
	  
	  

Toolbox	  7	  –	  Onderwerpen	  in	  een	  meerjarenbeleidplan	  
	  
1.	   Inleiding	  en	  ambitie	  
	  
2.	   Trends	  en	  ontwikkelingen	  
Met	  welke	  externe	  factoren	  wordt	  de	  instelling	  de	  komende	  periode	  geconfronteerd?	  De	  
externe	  analyse	  vormt	  een	  van	  de	  basisingrediënten	  voor	  de	  strategische	  keuzes.	  Hieruit	  
blijkt	  of	  een	  instelling	  voldoende	  extern	  georiënteerd	  is	  en	  zich	  verdiept	  in	  de	  omgeving.	  
	  
3.	   Missie	  en	  visie	  
De	  missie	  van	  een	  instelling	  beschrijft	  waar	  een	  instelling	  voor	  staat.	  Een	  goede	  missie	  geeft	  
het	  bestaansrecht	  en	  de	  waarde	  of	  betekenis	  van	  de	  instelling	  weer.	  Bovendien	  specificeert	  
een	  missie	  het	  domein	  of	  werkterrein	  voor	  de	  instelling.	  Een	  missie	  overstijgt	  het	  hier	  en	  nu	  
en	  blijft	  mensen	  bij.	  De	  visie	  van	  een	  instelling	  beschrijft	  waar	  een	  instelling	  voor	  gaat.	  Een	  
goede	  visie	  geeft	  een	  ambitieus	  beeld	  van	  wat	  een	  instelling	  wil	  zijn	  of	  wil	  bereiken;	  hoe	  ziet	  
het	  veld	  er	  dankzij	  de	  instelling	  over	  ongeveer	  vijf	  jaar	  uit?	  Een	  visie	  beschrijft	  ook	  wat	  de	  
instelling	  in	  huis	  heeft	  of	  moet	  hebben	  om	  het	  toekomstbeeld	  te	  verwezenlijken.	  
	  
4.	   SWOT-‐analyse,	  confrontatiematrix	  en	  strategie	  
In	  een	  degelijke	  SWOT-‐analyse	  benoemt	  de	  instelling	  de	  belangrijkste	  interne	  sterkten	  en	  
zwakten	  en	  de	  externe	  kansen	  en	  bedreigingen.	  In	  een	  confrontatiematrix	  worden	  deze	  met	  
elkaar	  in	  verband	  gebracht.	  Op	  basis	  daarvan	  formuleert	  een	  instelling	  haar	  strategie.	  
	  	  
5.	   Kerndoelen	  
De	  doelen	  van	  een	  instelling	  zijn	  de	  tastbare	  resultaten	  	  	  die	  een	  instelling	  nastreeft	  om	  de	  
missie,	  visie	  en	  strategie	  te	  verwezenlijken.	  Door	  het	  formuleren	  en	  evalueren	  van	  goede	  
doelen	  of	  doelstellingen	  weet	  de	  instelling	  of	  de	  strategie	  daadwerkelijk	  gerealiseerd	  wordt.	  
Ze	  zijn	  voor	  gemeenten	  bovendien	  goed	  bruikbaar	  als	  een	  sturings-‐	  en	  
verantwoordings-‐instrument.	  Deze	  doelen	  moeten	  zowel	  SMART	  als	  inspirerend	  zijn.	  
	  
6.	   Doelgroepen	  en	  publieksbereik	  
De	  instelling	  moet	  getuigen	  van	  zicht	  op	  de	  verschillende	  doelgroepen	  die	  met	  het	  aanbod	  
worden	  aangesproken,	  daar	  gericht	  marketing	  op	  inzetten	  en	  zo	  het	  publieksbereik	  
vergroten.	  
	  
7.	   Producten	  en	  diensten	  
De	  instelling	  moet	  aangeven	  hoe	  het	  culturele	  maar	  ook	  het	  aanvullende	  commerciële	  
aanbod	  vorm	  krijgt.	  Samen	  met	  stap	  6	  levert	  dit	  product-‐marktcombinaties	  op.	  
	  
