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Stichting Halfvol en  
Ruimtekoers Festival 2020 
Doelstelling organisatie 

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". 

Huidige 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 Ruimtekoers te 
ontplooien en realiseren.  

Hoofdlijnen actueel beleidsplan 

Stichting Halfvol ziet in het concept Bureau Ruimtekoers het 
middel om de aankomende jaren activiteiten te ontwikkelen die 
bijdragen aan de doelstelling van de stichting.  

Doelstelling 

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.  

Om de doelstelling te realiseren organiseert het team activiteiten 
op drie programmalijnen: 

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. Festivalprogramma’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. 
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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.  

Uitvoerend team 

• Algemeen directeur: Yosser Dekker 

• Zakelijke ondersteuning: Robin van der Beek 

• Hoofd productie: Annelie Boere 

• Hoofd communicatie: Manon van Daal 

• Programmamakers: Marloes Verhoeven 

Gegevens 

• Naam: Stichting Halfvol 

• RSIN: 854191082 

• Adres: Akkerwindestraat 1-512 
 6832 CR Arnhem 

• Tel: 0649947864 

• Web: www.bureauruimtekoers.nl 

Staat van lasten en baten, 2020 

Baten: Lasten: 
Baten uit opdrachten 91.000 Personeelskosten 155.500 

Sponsorbijdragen 22.850 Programmakosten 199.500 

Subsidiebaten 364.800 Marketingkosten 40.513 

Overige baten 5.342 Projectkosten 32.797 

  Overige kosten 33.950 

Som der baten: 484.000 Som der lasten: 462.000 

 

Resultaat: 
Toegevoegd aan algemene 
reserve: 

22.000 
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Ruimtekoers Festival 2020 
We kijken terug op een geslaagd Ruimtekoersjaar, wat zijn we 
trots! Dank jullie wel, inwoners, vrijwilligers, ondernemers, 
makers, passanten, bezoekers en iedereen die erbij was voor dit 
toffe en leerzame jaar! 

Vanaf het voorjaar lanceerden we onze nieuwe 
stadsmakersprogramma’s en we eindigden met het gezellige 
festival in september. Er waren 116 activiteiten zoals workshops, 
muziek- en theatervoorstellingen en lezingen. Zo daagden we 
onze ruim 10.000 bezoekers en deelnemers uit om nieuwe 
dromen en richtingen te ontdekken voor het samen leven in de 
stad. Zo is Ruimtekoers een gezellig festival én een onderzoek 
hoe we het leven in de stad voor iedereen beter, mooier en leuker 
maken.  

Betrokkenheid in heel Arnhem-Zuid 

Wat wederom opviel was de enorme betrokkenheid van 
bezoekers en deelnemers bij de programma’s. Warme 
ontmoetingen, hulp vanuit allerlei hoeken en het opruimen van 
het festival ging een stuk gemakkelijker met de hulp van de 
buren. Ruimtekoers vond plaats in de wijken Malburgen, 
Immerloo, Elderveld, De Laar en Schuytgraaf in Arnhem-Zuid en 
versterkte daar bestaande initiatieven doordat we bijzondere 
samenwerkingen aangingen of een podium boden. Zo zijn er 
relaties gelegd voor de lange termijn met onder andere Stichting 
Schone Straat Groene Buurt, Power Plug NL, Naaistudio De 

Stiksteek, de Ondernemers op Winkelcentrum de Drieslag, D.W.S 
en nog veel, heel veel meer. Met hen zetten het programma nu al 
in de steigers voor aankomend jaar. 

 
In samenwerking met de wijken 

Het vijfde Ruimtekoersjaar begon al in januari met de kick-off 
waar meer dan 80 inwoners op af kwamen om zich aan te melden 
als deelnemer of vrijwilliger. Vanaf toen trokken de stadsmakers 
de wijken in en zette zij samenwerkingen op vanuit de behoeften 
van de wijk. Zoals Cassandra Onck en Mauro Casarini dat deden 
met jongeren en muziekverenigingen in de wijk. Zij maakten 
samen een EP en videoclip over het thema culturele diversiteit.  
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Deelnemers aan Werkplaats de Paardenbloem zetten zich in om 
de werkplaats bestendig te maken voor een permanent verblijf in 
Malburgen én worden er samen nieuwe workshops ontworpen 
voor aankomend jaar. Deelnemers aan Zonnestof starten een 
eigen repaircafé waar de mogelijkheden van zonnecellen worden 
onderzocht. Winkelcentrum de Drieslag wordt vergroend door een 
collectief van winkeliers en bezoekers. 

Covid-19 crisis 

Natuurlijk stond dit jaar ook in het teken van de Covid-19 crisis. 
Toen de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 van start ging 
was het maar drie maanden tot het geplande Ruimtekoers 
Festival. Ook stonden we aan het begin van de uitvoering van de 
stadsmakersprogramma’s.  

Dankzij de inzet van het team de onverminderde steun van onze 
partners, de energie van onze makers en de warme berichten van 
inwoners en vrijwilligers wisten we onze plannen aan te passen. 
En innoveerden we Ruimtekoers tot een vernieuwend 
‘festivalformat’. 

Evaluatie 

In deze verantwoording reflecteren we. Dit doen we aan de hand 
van de resultaten die bestaan uit enquêtes onder deelnemers en 
bezoekers, interviews en gesprekken met betrokkenen, ‘artistieke 
data’ vanuit de programma’s en evaluaties met makers en het 
team. We lichten al onze activiteiten toe, behandelen de 
gerealiseerde resultaten door deze te vergelijken met onze 
ambities en gaan dieper in op specifieke thema’s zoals 
duurzaamheid en intersectionaliteit.  

Veel leesplezier! 

 

Yosser Dekker 
Artistiek leider Ruimtekoers Festival 
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De activiteiten van  
Ruimtekoers Festival 
Het kan wel! Dat is al sinds de eerste editie het uitgangspunt van 
het vrij toegankelijke kunst- en cultuurfestival Ruimtekoers. Met 
kunstenaars, ontwerpers, inwoners, publiek, overheden en 
ondernemers wordt de publieke ruimte in de wijk opgezocht en 
ingezet om met geëngageerde kunstprojecten nieuwe ideeën en 
richtingen te verkennen voor het samenleven in de toekomst.  

Deze kunstprojecten bestaan uit een verzameling van collectieve 
gemaakte toekomstbeelden die een antwoord vormen op 
vraagstukken die spelen in de leefomgeving. Het samen 
bedenken, maken en presenteren van de beelden staat voorop. 
Tijdens dit proces wordt er ook onderzoek gedaan naar de 
maatschappelijke vraagstukken en de wijze waarop participatie 
hierbij mogelijk en uitvoerbaar is. 

