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Stichting Halfvol en  
Bureau Ruimtekoers 2021 
Stichting Halfvol brengt op een toegankelijke manier 
maatschappelijke thema’s onder de aandacht 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: 

• Door het realiseren van artistieke projecten bijdragen aan 
langdurige betrokkenheid van inwoners, beleidsmakers en 
kunstenaars bij het oplossen van 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. 

Codes 

Stichting Halfvol volgt de code Cultural Governance bij het 
ontwikkelen van een raad-van-toezicht-model. De code wordt 
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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. Betrokken makers worden 
beloond volgens richtlijn kunstenaarshonoraria.nl 

Uitvoerend team 

• Algemeen directeur: Yosser Dekker 

• Projectleiding: Renée Janssen en Marloes Verhoeven 

• Zakelijke ondersteuning: Jeroen Groot 

• Marketingcoördinator: Margot Wolters 

Gegevens 

• Naam: Stichting Halfvol 

• RSIN: 854191082 

• Adres: Akkerwindestraat 1-512 
 6832 CR Arnhem 

• Tel: 0649947864 

• Web: www.bureauruimtekoers.nl 

Staat van lasten en baten, 2021 

Baten: Lasten: 
Publieke fondsen 213.356 Personeelskosten 177.543 

Private fondsen 151.250 Programmakosten 122.581 

Sponsoren 22.500 Marketingkosten 18.101 

Opdrachten 53.232 Projectkosten 111.291 

Overige baten  - 8.033 

Som der baten: 432.305 Som der lasten: 429.519 

 

Resultaat: 
Toegevoegd aan algemene 
reserve: 

2.786 
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Voorwoord 
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! 

Uitnodigend programma 

Een eerste jaar zonder één festival, maar een heel jaar vol 
activiteiten dat we presenteerden als festival in Malburgen, 
Arnhem en Nederland. 

Er waren 112 activiteiten zoals workshops, muziek- en 
theatervoorstellingen en lezingen. Zo daagden we onze ruim 
11.000 bezoeken en deelnemers uit om nieuwe dromen en 
richtingen te ontdekken voor het samen leven in de stad. Maar 
liefst negen programma’s hebben voldoende middelen om zich 
door te ontwikkelen. Dat doen we samen met betrokken 
deelnemers, makers, beleidsmakers en inwoners.  

Zo was het Ruimtekoersprogramma uitnodigend, gezellig én een 
onderzoek hoe we het leven in de stad voor iedereen beter, 
mooier en leuker maken.  

Covid-19 crisis 

Door de aanhoudende Covid-19 crisis hebben we niet alle 
beoogde resultaten waargemaakt. Vijf programma’s zijn 
verplaatst naar 2022. In plaats daarvan hebben we de beschikbare 
tijd gebruikt voor interne ontwikkeling.  

We ontwikkelden Ruimtekoers van festival naar 
projectorganisatie met een nieuwe naam: Bureau Ruimtekoers. 
Met een nieuwe huisstijl én nieuwe website.  

Bureau Ruimtekoers is een bureau voor participatief ontwerp en 
gemeenschapskunst in de leefomgeving. We onderzoeken hoe 
cultuur bijdraagt aan het oplossen van de vele maatschappelijke 
vraagstukken die voor ons liggen. En dat is belangrijk, want de 
vastgelopen maatschappelijke vraagstukken hebben nieuwe 
oplossingsrichtingen nodig én de culturele sector is op zoek naar 
een hernieuwde zeggingskracht. Een win win! 

Dit kan alleen dankzij de steun van onze partners. We voelen ons 
gesteund in onze zoektocht naar die nieuwe vormen van cultuur 
en kijken er naar uit om aankomend jaar deze zoektocht samen 
door te zetten.  

