
 

Beleidsplan Stichting Halfvol 
2022 - 2025 
 
Gegevens: 
Naam: Stichting Halfvol 
RSIN: 854191082 
Adres: Akkerwindestraat 1-512 
 6832 CR Arnhem 
Tel: 0649947864 
Web: www.bureauruimtekoers.nl 
 
Doelstelling: 
Het op een toegankelijke manier onder de aandacht brengen van maatschappelijke thema's 
bij een breed publiek door het ontwikkelen van concepten, het organiseren van 
evenementen, het aangaan van projecten en het verrichten van diverse activiteiten; de 
kernwoorden voor alle activiteiten die de stichting verricht zijn kunst, cultuur, crossovers, 
innovatie, ondernemerschap, het maken van concrete verbindingen en "concreet doen". 
 
Visie: 
Stichting Halfvol werkt aan rechtvaardige steden, wijken en buurten. Door inwoners en 
beleidsmakers via kunstenaars gelijkwaardig te betrekken bij het oplossen van 
maatschappelijke vraagstukken wordt de kloof tussen burger en overheid verkleind, raken 
inwoners steviger betrokken bij de eigen leefomgeving en kunstenaars hervinden een nieuwe 
zeggingskracht door het realiseren van maatschappelijke impact.  
 
Ontwikkeling activiteiten: 
Sinds de oprichting in 2014 heeft de stichting meerdere activiteiten per jaar gerealiseerd. 
Vanaf 2018 koos de stichting ervoor om één grote activiteit per jaar te ontplooien waarin de 
doelstelling van de stichting het meest uitgewerkt kan worden; Ruimtekoers Festival. 
Ruimtekoers Festival was een paraplu voor diverse projecten die allen voldoen aan de 
doelstellingen. Het festival bestond uit een verzameling van langlopende projecten, van 
gemiddeld vijf maanden welke in hetzelfde weekend werden gepresenteerd. Tijdens de 
coronapandemie is de keuze gemaakt afscheid te nemen van het festival als overkoepelend 
concept, maar de projecten te blijven organiseren. Daarvoor is een nieuw concept ontwikkelt: 
Bureau Ruimtekoers. Bureau Ruimtekoers is een platform voor gemeenschapskunst en 
participatief ontwerp in de leefomgeving. Bureau Ruimtekoers betrekt inwoners en 
beleidsmakers bij maatschappelijke uitdagingen via kunst en cultuur activiteiten. De projecten 
vinden het gehele jaar plaats. 
 
Bestuurssamenstelling en werkwijze: 

• Voorzitter: Guus van Kleef 
• Penningmeester: Raymond de Haas 
• Secretaris: Jacco Vogelaar 

 
De bestuursleden werken onbezoldigd in de organisatie. Het bestuur heeft algemeen 
directeur Yosser Dekker de opdracht gegeven de activiteiten onder de noemer van Bureau 
Ruimtekoers te ontplooien en realiseren.  
 
Financiële werkwijze: 
Stichting Halfvol werft jaarlijks bij publieke fondsen, overheden, private fondsen, sponsoren 
en opdrachtgevers gelden om de activiteiten te ontplooien. De stichting heeft een 
bankrekening bij de Rabobank Arnhem en Omstreken afgesloten. Uitgaven boven de 
15.000,00 euro kunnen alleen worden verricht wanneer de algemeen directeur én minimaal 
één bestuurslid de betaling accorderen.  
 



Ambitie tot 2025; 
Stichting Halfvol ziet in Bureau Ruimtekoers het middel om de aankomende jaren activiteiten 
te ontwikkelen die bijdragen aan de doelstelling van de stichting.  
 
Activiteiten van Bureau Ruimtekoers 
Bureau Ruimtekoers is een projectorganisatie die activiteiten organiseert op drie lijnen: 

1. Stadsmakersprogramma’s zijn de activiteiten waarbij kunstenaars, betrokkenen en 
beleidsmakers gezamenlijk langdurige activiteiten ontplooien met als doel 
maatschappelijke vraagstukken op vier thema’s aan te gaan en te verrijken met 
inzichten en oplossingsrichtingen. 

2. Publieksprogramma’s zijn activiteiten waarbij publiek is uitgenodigd de presentaties 
van de Stadsmakersprogramma’s te ervaren, of andere culturele of 
maatschappelijke presentaties met als doel elkaar te leren kennen en/of het thema te 
leren kennen. 

3. Focusprogramma’s zijn activiteiten waarbij betrokken gezamenlijk reflecteren op de 
werkwijze en impact van de activiteiten met als doel die te versterken. 