Dat is belangrijk, want een terugtrekkende landelijke overheid 
geeft de regie aan de steden, dorpen en wijken. Van 
beleidsmakers én inwoners wordt nu verwacht dat zij reageren op 
maatschappelijke uitdagingen en de problemen nu zelf oplossen. 
Maar stadsbesturen, ambtenaren, inwoners, ondernemers en 
andere betrokkenen weten vaak niet hoe zij de uitdagingen 
samen moeten aanpakken. En daar ziet Ruimtekoers met haar 
activiteiten een kans voor de kunst- en cultuursector en de 
geëngageerde makers, om samen met publiek, inwoners en 
beleidsmakers aan de slag te gaan.  

Ruimtekoers organiseert haar activiteiten op drie 
programmalijnen die zich afspelen in Arnhem-Zuid: 

Stadsmakersprogramma:  
6 x Het samen bedenken en maken van en collectieve 
toekomstbeelden voor vraagstukken in de leefomgeving. 

In de maanden voorafgaand aan het festival deden kunstenaars 
artistiek onderzoek in de wijken in Arnhem-Zuid. Samen met 
inwoners en beleids-makers ontwikkelden zij een 
onderzoeksvraag en gaven zij het festival vorm door samen 
mogelijke antwoorden vorm te geven in objecten, onderzoeken, 
voorstellingen en workshops. Zo vormden ze een openbaar, vrij 
toegankelijk kunstprogramma: 

1. Werkplaats de Paardenbloem door de Onkruidenier in 
samenwerking met Natuurcentrum Arnhem. 

2. Rituelen Geopend door Tina Lenz in samenwerking met 
winkeliers van Winkelcentrum de Drieslag. 

3. #Zuiderstroom door Cassandra Onck en Mauro Casarini in 
samenwerking met PowerplugNL, D.W.S en A.K.K. 

4. Zonnestof met Pauline van Dongen, Maaike Gottschal in 
samenwerking de Stiksteek en groepen bij Huis voor de 
Wijk 

5. Vergezichten door Mensen Zeggen Dingen  

6. Ik kook mijn verhaal/ A Place To Eat door Stichting Vitanos. 
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Festivalprogramma:  
14 x Toegankelijke kunst- en cultuur-presentaties én een 
totaalbeleving van gedeelde toekomstbeelden  

Het festivalprogramma was het brede publieksprogramma en 
duurde vier dagen (3-6 september 2020). Zes stadsmakers 
presenteerden hun eindpresentaties als tastbare 
toekkomstbeelden die het publiek ervaarden en beleefden door 
voorstellingen, optredens, workshops en zelfs eten. 

Ook voor de rest van het programma –laagdrempelige activiteiten 
zoals eten en drinken, muziekoptredens, theatervoorstellingen, 
filmvertoningen, educatie en straatartiesten – dienden de 
Stadsmakersprogramma’s als een thematische onderlegger. 
Overal zat een boodschap over ons toekomstig samenleven 
verstopt.  

Door het momentum en tijdelijkheid van een festival waanden 
bezoekers en deelnemers zich in een toekomst die zo echt lijkt, 
dat je er eventjes in ging geloven. Die interactieve beleving, 
samen met de verschillende perspectieven die bezoekers 
meenemen op de thema’s, maakt Ruimtekoers tot een levendig, 
aantrekkelijk, toegankelijk en geëngageerd kunst- en 
cultuurfestival.  

Het festivalprogramma vond hoofdzakelijk plaats op 
Winkelcentrum de Drieslag in Malburgen, met krachtige 
aansluiting in de wijk door de samenwerkingen vanuit de 
inwoners en lokale organisaties.  

De veertien festivalprogramma’s, na de zes presentaties van de 
stadsmakersprogramma’s: 

7. Tour van Zuid (Muziekprogramma) 

8. Kinderkoers & Educatieprogramma 

9. Wat jij niet ziet door Theater de Plaats & Collectief VIER 

10. De Ideale wereld door Karlijn van Kruchten en Esther de 
Haas 

“Het openbare groen 
is voor ons allen en 
als we dit netjes 
houden, kunnen we er 
ook samen van 
oogsten” 
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11. Mijn tante in Malburgen door  
NACHT THEATER 

12. Drive in Cinema ZUID 

13. Eenzaamheid en Verbondenheid door Theatergroep 
OverMalbruggen 

14. Randprogramma in en met de wijken 

 

Focusprogramma:  
4 x onderzoeken naar werkwijze en de effecten van participatie 
bij de leef-omgeving door kunstprojecten  

In het focusprogramma vond verdieping plaats door met de 
kunstenaars, inwoners, publiek, overheden, beleidsmakers, 
ondernemers en wetenschappers te reflecteren op de 
verschillende stadsmakers-programma’s. Om die reflectie kracht 
bij te zetten werd er gedurende het maakproces onderzoek 
gedaan naar de effecten en impact van de programma’s. De 
reflectie in het focusprogramma heeft als doel om het 
kunstenaars- en ontwerpersperspectief te verankeren in de lokale 
beleidscontext. En dit ter inspiratie te presenteren aan het 
Gelderse culturele en creatieve veld. Zo borgt Ruimtekoers de 
uitkomsten in beleid. De reflectie wordt vormgegeven in 
onderstaande programma’s: 

15. Onderzoek naar Ruimtekoers als methode voor participatie 
en het festival 

16. De wijktalk door Rozet Arnhem 

17. Publicatie Ruimtekoersmethode & lancering Bureau 
Ruimtekoers 

18. Doe mee: De Malburgse Manier, Design Antropologie met 
Tina Lenz en O.P.A 

De drie programmalijnen samen, met alle programma’s, vormen 
de activiteiten voor Ruimtekoers 2020. 

“Mijn vader had altijd 
een Yahama keyboard 
in de keuken staan, 
hierdoor ben ik zelf dan 
ook gaan spelen in een 
reggaeband. Muziek is 
voor mij een manier 
waarop ik de wereld 
voor mij een beetje 
sense maakt.” 
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Ruimtekoers boekt resultaat 
Ruimtekoers is vanwege de eerste ‘Coronagolf’ verplaatst van het 
voorjaar 2020 naar september. Vanwege de corona-perikelen 
hebben we de ambitie bijgesteld en deze inclusief een nieuwe 
begroting en plan van aanpak gedeeld met onze partners. We 
evalueren de resultaten aan de hand van die ambitie en de 
daadwerkelijke realisatie van cijfers op bereik, bezoeken, 
programma, communicatie en financiën. 