In deze verantwoording reflecteren we. Dit doen we aan de hand 
van de resultaten die zijn gemonitord via enquêtes, interviews en 
gesprekken met betrokkenen, ‘artistieke data’ vanuit de 
programma’s en evaluaties met makers en het team. We lichten al 
onze activiteiten toe en behandelen de gerealiseerde resultaten 
door deze te vergelijken met onze 
ambities. 

Veel leesplezier! 

 

Yosser Dekker 
Algemeen directeur Bureau Ruimtekoers 
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Overzicht van activiteiten  
Het kan wel! Dat is al sinds de eerste editie het uitgangspunt van 
het vrij toegankelijke kunst- en cultuurprogramma Ruimtekoers. 
Met kunstenaars, ontwerpers, inwoners, publiek, overheden en 
ondernemers wordt de lege ruimte in de wijk opgezocht en 
ingezet om met geëngageerde kunstprojecten nieuwe ideeën en 
richtingen te verkennen voor het samenleven in de toekomst. Zo 
is Ruimtekoers dus óók een artistiek, cultureel en 
maatschappelijk onderzoek dat plaatsvindt middenin én met de 
samenleving, daar waar mensen hun boodschappen doen, wonen 
en naar school gaan.  

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 maar 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 programma een kans voor de kunst- en cultuursector én 
de geëngageerde maker, om samen met publiek, inwoners en 
beleidsmakers aan de slag te gaan. Doe je mee? 

Programma 

Het programma van Bureau Ruimtekoers is georganiseerd op drie 
programmalijnen: 

1. Stadsmakersprogramma’s zijn de activiteiten waarbij 
kunstenaars, betrokkenen en beleidsmakers gezamenlijk 
langdurige activiteiten ontplooien met als doel 
maatschappelijke vraagstukken 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 bovenstaande kunstzinnige activiteiten worden georganiseerd 
binnen vier thema’s: 

1. Klimaat en biodiversiteit 

2. Segregatie en kansengelijkheid 

3. Inclusieve Stadsontwikkeling 

4. Energietransitie voor iedereen 

Jaarlijks wordt er een programma samengesteld dat bestaat uit 8 
tot 10 activiteiten. Het jaarprogramma is een bundeling van 
activiteiten die gezamenlijke doelen nastreven en een 
gezamenlijke begroting kennen. Daarnaast worden er activiteiten 
georganiseerd buiten het jaarprogramma, wel op de vier thema’s. 
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Stadsmakersprogramma: 6 x Het samen bedenken en maken van  
artistieke toekomstbeelden voor vraagstukken in de 
leefomgeving. 

De programma’s speelden zich af in diverse wijken in Arnhem en 
gemeente Bunnik. 

1. Happy Norooz en de Sunshower Picknick door Tina Lenz, 
Rinaldo Klein Beumink en Winkeliers van Winkelcentrum 
de Drieslag. 

2. Werkplaats de Paardenbloem en vergroening van De 
Drieslag door De Onkruidenier, Lucilla Kenny, Feilin Han, 
Redouan Azakarne, en vele anderen. 

 
3. Iedereen Wordt Mens en Alleen Sukkels Hebben Het Druk 

door Karlijn van Kruchten, Esther de Haas, klanten bij De 
Voedselbank Arnhem en medewerkers bij 2Switch Arnhem. 

4. Werkplaats Kersenweide door Verhalenverteller Odijk, 
Bijenakker Odijk en The Creative Chef. 

5. Ritueel Geopend en Musea Cultura door Tina Lenz en 
Circus Andersom. 

6. Aan de Drieslag door het team van Bureau Ruimtekoers in 
samenwerking met alle betrokkenen. 
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Publieksprogramma: 4 x Toegankelijke kunstpresentaties  

Onderdeel van het Stadsmakersprogramma zijn de publieke 
presentaties. Deze vinden plaats in het publieksprogramma en 
worden verrijkt met andere publieksprogramma’s: 