 
De activiteiten worden inhoudelijk georganiseerd binnen vier thema’s: 

1. Klimaat en biodiversiteit 
2. Segregatie en perspectief 
3. Stadsontwikkeling 
4. Energietransitie 

 
Jaarlijks wordt er een jaarprogramma samengesteld die bestaat uit 8 tot 10 activiteiten op de 
vier thema’s. Het jaarprogramma is een bundeling van activiteiten die een gezamenlijk doelen 
nastreven en een gezamenlijke begroting kennen. Daarnaast worden er activiteiten 
georganiseerd buiten het jaarprogramma, wel op de vier thema’s. 
 
Doelstellingen en impact van Bureau Ruimtekoers 
De doelstelling van Bureau Ruimtekoers is het realiseren van duurzaam draagvlak van 
beleidsmakers, betrokkenen en makers bij maatschappelijke vraagstukken. Dat betekent dat 
zij, via een activiteit van Ruimtekoers vervolgens zelfstandig, langdurig en gelijkwaardig aan 
de slag gaan of blijven met het thema of het vraagstuk of andere vraagstukken in de 
leefomgeving.  
 
Met alle activiteiten van Bureau Ruimtekoers wil Stichting Halfvol impact behalen. De 
behaalde impact wordt jaarlijks geëvalueerd in de bestuursvergadering. De 
impactdoelstellingen zijn: 

1. Deelnemers hebben individuele, creatieve en sociale competenties ontwikkeld 
2. Bestaande netwerken in de leefomgeving zijn versterkt en nieuwe netwerken waar 

nodig gevormd 
3. Mogelijke oplossingsrichtingen voor vraagstukken zijn gezamenlijk verbeeld via 

kunst- en cultuurinterventies 
4. Mogelijke middelen zoals netwerken, geld en kennis om langdurig betrokken te 

blijven zijn beschikbaar  
 
Resultaten 
Jaarlijks organiseert Bureau Ruimtekoers 12 activiteiten waaraan minimaal 1.500 mensen 
deelnemen en die worden bezocht door minimaal 10.000 mensen. Jaarlijks bereikt 
Ruimtekoers minimaal 500.000 mensen met haar boodschap. 
 
Toegankelijkheid 
De activiteiten van Bureau Ruimtekoers zijn vanaf 2024 voor iedereen fysiek toegankelijk. 
Dat betekent dat mensen met een lichamelijke beperking gelijkwaardig kunnen deelnemen 
door onder andere ramps, kiss&ride plekken, gebarentolken, ringleidingen, teksten en 
uitingen in braille. De ambitie wordt in 2022 vormgegeven in een concreet stappenplan. 
Bureau Ruimtekoers wordt daarin ondersteund door een professionele partij zoals APCG. 
 
Duurzaamheid 
De activiteiten van Bureau Ruimtekoers zijn vanaf 2024 duurzaam. Dat wil zeggen dat er 
geen afval meer is, er duurzame materialen worden gebruikt en de C02 uitstoot is beperkt. 
De ambitie wordt in 2022 vormgegeven in een concreet stappenplan. Bureau Ruimtekoers 
wordt daarin ondersteund door een professionele partij. 
 



Diversiteit 
De leden van de raad van toezicht van Stichting Halfvol, teamleden van Bureau Ruimtekoers 
en de betrokken kunstenaars en ontwerpers in de projecten brengen vanaf 2024 gezamenlijk 
een breed perspectief op de organisatie en activiteiten die als inclusief en intersectioneel 
wordt beschouwd. De ambitie wordt in 2022 vormgegeven in een concreet stappenplan. 
Bureau Ruimtekoers wordt daarin ondersteund door een professionele partij.  
 
Advies 
Bureau Ruimtekoers verzameld een adviesraad die tweejaarlijks bij elkaar komt om de 
organisatie inhoudelijk te adviseren op de artistieke koers. De raad bestaat uit een diverse 
samenstelling van programmamakers, beleidsmakers en betrokken inwoners. Daarnaast 
treden betrokken kunstenaars op als co-curatoren van het programma. In 2025 is de raad 
een warm netwerk waaruit verschillende opdrachten en kansen komen voor de organisatie. 
 
Codes 
Stichting Halfvol volgt de code Cultural Governance bij het ontwikkelen van een raad-van-
toezicht-model. De code wordt vanaf 2023 volledig gehanteerd. De stichting volgt de Code 
Diversiteit en Inclusie, ook bij het samenstellen van leden van de nieuwe raad van toezicht. 
De code Fair Pay wordt gehanteerd vanaf 2022, daarvoor maakt de stichting gebruik van de 
CAO-kunsteducatie die zij volgt in de verloningsstructuur. Daarnaast is er een 
personeelsreglement opgezet.  
 