Bereik en bezoeken 

Ruimtekoers heeft ruim 10.000 bezoeken ontvangen over alle 
programma’s die zijn uitgevoerd. Dit zijn alle mensen die uit 
nieuwsgierigheid even kwamen kijken en een praatje maken, 
programma’s bezochten als publiek of zelfs deelnamen. Met name 
tijdens de vier dagen festivalpresentatie hadden we veel aanloop. 
Ongeveer de helft van de bezoekers is afkomstig vanuit Arnhem-
Zuid blijkt registraties en verkopen. 

Bereik: Ambitie: Gerealiseerd: 

Verwacht aantal bezoeken 
tijdens het festival: 

10.000  
10.000 bij het festival 
en activiteiten 
voorafgaand 

Bezoeken uit Arnhem-Zuid 
(omgeving van het festival): 50% 50% 

Betalende bezoekers van het 
programma: 900 

1.507 gereserveerde 
bezoeken 

In totaal hebben er 687 mensen deelgenomen. Dat is minder dan 
de ambitie. De belangrijkste oorzaak was de Corona-maatregelen. 
Er konden hierdoor minder bezoeken en deelnemers toegelaten 
worden bij de activiteiten dan vooraf gehoopt. Door de meer 
intieme setting is de behaalde sociale impact van de 
programma’s vele malen groter. Ook was er door de Corona-
maatregelen geen mogelijkheid een Open Call en Doe Je Mee?-
programmalijn op te zetten. Daardoor zijn er geen inzendingen 
gerealiseerd in 2020.  

Deelname: Ambitie: Gerealiseerd: 
Deelnemers aan het 
programma voorafgaand 
festival: 

650 
deelnemers 

312 deelnemers 

Deelnemers aan het 
programma tijdens het 
festival: 

500 
deelnemers  

375 deelnemers 

Aantal inzendingen en 
gerealiseerde programma’s: 40 om 30 Niet van toepassing 

 
Programma 

In het stadsmakersprogramma’s zijn zes onderzoeksvragen 
behandeld. In totaal hebben er 18 programma’s plaatsgevonden 
met 116 activiteiten verdeeld over vier gebieden: Winkelcentrum 
de Drieslag, Winkelcentrum Schuytgraaf, Huis voor de Wijk in 
Immerloo en Winkelcentrum Elderveld.  
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In de bijlage programmaverslag is een overzicht te vinden van alle 
programma’s en activiteiten. 

Programma: Ambitie: Gerealiseerd:  
Aantal onderzoeksvragen: 5 vragen 6 vragen 

Aantal programma’s: 18 programma’s 18 programma’s 

Totaal aan activiteiten in 
het programma 

Maximaal 120 116 totaal 

Totaal aantal interventies 
in de publieke ruimte 

4 gebieden 4 gebieden 

 
Ten opzichte van de ambitie zijn vier programma’s niet 
gerealiseerd en weer vier programma’s ter vervanging extra 
gerealiseerd: 

• How to omgevingswet in samenwerking met Sama Sama: 
Verplaatst naar voorjaar 2021 bij lancering 
participatieproces omgevingsvisie gemeente Arnhem 

• Open Call in samenwerking met Huis van Puck en Rozet: 
Onduidelijk op welke wijze er kon worden gepresenteerd, 
wel acts uit de wijk een plek gegeven zoals diverse bandjes 
in het randprogramma. 

• Het volk der introverten door Mirthe Dokter in 
samenwerking met Museum Arnhem: was door het 
verplaatsen niet meer mogelijk. 

“Met Tina werken vond ik 
erg leuk. Op mijn vlag 
staat een foto van mijn 
moeder, van tijdens onze 
laatste reis naar Indonesië. 
Met de hele familie.” 
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• De Zijlijn door De BonteHond en DOX in samenwerking met 
Vitesse: Geen mogelijkheid tot het binnen de maatregelen 
ontwikkelen van voorstelling. Vervangen met theater van 
Muziektheater de Plaats & Collectief Vier, De Ideale Wereld 
van Karlijn van Kruchten en Esther de Haas. 

• Drive In Cinema Zuid: Groot publieksprogramma wat 
mogelijk was binnen de Coronamaatregelen raakte een 
positieve snaar in de hele stad, binnen 2 dagen 
uitverkocht. 

• Mijn tante in Malburgen door NACHT THEATER: Voorstelling 
voor en met de wijk als extra geprogrammeerd. 

Communicatie 

Het bereik en de advertentiewaarde van het project zijn ten 
opzichte van de ambitie flink hoger. Dat komt door een sterke 
strategie waarbij de focus werd aangebracht op de losse 
programma’s van Ruimte-koers in plaats van het overkoepelende 
festival. Dat leidde tot ‘free publicity’ bij NPO Radio 1, Dagblad 
Trouw en de Hapinezz. Aangevuld met een goede dekking in 
lokale en regionale media én het ont-wikkelen van een eigen 
wijkkrant ‘de Ruimte-koerier’ maakt dat er veel mensen zijn 
bereikt. 

Communicatie Ambitie: Gerealiseerd: 
Advertentiewaarde (EUR): 100.000 138.836 

Bereik campagne: 1.500.000 5.617.300 

In de bijlage communicatieverantwoording is het bereik en de 
advertentiewaarde van Ruimtekoers uitgesplitst. 

Financiële resultaten 

De totale lasten van het project bedragen ruim 497.000 euro, dat 
is 3.000 euro minder dan de definitieve begroting van 9 april 2020. 
In de projectkosten, personele kosten en marketingkosten is er 
nagenoeg op begrotingsniveau gerealiseerd. Een aantal 
programma’s is niet uitgevoerd zoals in hoofdstuk 3.2 is vermeld. 
De lasten voor de nog uit te voeren programma’s zijn 
gereserveerd en bedragen ruim 6.000 euro.  

Lasten Ambitie: Gerealiseerd: 
Projectkosten 34.000 33.027 

Personeel 185.300 184.848 

Marketing 45.500 47.435 

Programma en 
activiteiten 

177.200 175.972 

Faciliteiten 66.000 63.515 

Totaal lasten 500.000 497.587 

 
De totale baten van het project bedragen ruim 508.000 euro, dat 
is ruim 9.000 euro meer (of 102% van) opzichte van de definitieve 
begroting van 9 april 2020. Voor het project zijn minder bijdragen 
uit sponsoring gerealiseerd dan begroot. Hoofdzakelijk vanwege 
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het feit dat sponsoren zich getrokken wegens de Coronacrisis. 
Ook zijn er aanzienlijk minder baten ontvangen vanuit 
publieksinkomsten, slechts 37% van de begroting werd 
gerealiseerd. Het ontbreken van horecaverkopen is hiervan de 
belangrijkste oorzaak. Er konden minder horeca-activiteiten 
worden gerealiseerd, dit was teruggebracht tot activiteiten binnen 
het project ‘Ik Kook Mijn Verhaal’.  