1. 6 presentaties van het Stadsmakersprogramma 

2. Het Grote Wijkdiner en Ik Kook Mijn Verhaal door Stichting 
Vitanos en diverse Malburgers 

3. Wat Jij Niet Ziet door Collect Vier en Theater de Plaats 

4. Educatieprogramma in samenwerking met Natuurcentrum 
Arnhem, Kinderwijkteam en ArnhemZoemt. 

Focusprogramma: 1 x Een onderzoek naar de impact en 
methodische werkwijze van participatieve kunstprojecten 

1. Onderzoek naar participatie in de leefomgeving. 

Verplaatst naar 2022 

Vier programma’s zijn verplaatst naar 2022: 

1. Bouw je mee aan Zonnestad met Pauline van Dongen, 
Klimaatverbond Nederland, Rijnstad en gemeente Arnhem 

2. Soul Search City met Yasser Ballemans en Wijklab  

3. Malburgen Mixtapes met Richard Kofi en Huis voor de Wijk 

4. Zuiderstroom met Cassandra Onck, Jeffrey Neijs, D.W.S., 
A.K.K. en diverse jongeren 

5. De Akademie voor de makers van morgen. 

Kwantitatieve resultaten  
Door de aanhoudende coronamaatregelen konden de geplande 
activiteiten voor de eerste helft van 2021 geen doorgang vinden. 
Programma’s zijn daarom verplaatst naar verderop in het jaar of 
naar 2022. We hebben samen met onze partners de ambitie 
bijgesteld naar een nieuw werkbaar plan. We evalueren de 
resultaten aan de hand van die ambitie en de daadwerkelijke 
realisatie van cijfers op bereik, bezoeken, programma, 
communicatie en financiën. 

Uitgangspunten monitoring kwantitatieve resultaten  

Programma’s bestaan uit meerdere activiteiten. 

• Deelnemers: persoon die het programma of de activiteit 
mede maakt en/of organiseert. Zoals de winkeliers die bij 
elkaar komen om de Sunshower Picknick vorm te geven. 

• Bezoeken: personen die de activiteit bezoeken door deel te 
nemen aan een workshop of personen die door een 
laagdrempelige activiteit in de publieke ruimte worden 
aangesproken door de medemakers. 

Samen met makers, locatiemanager en de vrijwilligers wordt er na 
iedere activiteit een korte evaluatie gehouden waarin het aantal 
bezoeken wordt geschat. Er is altijd veel aanloop bij activiteiten in 
de publieke ruimte, dat nemen we mee in de telling. 
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De kwantitatieve resultaten in 2021 

Onderstaand de resultaten van het programma in 2021. 

Programma’s: Realisatie: Ambitie: 
Aantal 
stadsmakersprogramma’s 

6 op 4 thema’s 9 op 4 thema’s 

Aantal 
stadsmakersprogramma’s 6 op 4 thema’s 9 op 4 thema’s 

Totaal aantal programma’s 14 met 112 
activiteiten 

18 met meer dan 
100 activiteiten 

Aantal ontwerpers en 
kunstenaars betrokken 

15 makers 
betrokken 

15 makers  
betrokken 

 
Vijf programma’s zijn verplaatst naar 2022 vanwege beperkingen 
door de coronamaatregelen. Deze worden uitgevoerd in het 
voorjaar en de zomer van 2022. 

Bezoeken Realisatie: Ambitie: 
Stadsmakersprogramma:  

Totaal 11.690 
bezoeken 

6.000 bezoeken 

Publieksprogramma 5.000 bezoeken 

Focusprogramma (gehele 
jaar) 

2.000 bezoeken 

Betalende bezoeken  512 bezoeken 1.500 bezoeken 
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Met het programma hebben we minder bezoeken getrokken 
omdat we minder programma’s hebben gerealiseerd. Om publiek 
te trekken naar de activiteiten hebben we minder hoge 
toegangsprijzen gerekend. 