Organisatie 
Stichting Halfvol transformeert in 2022 van een bestuursmodel naar een raad-van-toezicht-
model. Het huidige bestuur verwacht daarmee de uitvoerende organisatie van Bureau 
Ruimtekoers meer slagkracht te geven om de beoogde doelen te behalen. Het bestuur wordt 
daarin bijgestaan door een professionele partij.  
 
Personele bezetting 
De uitvoerende organisatie opereert onder de naam Bureau Ruimtekoers en volgt een 
personeelsreglement die is gebaseerd op de cao-kunsteducatie. Het team bestaat uit een 
algemeen directeur die na 2022 als directeur-bestuurder in dienst treedt bij de stichting.  
 
Het team bestaat uit een consulent werving en relaties en twee projectleiders die een 
diensterband van bepaalde tijd hebben tot 31 december 2022. Daarnaast bestaat het team 
uit een projectmarketeer, marketing coördinator, en projectmedewerker die als freelancer 
opdrachten uitvoeren tot 31 december 2022. De stichting heeft als ambitie om het kernteam 
bestaande uit de functies van projectleider, consulent werving en relaties, projectmarketeer 
en de directeur-bestuurder te contracteren op een dienstverbanden van een jaar. Na 2025 wil 
zij vaste dienstverbanden aangaan met leden van het kernteam. Werknemers in projecten 
blijven als freelancer betrokken, tenzij zij over een periode van meer dan acht maanden bij 
meerdere projecten minimaal drie dagen in de week betrokken zijn. Dan biedt de stichting de 
mogelijk om een dienstverband aan te gaan van bepaalde tijd. 
 
Communicatie en marketing 
Vanaf 2022 presenteert Stichting Halfvol zich met een nieuw concept: Bureau Ruimtekoers 
als een paraplu voor alle activiteiten. Met een nieuwe marketingstrategie met een nieuwe 
vormgeving, website en tone of voice is wordt de waarde van het merk gepresenteerd aan 
vier doelgroepen in heel Nederland: 

1. Beleidsmakers bij overheden en adviseurs bij private partijen op het gebied van 
leefomgeving, sociaal domein, fysiek domein en cultureel domein 

2. Betrokkenen zoals inwoners, ondernemers of actieve inwoners in wijken 
3. Kunstenaars en ontwerpers op het gebied van beeldende, performatieve en digitale 

kunst of community arts 
4. Ontwerpers op het gebied van participatief ontwerp en sociaal ontwerp (social 

design) 
 
Met als doel de bekendheid van het merk te vergroten, samenwerkingen te ontplooien en 
inkomsten te versterken of vergroten.  
 



Financiële ambities 
Bureau Ruimtekoers jaarlijks bij publieke subsidies, private bijdragen, opdrachten, sponsoren 
en publieksinkomsten. In 2021 is mede door de Coronacrisis de baten op opdrachten, 
sponsoren en publieksinkomsten gedaald en de baten bij publieke en private subsidies 
gestegen. Dit wil Bureau Ruimtekoers graag terugdraaien en de baten uit de markt verhogen 
en stabiliseren. Baten vanuit subsidies zullen niet verdwijnen. Kern van de organisatie is het 
werken met kunstenaars en ontwerpers, deze zullen met name door subsidie worden 
ondersteund. Bureau Ruimtekoers wil minder projectsubsidies werven en meer 
meerjarensubsidies.  
 
Bureau Ruimtekoers ziet kansen om de baten uit opdrachten te verhogen door haar diensten 
aan te bieden aan overheden zoals gemeenten en provincies, adviesbureaus voor de 
leefomgeving, culturele instellingen zoals cultuurhuizen of grotere instellingen en scholen in 
cultuuronderwijs.  
 

Baten 2022 2023 2024 2025 

Publieke subsidies 500 475 450 400 

Private subsidies 215 200 200 200 

Opdrachten en sponsoren 65 100 150 250 

Publieksinkomsten 10 15 15 20 

Totaal 790 790 815 870 

Bedragen x 1.000 
 
Bureau Ruimtekoers wil een stabiele organisatie vormen en de functies die in 2021 zijn 
gevormd behouden. Bureau Ruimtekoers ziet geen noodzaak om de organisatie te 
vergroten. De lasten zullen daardoor weinig verschillen in de aankomende jaren.  
 

Lasten 2022 2023 2024 2025 

Beheerslasten personeel 200 205 210 215 

Beheerslasten materieel 70 65 65 80 

Activiteitenlasten personeel 130 130 140 150 

Activiteitenlasten materieel 390 390 400 425 

Totaal 790 790 815 870 

 Bedragen x 1.000 
 
 
 