Baten Ambitie: Gerealiseerd: 
Sponsoren 34.000 27.500 

Opdrachten 93.000 110.500 

Fondsen 356.000 365.000 

Publieksinkomsten 16.000 6.000 

Totaal lasten 500.000 509.000 

 

Het aantal verkochte toegangskaarten voor het programma is 
hoger dan begroot, bezoekers hadden zin in een uitje bij 
Ruimtekoers. De lagere realisatie van het ontbreken van 
publieksinkomsten is ruimschoots gecompenseerd door de 
opbrengsten uit opdrachten, 18% meer ten opzichte van de 
begroting. Wederom bewijst dit dat de financieringsmix van 
Ruimtekoers – waarbij de baten vanuit opdrachten voor het 
tweede achtereenvolgende jaar groeien – succes heeft. 

We kijken terug op een geslaagde realisatie van de ambities.  
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Ruimtekoers maakt impact 
Ruimtekoers Festival maakt sociale impact. Daar doet het team 
van Ruimtekoers actief onderzoek naar door de effecten van haar 
activiteiten en de resultaten te monitoren. Het onderzoek vindt 
plaats door het afnemen van interviews, enquêtes en het voeren 
van participerende observaties. Er zijn 830 respondenten 
geraadpleegd in twee verschillende enquêtes, en er zijn twintig 
interviews afgenomen met betrokkenen. 

De resultaten van het onderzoek zijn samengevat in de bijlage 
impactmeting. Hieronder worden de resultaten gekoppeld aan de 
doelstellingen van Ruimtekoers en effecten beschreven. 

Doelstellingen 

De organisatiedoelstelling van Ruimtekoers is: 

“Ruimtekoers organiseert een op Oost- en Midden-Nederland 
gericht toegankelijk programma als festival, waarbinnen door 
middel van kunst, ontwerp, onderzoek en ontmoeting vormen van 
gesprek en participatie mogelijk worden gemaakt en 
betrokkenheid en bereidwilligheid worden vergroot bij ruimtelijke 
en maatschappelijke uitdagingen in de omgeving van het festival 
én haar publiek. 

Deze doelstelling is verdeeld over vier impactdoelstellingen. Deze 
staan aan de basis van het onderzoek naar impact: wat zijn de 
meetbare effecten van de activiteiten van Ruimtekoers op deze 
vier doelstellingen?  

Impactdoel 1: 
Ruimtekoers realiseert door middel van kunstprojecten 
ontmoetingen in de publieke ruimte  

390 mensen ontmoetten iemand die zij nog niet kenden 
tijdens Ruimtekoers Festival 

46% van de respondenten geeft aan iemand te hebben ontmoet 
die zij nog niet kenden tijdens het festival. Dat is lager dan de 
beoogde 75% en de behaalde 65% in 2019. Tijdens de activiteiten 
in de aanloop naar het festival geeft 95% van de respondenten 
aan iemand te hebben ontmoet die zij nog niet kenden. 

“Ik sta voor de klas, en ga mijn 
bevindingen delen met de 
kinderen. Vooral het belang van 
het openstaan voor andere 
culturen of mensen met andere 
waarden dan degene die jij 
nastreeft. Luister echt naar 
elkaar!” 
 
Sanne over Ik Kook Mijn Verhaal 
workshops 
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Dit laat goed zien dat het ontbreken van een festivalhart door de 
Coronamaatregelen invloed heeft om het aantal ontmoetingen 
tussen mensen. Maar dat het gezamenlijk opzetten en 
organiseren van activiteiten tot heel veel nieuwe ontmoetingen 
kan leiden. Ruim 390 mensen hadden een kennis-making met een 
onbekende tijdens Ruimtekoers. 

52% van de respondenten geeft aan nieuwe ideeën te hebben 
opgedaan voor een andere invulling van de publieke ruimte. Dat 
is minder dan de beoogde 75% en de behaalde 72% in 2019. Ook 
dit heeft te maken met de coronamaatregelen, respondenten 
kwamen niet samen in de publieke ruimte, maar op afgeschermde 
ruimten binnen de publiek ruimte zoals een theatertent of tuinen. 

Impactdoel 2: 
Ruimtekoers betrekt mensen bij het ontwikkelen van kunst- en 
cultuurprojecten met een thema uit de directe leefomgeving van 
het publiek 

Meer dan 300 mensen zijn betrokken geweest bij het 
ontwikkelen van kunstprojecten. 96% van de 
respondenten geeft aan een positieve ervaring te hebben 
gehad tijdens Ruimtekoers 

In de voorbereidende stadsmakersprogramma’s namen tot aan 
het festival in september 312 mensen deel. Dit is minder dan de 
500 beoogde deelnemers en de 450 deelnemers in 2019. Dat heeft 
met name te maken met het wegvallen van het educatie-
programma én het verlagen van het aantal toegestane 

deelnemers per activiteit als gevolg van de Coronamaatregelen. 
Deelnemers en bezoekers aan Ruimtekoers zijn erg positief over 
de programma’s en activiteiten, ruim 800 bezoekers en 
deelnemers geven aan een positieve ervaring te hebben gehad, 
dat is 96% van alle respondenten. 

Impactdoel 3: 
Ruimtekoers betrekt inwoners uit de omgeving bij 
maatschappelijke vraagstukken in de leefomgeving 

96% van de deelnemers gaat nu zelf aan de slag met de 
ideeën voor de eigen leefomgeving die zij hebben 
opgedaan bij Ruimtekoers  

Van de respondenten die hebben deelgenomen in het 
stadsmakersprogramma deelt 96% dat ze zeker iets willen gaan 
doen met de ideeën die ze hebben opgedaan tijdens het 
programma. Zoals Sanne en Rabia, maar ook André: 

 

“Er dient zich in mijn straat een kans aan om met 
buurtgenoten de straat te vergroenen. Ik hoop dat ik 
hierdoor en door de workshop me vrijer voel om gebruik te 
maken van het openbaar groen en hoop dat ook te kunnen 
delen met buurtgenoten!” 
André over Werkplaats de Paardenbloem workshops 
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Deelnemers gaan na deelname aan Ruimtekoers zelf aan 
de slag met het mooier maken van de eigen leefomgeving. 