8.	   Marketing	  en	  communicatie	  
Een	  goede	  marketingstrategie	  plus	  een	  uitgewerkt	  marketingplan	  zijn	  van	  grote	  waarde	  voor	  
audience	  development,	  het	  vermogen	  van	  een	  instelling	  om	  huidige	  en	  potentiële	  bezoekers	  
beter	  te	  bereiken.	  De	  instelling	  moet	  in	  beeld	  brengen	  welke	  doelgroepen	  op	  welke	  manier	  
worden	  bereikt,	  met	  onderscheid	  in	  het	  gebruik	  van	  media	  per	  doelgroep.	  
	  
	  



9.	   Bestuur	  en	  besturing	  
Het	  bestuursmodel	  en	  de	  bestuurlijke	  verantwoordelijkheid	  moeten	  helder	  vastliggen.	  Een	  
toelichting	  op	  hoe	  de	  Governance	  Code	  Cultuur	  is	  toegepast,	  hoort	  daarbij.	  
	  	  
10.	   Personeel	  en	  organisatie	  
De	  instelling	  beschrijft	  de	  functies	  en	  de	  formatieve	  invulling	  daarvan	  en	  stelt	  de	  
dienstverbanden	  (vast,	  tijdelijk,	  inhuur)	  	  	  vast.	  De	  verhouding	  tussen	  artistiek	  en	  zakelijk	  
personeel	  moet	  in	  balans	  zijn.	  Artistiek	  personeel	  moet	  nieuwe	  inhoudelijke	  
arrangementen	  kunnen	  regelen,	  ook	  in	  relatie	  tot	  andere	  culturele	  en	  maatschappelijke	  
organisaties.	  En	  zakelijk	  personeel	  moet	  	  goed	  geëquipeerd	  zijn	  voor	  het	  aanboren	  van	  
nieuwe	  financiële	  bronnen,	  zo	  wordt	  de	  inzet	  op	  het	  gebied	  van	  fondsenwerving	  steeds	  
belangrijker.	  
	  
11.	   Financiën	  	  
De	  financiële	  vertaling	  van	  de	  strategie	  ligt	  vast	  in	  de	  meerjarenbegroting.	  Ook	  de	  
structurele	  en	  incidentele	  financiering	  van	  exploitatie	  en	  investeringen	  verdienen	  aandacht.	  
Het	  verbreden	  of	  verdiepen	  van	  de	  financieringsmix	  is	  mogelijk	  als	  de	  huidige	  (financiële)	  
situatie	  helder	  is,	  de	  organisatie	  op	  orde	  is	  en	  de	  juiste	  competenties	  aanwezig	  zijn.	  
	  
12.	   Huisvesting	  
De	  huisvesting	  vormt	  een	  aanzienlijk	  onderdeel	  van	  zowel	  de	  positionering	  als	  de	  exploitatie	  
(huur	  en	  vaste	  lasten)	  van	  culturele	  instellingen.	  Het	  is	  van	  belang	  een	  
langetermijnperspectief	  voor	  	  de	  huisvesting	  te	  formuleren,	  ook	  vanwege	  de	  lange	  looptijd	  
van	  huurcontracten.	  
	  
13.	   Realisatie	  en	  transitie	  
Het	  implementeren	  van	  de	  strategie	  vereist	  een	  plan	  van	  aanpak.	  Zeker	  in	  het	  geval	  van	  
reorganisaties	  en	  herstructurering	  is	  veel	  aandacht	  voor	  de	  transitieprocessen	  vereist.	  Ook	  
hier	  moeten	  doelstellingen	  worden	  geformuleerd	  waaraan	  de	  voortgang	  kan	  worden	  
getoetst.	  	  
	  
14.	   Randvoorwaarden	  en	  risico’s	  
Een	  instelling	  kan	  grote	  ambities	  hebben,	  maar	  ze	  moeten	  wel	  realistisch	  zijn	  en	  de	  
randvoorwaarden	  moeten	  helder	  zijn.	  In	  	  	  het	  plan	  moeten	  ten	  slotte	  ook	  de	  mogelijke	  
risico’s	  die	  de	  continuïteit	  bedreigen	  en	  risico	  verlagende	  maatregelen	  worden	  benoemd.	  


