volgende bladzijde voor de
resultaten van dit expertisegebied)

(zie volgende bladzijde voor de
resultaten van dit expertisegebied)

(zie volgende bladzijde voor de
resultaten van dit expertisegebied)

met als impact voor de sector

Bestuur en toezicht in de sector
zijn van goede kwaliteit

Met prestatieindicator 12 meten we de
impact op dit gebied

Het zakelijk vermogen in de
sector is versterkt

De sector is financieel gezond
en genereert middelen voor
groei en ontwikkeling

De positie van culturele organisaties, kunstenaars en
creatieven in de sector is duurzaam versterkt zodat zij
kunnen floreren en de samenleving optimaal kan
profiteren van de werking van cultuur

Met prestatieindicator 13 meten we de
impact op alledrie de
gebieden

Theory of Change Cultuur+Ondernemen - resultaten per expertisegebied
behorend bij het Activiteitenplan 2021-2024

Besturen
Culturele organisaties...

Beleidsmakers en financiers...

Zien
‘good governance’
Kennen de inhoud
als essentieel voor
van de Governance
een sterke en goed Code Cultuur en zien
georganiseerde
de waarde ervan in
culturele organisatie

Kunnen reflecteren
op de rol en het
functioneren van
bestuur en toezicht

Handelen naar de principes van de
Governance Code Cultuur en geven
daarmee concreet vorm en inhoud
aan ‘good governance’

Werken aan hun
ontwikkeling
en verbetering
van bestuur
en toezicht

Stimuleren en
monitoren toepassing
van de Governance
Code Cultuur

Zakelijk ontwikkelen
Culturele organisaties, kunstenaars en creatieven...

Beschikken
over up-to-date
zakelijke kennis
en competenties

Passen zakelijke
kennis en
competenties
toe in de praktijk

Kunnen kansen
en risico’s
identificeren en
deze tegen elkaar
afwegen

Benutten kansen
en gaan bewust
met risico’s om

Zien de
urgentie om zich
professioneel te
blijven ontwikkelen
en weten hoe dat
kan

Beleidsmakers en
intermediaire organisaties...

Geven ruimte voor
ondernemerschap
en dragen daar
(financieel) aan bij

Zetten actief in
op doorlopende
professionele
ontwikkeling

Financieren
Culturele organisaties, kunstenaars en creatieven...
Weten welke
financieringsbronnen passen bij
hun financieringsbehoeften en
kennen de weg
er naartoe

Kennen de
alternatieve
financieringsmogelijkheden,
waaronder lenen

Benutten
financieringsbronnen die het
best aansluiten bij
de financieringsbehoeften

Maken gebruik
van alternatieve
financieringsmogelijkheden,
waaronder lenen

Weten welke
verdienmodellen
bij hen passen en
hoe nieuwe
verdienmodellen
kunnen worden
gerealiseerd

Ontwikkelen en
implementeren
nieuwe
verdienmodellen

Beleidsmakers en financiers...

Scheppen ruimte
voor een diverse
financieringsmix
en gezond
eigen vermogen