Vanuit Ik Kook Mijn Verhaal gaat gastkok Anwar op eigen initiatief 
verder met het koken met en voor mensen die wel eens eenzaam 
zijn. Allon Cheng maakt het idee achter het programma geschikt 
voor andere locaties. Het team van Bureau Ruimtekoers 
ontwikkelt het programma verder om zodoende door middel van 
het samen koken en eten participatie te organiseren op thema’s 
als gezondheid en duurzaamheid.  

Het project Werkplaats de Paardenbloem heeft geleid tot een 
kleurrijk groen collectief van winkeliers en inwoners in de wijk die 
samen aan de slag gaan met het vergroenen van het betonnen 
winkelcentrum. Gemeente Arnhem heeft inmiddels een opdracht 
verleend aan het nieuwe collectief.  

 

Ook organiseren Koerdische winkeliers in het winkelcentrum 
aanstaande lente het Perzisch Lentefeest Norooz. Zij hebben zich 
gemobiliseerd en verenigd tijdens het project Ritueel Geopend. 
Ook zijn alle ondernemers nu betrokken bij de ver-groening en 
starten een nieuwe winkeliersvereniging.  

Inwoners organiseren sinds het najaar een tweemaandelijks 
Repaircafé waar zij met zonnecellen bestaande producten 
‘upgraden’. Het idee ontstond na deelname aan het project 
Zonnestof. Vanuit het project Zuiderstroom werkt een nieuw 
muzikaal collectief hard aan een upgrade van het gehele 
programma waarmee nog meer jongeren en muziekverenigingen 
in de wijk aan elkaar worden gekoppeld. 

Impactdoel 4: 
Ruimtekoers geeft een positieve impuls aan de ruimtelijke en 
maatschappelijke ontwikkeling van haar omgeving. 

Gemeente Arnhem is blijvend betrokken bij projecten en 
ondersteunt Ruimtekoers met opdrachten. 

Drie wethouders hebben het festival bezocht, Cathelijne 
Bouwkamp, Ronald Paping en Hans de Vroome. Met hen zijn 
afspraken gemaakt om resultaten te delen en het vervolg te 
plannen en inzichtelijk te maken. Gemeente Arnhem heeft 
opdrachten verleend aan Ruimtekoers in het project Zonnestof 
en het focusprogramma. 

“Zonder het 
Zuiderstroom had ik 
nooit zó kunnen groeien 
en open gestaan voor 
nieuwe invloeden.” 
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5 projecten worden doorgezet om de impact op de thema’s 
te versterken en 2 nieuwe projecten vloeien voort uit de 
activiteiten in 2020. 

Het project Zonnestof wordt doorontwikkeld om participatie bij 
de energietransitie in de wijk te onderzoeken en te verbeteren. 
Zuiderstroom wordt doorontwikkeld naar een tweejarig project 
waarin 40 tot 50 jongeren de kans krijgen te werken aan 
perspectief. Vanuit ‘De ideale wereld’ werken de theatermakers 
aan een nieuw theaterproject: Iedereen wordt mens.  

In dit project worden mensen die leven in armoede worden 
betrokken bij het armoedebeleid van gemeente Arnhem. 
Werkplaats de Paardenbloem staat aankomend jaar in het teken 
van het vergroenen van de Drieslag en binnen Ritueel Geopend 
werken winkeliers samen aan de nieuwe landmark voor het 
winkelcentrum. Nieuwe samenwerkingen worden opgezet met 
curator Richard Kofi en kunstenaar Yasser Ballemans waarbij 
beeldende kunst als katalysator in de publieke ruimte wordt 
ingezet. 

 

“Ik heb geleerd over 
weven, kleuren, de 
combinatie van 
technologie en traditie 
en innovatief denken.  

Zo anders hé, die zonne-
energie op je kleding. Ik 
ga morgen op Alibaba 
zoeken naar mijn eigen 
zonnecellen. Ik zou er 
wel meer mee willen 
maken ja!” 
 

Rabia over 
Zonnestofworkshops 
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Impact in cijfers
1 Impact: Ruimtekoers realiseert door middel van kunstprojecten 
ontmoetingen in de publieke ruimte. 

1A outcome: Voor, tijdens en na het festival ontmoet het publiek 
anderen die zij eerder nog niet kenden.  

Ambitie: 75% van de respondenten geeft aan iemand te 
hebben ontmoet die hen nog niet bekend was 
tijdens het festival. 

Realisatie: 46% van de respondenten  

1B outcome: Publiek ziet de mogelijkheden van de publieke 
ruimte en maakt hier meer gebruik van. 

Ambitie: 75% van de respondenten geeft aan een idee te 
hebben voor de publieke ruimte waar 
kunstprojecten van Ruimtekoers plaatsvinden. 

Realisatie: 52% van de respondenten  

 

2 Impact: Ruimtekoers betrekt publiek bij het ontwikkelen en 
presenteren van kunstprojecten met een thema over de 
leefomgeving. 

2A outcome: Publiek uit de omgeving van het festival (Arnhem-
Zuid) is betrokken bij het ontwikkelen van kunstprojecten 
voorafgaand en tijdens Ruimtekoers. 

Ambitie: Meer dan 500 mensen uit de omgeving participeren 
bij de projecten. En meer dan 12 organisaties uit de 
wijk haken aan. 

Realisatie: 312 mensen, vijftien organis  

2 outcome: Het publiek heeft een positieve ervaring 
(kennismaking) gehad met kunstprojecten die tijdens het festival 
zijn gepresenteerd. 

Ambitie: 75% van respondenten geeft aan een positieve 
ervaring te hebben gehad met een activiteit of 
programmaonderdeel.  

Realisatie: 96% van respondenten  

 

3 Impact: Ruimtekoers betrekt publiek uit de omgeving bij lokale 
ruimtelijke en/of maatschappelijke vraagstukken. 

3A outcome: Ruimtekoers vindt en behandeld lokale (Arnhem-
Zuid) maatschappelijke en/of ruimtelijke vraagstukken.  

Ambitie: In het stadsmakersprogramma worden zes lokale 
maatschappelijke en/of ruimtelijke vraagstukken 
behandeld via de methode. 

Realisatie: Zes lokale maatschappelijke en/of ruimtelijke 
vraagstukken behandeld. 
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3B outcome: Publiek herkent de thema’s van afzonderlijke 
stadsmakersprogramma’s, heeft ideeën opgedaan om bij te 
dragen én wil er iets mee gaan doen. 

Ambitie: 80% van de respondenten geeft aan een idee te 
hebben opgedaan om bij te dragen en 90% van 
deze groep wil er actief mee aan de slag. 

Realisatie: 96% van de respondenten gaat aan de slag met de 
ideeën 

 

4 Impact: Ruimtekoers geeft een positieve impuls aan de 
ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkeling van haar 
omgeving 

4A outcome: Meer aandacht vanuit de politiek en 
beleidsbepalende organisaties voor ruimtelijke en 
maatschappelijke thema’s die spelen in de omgeving van 
Ruimtekoers 

Ambitie: Ruimtekoers weet twee wethouders aan zich te 
binden voor en tijdens het festival op ruimtelijke 
thema’s én op sociaal-maatschappelijke thema’s. 

Realisatie: Ruimtekoers heeft drie wethouders aan zich 
gebonden. 

 

4B outcome: Projecten worden doorgezet of opgezet naar 
aanleiding van experimenten voor, tijdens en na het festival in 
de omgeving op ruimtelijk en maatschappelijk gebied.  

Ambitie: Zes programma’s vinden na het festival doorgang. 
Deze programma’s hebben draagvlak onder 
bewoners en beleidsmakers, er ligt een plan én er is 
uitvoeringsbudget beschikbaar. 

Realisatie: Zeven projecten gaan door. 
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Artistieke reflectie  
Artistiek profiel sinds 2019 

De evaluatie van de activiteiten in 2019 resulteerde in duidelijke 
feedback en scherpe aanbevelingen. De reactie daarop ligt aan de 
basis van het artistieke profiel dat Ruimtekoers nu heeft: 

1. Ruimtekoers programmeert langs drie lijnen: het 
Stadsmakersprogramma, het Festivalprogramma en het 
Focusprogramma.  

2. In het Stadsmakersprogramma staat het ‘samen maken’ 
centraal. Door zo op onderzoeksvragen te reageren en 
brachten we waardevolle relaties tot stand met inwoners en 
organisaties, die leidden tot impact.  

3. Naast de samenwerkingen organiseerden we veel momenten 
in de publieke ruimte vanuit PAR-methoden én vond het 
Focus-programma en Festivalprogramma plaats op 
Winkelcentrum de Drieslag, het bruisende centrum van 
Malburgen. Vanuit deze acties leerden we meer over ‘de taal’ 
van de wijk. Rituelen, dromen en behoeften werden 
onderdeel van onze gesprekken met makers, inwoners, 
collega’s en andere betrokkenen.  

Artistieke ontwikkeling in 2020 

De methode van Ruimtekoers 

Afgelopen twee jaar hebben we onze artistieke aanpak ontwikkelt 
door reflectie op onze werkwijze en de impact.  

Het resultaat is een methode. Deze methode ontwikkelen we 
aankomend jaar verder door het vakmanschap van de methode 
centraal te stellen in onze activiteiten: het in een participatieve 
context maken van toekomstbeelden.  

De samenwerking met de professionele makers is daarbij van 
essentieel belang. Daarvoor richten we het platform in is als een 
plek waar kennisdeling centraal staat bij zogenaamde 
‘stadsmakersmeetups’. Ook worden de makers gevraagd als co-
curator op te treden om zo nieuwe relevante makers te binden.  

De methode is gebaseerd op ontwerp antropologie en 
gecombineerd met de klassieke vormen van kunstpresentatie en 
cultuurparticipatie. Centraal staat het ‘samen maken van de 
toekomst’. Dat werkt zo:  

1. Om de verbeelding over een mogelijke toekomst te 
stimuleren past de maker speculatieve maakmethoden toe. 
Samen met inwoners, beleidsmakers en andere stakeholders 
schetsen zij nieuwe werelden als artistieke toekomstbeelden 
om kansen en oplossingen te tonen voor vraagstukken.  

2. Daarnaast passen de makers participatieve maakmethoden 
toe om alle perspectieven op de uitdaging een plek te geven. 
Publiek en deelnemers komen samen in een gelijkwaardig 
maakproces en ervaren elkaars perspectieven in een veilige 
omgeving en hebben ruimte om hierin zelf de regie te nemen.  
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Focus aanbrengen op thema’s waar kunst en cultuur impact maken 

Afgelopen twee jaar hebben we de impact van onze activiteiten 
onderzocht. Met dit onderzoek werkten we ook aan een methode om 
impact te meten. Nu is het tijd om de impact van de activiteiten te 
vergroten. 

Daarom richten we ons de aankomende jaren op vier thema’s in de 
leefomgeving waarbinnen we met makers aan de slag gaan om 
impact te realiseren: 1) De energietransitie voor ons allemaal, 2) 
democratie in het ruimtelijk domein, 3) ecologie en ecosystemen in 
de stad en 4) perspectief in je eigen wijk. Op deze thema’s dagen we 
makers uit om artistieke concepten en presentaties te ontwikkelen. 

Ruimtekoers als platform 

Ruimtekoers is het platform voor geëngageerde kunstenaars die 
sociaal en maatschappelijk relevant werk wil maken en voor de 
participatieve en speculatieve ontwerpers die de eigen praktijk 
willen verrijken door te werken met de eindgebruiker.  

Ruimtekoers is ook het platform waar beleidsvraagstukken vanuit 
die werkwijze worden onderzocht en resultaten gedeeld in 
geëngageerde artistieke projecten én ontwerpgerichte onderzoeken. 
En Ruimtekoers is de plek voor inwoners die zélf aan de slag willen 
met de eigen leefomgeving. 

Het platform bestaat uit; een netwerk van organisaties, inwoners en 
overheden om relevante thema’s en vraagstukken te benoemen; een 
methode om daar mee aan de slag te gaan en een wijze om impact 
tastbaar te maken richting beleidsmakers. Ruimtekoers is op die 

wijze de ‘landingsplek’ voor makers, de ‘connector’ die inwoners, 
beleidsmakers en makers aan elkaar verbindt en de ‘impact-
bewaker’ die ervoor zorgt dat projecten worden ingebed in het 
lokale netwerk.  

Waarde voor de culturele sector en creatieve industrie 

Ruimtekoers breekt een lans voor kunstenaars en ontwerpers die 
aan de slag gaan in een community en participatieve context. Dat is 
heel hard nodig, want wat ons betreft zijn kunst, cultuur en de 
creatieve sector kwetsbaar gebleken tijdens de Covid-19 crisis. De 
sector en haar makers moeten dringend op zoek naar een 
hernieuwde zeggingskracht en weerbaarheid. Die wordt niet 
gevonden door louter overheidsinvesteringen. Het gaat erom dat de 
sector haar waarde toont aan de gehele samenleving, niet alleen 
naar de bezoekers die toch wel naar het museum of de schouwburg 
gaan.  

Dat doet Ruimtekoers niet door ‘de kunst naar de mensen te 
brengen’, maar wél door te luisteren en vanuit daar gelijkwaardige, 
kunstzinnige en artistieke projecten te lanceren.  

Op die wijze wordt kunst onbevooroordeeld onderdeel van het 
alledaagse van veel mensen. Zij maken zonder voor opgelegde 
richtingen kennis met de prikkelende en bevragende kracht van 
kunst en worden uitgenodigd om de kunst zelf te maken en 
ontwikkelen. Hoe meer mensen de kracht van de makers ervaren, 
hoe meer zij de waarde van kunst waarderen. Hoe weerbaarder de 
sector wordt, als onderdeel van onze gehele samenleving. 
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Ruimtekoers communiceert 
De communicatie is ingericht op twee strategieën vanuit het ‘merk’ 
Ruimtekoers: het werven van deelnemers aan het 
stadsmakersprogramma en het verkopen van kaarten in het 
festivalprogramma aan een zo’n breed mogelijke doelgroep. Aanpak 
daarbij was om in periodes thema’s en programma’s centraal te 
stellen en daarop focus aan te brengen in het ophalen en maken van 
content en te verspreiden via pers, advertenties, sociale media, 
website en de Ruimtekoerier. Zo zijn er ‘zonneverhalen’ gedeeld 
waarin makers en deelnemers hun relatie met de zon belichten voor 
het programma Zonnestof, was de Dag van de Paardenbloem ingezet 
om foto’s van paarden-bloemen te delen, voor Ik Kook Mijn Verhaal 
zijn lievelingsrecepten opgehaald en voor het programma 
Zuiderstroom werden lievelingsliedjes opgehaald. Naarmate het 
festival dichterbij kwam, werden de programma’s daar naar voren 
gebracht zoals de Drive In Cinema. Een overzicht van de resultaten is 
te vinden in de bijlage. 

Campagnebeeld 

Afgelopen jaar kwam uit de evaluatie dat het campagnebeeld niet 
herkenbaar genoeg was voor de doelgroepen uit de directe 
omgeving van Ruimtekoers: de wijken in Arnhem-Zuid. Dit jaar is met 
symbolen gewerkt die in beeld vertellen wat het programma is en 
wat de activiteiten zijn. Hieruit kwamen verschillende 
campagnebeelden vanuit één overkoepelende stijl en passend 
binnen de huisstijl. 

Dit is wat ons betreft een stap in de goede richting. Toch willen 
we de vormgeving, die in onze ogen zo belangrijk is, meer mét 
de omgeving maken zodat nog meer mensen zich onderdeel 
voelen van het programma en het idee van Ruimtekoers. 
Aankomend jaar worden diverse warme contacten die we de 
afgelopen twee jaar hebben opgebouwd geraadpleegd hoe dit 
kan worden ontwikkeld.  

Pers 

In het verlengde van de noodzakelijke wijzigingen in het programma 
is de persstrategie aangepast. Minder gericht op het geheel, maar 
om mee ‘free publicity’ te genereren op de losse programma’s. En 
dat is gelukt, want ondanks (of misschien juist wel dankzij) de 
Coronamaatregelen heeft Ruimtekoers veel landelijke en regionale 
media bereikt met inhoudelijk mooie verhalen. Met een totaal bereik 
in print en digitaal van 5.3 miljoen mensen en een advertentie-
waarde van 138.800 euro. Enkele hoogtepunten: 

• Werkplaats de Paardenbloem: Dagblad Trouw, zowel digitaal 
als printversie en NPO Radio 1 in het programma Vroege 
Vogels en diverse artikelen in landelijke blogs en social media 
accounts van onder andere Natuurmonumenten en BNNVARA 

• Zuiderstroom: 3voor12Gelderland, Indebuurt Arnhem, 
Arnhemse Koerier, zowel print als online 

• Festival: NPO FunX Radio, De Gelderlander, zowel print als 
online, Arnhemse Koerier en indebuurt Arnhem. 
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Het bereik in de pers en de behaalde advertentiewaarde zijn 
veelbelovend. Aankomend jaar willen we dit versterken en per 
stadsmakersprogramma investeren in een eigen, gerichte 
marketingstrategie voor het delen van resultaten uit deze 
programma’s als onderdeel van het focusprogramma.   

Advertenties 

In samenwerking met DPG media zijn, naast de behaalde ‘free 
publicitiy’, diverse advertenties geplaatst in onder andere Indebuurt 
Arnhem, de Arnhemse Koerier, De Gelderlander en op diverse 
platformen in beheer bij DPG media met als resultaat: 

• Artikel op Indebuurt: 477.000 keer bekeken met een 
gemiddelde leestijd van 3 minuten. 

• Oplage artikel in De Gelderlander, 95.000 lezers 

• Mobile banner en social campagne: 161.703 keer bekeken met 
ctr van 0,33% (doorklikratio). Na het zien van de banner 
hebben 529 mensen doorgeklikt. Een gemiddeld doorklikratio 
van display advertenties is 0,35%.  

Social media 

In de campagne is breed ingezet op sociale media, mede door de 
Coronamaatregelen waarbij de verwachting was dat minder mensen 
in de publieke ruimte posters en flyers zouden zien en meenemen.  

  

“Tijdens de Zonnestof 
workshop heb ik 
geleerd beter om te 
gaan met de natuur. 
Vooral met de zon.” 
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Met een budget van 2.700 euro werden ruim 197.000 mensen bereikt 
in Arnhem en omgeving met 968.000 weergaven op Instagram en 
Facebook, de twee platforms waarop we hebben ingezet in de 
campagne. Er waren 14.000 kliks op berichten (interactie) en ruim 
6.000 kliks naar de website, ruim 80% van deze kliks heeft het 
programma bekeken. 

Alhoewel het bereik van de campagne goed is, is de conversie 
vanuit sociale media naar het aanschaffen van kaartjes voor 
het festival aan de lage kant. In de volgende Ruimtekoers willen 
we naast de sociale media inzet een strategie uitzetten waarbij 
de fysieke publieke ruimte een rol speelt, zoals we afgelopen 
jaar succesvol hebben gerealiseerd in het project Zuiderstroom 
en Zonnestof. Op die wijze verwachten we een veel diverse 
doelgroep op een meer intieme manier aan te spreken dan het 
‘zenden’ via sociale media. Een deel van het marketingbudget 
wordt hiervoor gereserveerd. 

Website & Ruimtekoerier 

De basis van de communicatie waren de verhalen die werden 
opgehaald uit de wijk, deelnemers aan de programma’s, bezoekers 
en makers. Razende reporter bij de wijkkrant en inwoners van de 
wijk Floortje schreef over haar bijzondere ontmoetingen met diverse 
mensen voorafgaand en tijdens het festival. Deze verhalen zijn 
geplaatst op het digitale magazine van Ruimtekoers op de website 
én verspreid in de analoge Ruimtekoerier.  

Bijna 30% van de bezoekers van de Ruimtekoers Website kwam via 
de social media campagne. Uit de cijfers blijkt dat de aanpak van de 
totale campagne goed heeft gewerkt, maar effectiever kan zijn 
wanneer in content ook korte video’s te gebruiken. Het is opvallend 
dat de conversie op de website tot een week voor het programma of 
festival erg laag is. Wellicht heeft dit te maken met de Corona-
maatregelen en dat daardoor mensen op het laatste moment 
besluiten een kaartje te kopen.  

Er zijn meer dan 30 verhalen opgehaald en de krant is met een 
oplage van 20.000 6 keer verstuurd, huis aan huis. Dankzij een 
samenwerking met gemeente Arnhem voorbij de ‘nee-nee’ sticker. 

De Ruimtekoerier was in Coronatijd een zeer goed en welkom kanaal 
om mensen in de directe omgeving te bereiken. Aandachtspunt is 
wel de duurzaamheid ervan, hoe zorgen we voor een eco-
vriendelijke huis-aan-huis krant?  

Het delen en ophalen van de verhalen is en blijft iets wat zowel 
artistiek als communicatief erg goed bij Ruimtekoers past. 
Aankomend jaar dient echter wel de conversie van deze 
verhalen te worden versterkt en daarmee de kaartverkoop 
gestimuleerd wordt.  

Presentaties 

We hebben gewerkt om de aanpak achter Ruimtekoers als een 
methode te ontwikkelen. En deze methode te presenteren op ‘podia’ 
in de regio door het geven van lezingen en workshops. Hieronder de 
presentaties en workshops die we hebben gegeven.  
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HKU Hogeschool voor de 
Kunsten, Utrecht. Master 
Crossover Creativity (MCC) 
 

ArtEZ Hogeschool voor de 
Kunsten, Arnhem. 
Docentenopleidingen  

ArtEZ Hogeschool voor de 
Kunsten, Arnhem. 
Conservatorium, 
Muziektheater 

ArtEZ Hogeschool voor de 
Kunsten, Arnhem. International 
Master Artist Educator (iMAE) 

Saxion, University of Applied 
Sciences, Deventer. Urban 
Studies 
 

Cultuur Oost, De Oploop #5 

 

Conclusies 

Het bereik van Ruimtekoers 2020 is erg goed. Deze resultaten zijn 
behaald door focus aan te brengen in de strategie waarin diverse 
thema’s van Ruimtekoers werden verspreid over een periode. 
Aankomend jaar willen we deze strategie verder ontwikkelen en 
maximaal inzetten op het maken van relevante content voor onze 
doelgroepen. Dat betekent dat we óók resultaten dienen te gaan 
delen van onze programma’s zoals de waardevolle inzichten én dat 
we onze doelgroepen meer helder dienen te formuleren. Voor 
aankomend jaar is er budget vrijgemaakt uit de reserve voor het 
ontwikkelen van een contentstrategie met experts. Voor aankomend 
jaar is er een ook budget vrijgemaakt om met een professioneel 
bureau de conversie te onderzoeken en optimaliseren.  

Reflectie van het bestuur 
Coronamaatregelen 

Het jaar 2020 stond voor de stichting in het teken van een nieuwe 
editie van Ruimtekoers, de paraplu voor alle activiteiten. Na een 
geslaagde eerste wervingsperiode werden er in het voorjaar de 
eerste Coronamaatregelen afgekondigd. Het bestuur is trots op het 
team, zij hebben flexibiliteit en betrokkenheid getoond in deze voor 
iedereen moeilijke tijden. Daarnaast is het bestuur erkentelijk voor 
de steun die ze heeft ontvangen in de vorm van extra financiële 
middelen of meer planningsruimte van haar partners.  

Goed bestuur 

Het bestuur is acht keer bij elkaar gekomen. Zij hebben gezamenlijk 
de voortgang van de activiteiten besproken en de financiële 
resultaten nauwlettend in de gaten gehouden. Het bestuur is blij dat 
in deze vreemde tijd zowel inhoudelijke en artistieke doelstellingen 
zijn behaald én financiële resultaten positief zijn.  

Vooruitblik 

Het aankomend jaar wil het bestuur de stabiliteit van de organisatie 
verstevigen en een nieuw bestuursmodel verkennen waarmee meer 
ruimte wordt gegeven aan het team om het merk en concept door te 
ontwikkelen. Ruimtekoers Festival zal transformeren naar Bureau 
Ruimtekoers waarmee in een behoefte van gemeenten, culturele 
instellingen en betrokken wordt voldaan: meer betrokkenheid bij de 
eigen leefomgeving het gehele jaar door. 
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Partners van Ruimtekoers Festival 2020 
Het programma werd gerealiseerd in samenwerking met: 

Partners 

Gemeente Arnhem, Provincie Gelderland, VSB Fonds, Vriendenloterij 
Fonds, Mondriaan Fonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, 
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Prins Bernhard Cultuurfonds 
Gelderland, Dullertsstichting, Stichting Ondernemersfonds Arnhem, 
Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving, Gemeente Bunnik, 
Wijkplatform Malburgen Oost en West. 

Programmapartners 

2Switch Arnhem, Voedselbank Arnhem, winkeliers van 
winkelcentrum De Drieslag, WijkLab, Huis voor de wijk, Het 
Timmerhuis, Kinderwijkteam, Natuurcentrum Arnhem, Arnhem 
Zoemt, Open Monumentendag Bunnik, Collectief Soepel, het Wapen 
van Odijk, De verhalenverteller Odijk, De Bijenakker, The Creative 
Chef, Rozet Arnhem, Groene Route Malburgen. 

Makers en deelnemers 

Karlijn van Kruchten, Esther de Haas, Tina Lenz, Circus Andersom, De 
Onkruidenier, Lucila Kenny, Feilin Han, Redouan Azakarne, Allon 
Cheng, Rinaldo Klein Beumink, Bram Petraeus, Medewerkers bij 
2Switch en Voedselbank Arnhem en alle deelnemers aan het 
programma 

 

 

Team 

Yosser Dekker, Marloes Verhoeven, Renée Jassen, Robin Atema, 
Margot Wolters, Brechtje Cazemir, Jorine Roelofs, Jeroen Groot, Sarah 
Doorduin, Sari Bouwmeester, Floortje Dekkers, Guus van Kleef, Jacco 
Vogelaar, Raymond de Haas. 
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