Deelnemers Realisatie: Ambitie: 
Deelnemers aan het 
stadsmakersprogramma: 

631 deelnemers 
aan de 
programma’s 

1.500 deelnemers 

Deelnemers aan het 
Publieksprogramma: 1.000 deelnemers 

Deelnemers aan het 
educatieprogramma: 500 deelnemers 

 
Aan de programma’s hebben 631 mensen deelgenomen. Dat is 
minder dan beoogd. Dat komt omdat we de programma’s op een 
andere wijze hebben moeten organiseren vanwege 
veiligheidsmaatregelen zoals het houden van anderhalve meter 
afstand. Het educatieprogramma is aangepast naar diverse 
workshops voor kinderen, daardoor zijn er minder deelnemers. 

Marketing en communicatie 

De transitie van festival naar projectbureau vraagt om een nieuwe 
positionering van het merk ‘Ruimtekoers’. We spreken niet meer 
van Festival Ruimtekoers, maar van Bureau Ruimtekoers.  

Afgelopen jaar hebben we daarom ingezet op een nieuw 
marketing- en communicatieplan dat resulteerde in een nieuwe 
huisstijl en website. 

Bereik Realisatie: Ambitie: 
Bereik van het programma 
in de media 

1.517.200 mensen 500.000  
mensen 

 
Pers 

Afgelopen jaar hebben we 1.320.200 mensen bereikt met 
publicaties in De Gelderlander, Omroep Gelderland, Indebuurt 
Arnhem en NPO Radio 1. Twee maandelijks verscheen De 
Malburger met een iedere editie een spread met content vanuit 
Ruimtekoers erin.  

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.  

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. 
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Presentaties en workshops 

We presenteerden de Ruimtekoersmethode bij verschillende 
hogescholen en platformen zoals Willem de Koning Academie, 
HKU, ArtEZ, Saxion, LUX Nijmegen, Rijnbrink en Museum Arnhem. 
Ongeveer 200 mensen werden daarmee bereikt. 

Financiële resultaten 
Lasten 

De totale kosten bedragen over 2021 429.519 euro. Deze zijn ruim 
152.000 minder dan de begroting door het verplaatsen van vijf 
activiteiten naar 2022. 

Lasten Gerealiseerd: Ambitie: 
Personeelskosten 177.543 204.678 

Programmakosten 122.581 210.435 

Marketingkosten 18.101 23.350 

Projectkosten 111.291 143.093 

Totaal lasten 429.519 581.556 

 
Sinds 2021 werken we met een indeling van lasten en baten op 
basis van activiteiten en beheer. Zie onderstaand. 

Lasten Gerealiseerd: Ambitie: 
Activiteitenlasten personeel 113.109 148.813 

Activiteitenlasten materieel 140.685 233.785 

Beheerslasten personeel 64.434 55.865 

Beheerslasten materieel 111.291 143.093 

Totaal lasten 429.519 581.556 
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In 2021 hebben we gewerkt aan de interne organisatie door het 
ontwikkelen van een marketing en communicatieplan, nieuwe 
huisstijl en website. Deze activiteiten dragen bij aan de realisatie 
van de toekomstplannen van de stichting. Daardoor vallen de 
beheerslasten personeel hoger uit. 

Pre pro rata 

Na de 2020 editie van Ruimtekoers heeft de belastingdienst het 
standpunt ingenomen dat Stichting Halfvol de btw volgens een 
‘pre-pro-rato’ dient te verrekenen. Vanaf dit jaar werken we met 
een door de accountant gecontroleerde berekening van deze 
methode. De niet te verrekenen btw wordt onder beheerslasten 
materieel geplaatst en bedraagt ruim 49.000 euro. 

Baten 

Baten Gerealiseerd: Ambitie: 
Publieke fondsen 213.356 367.000 

Private fondsen 151.250 156.250 

Sponsoren 22.500 11.258 

Opdrachten 53.232 58.722 

Overige baten  - 8.033 2.000 

Totaal baten 432.305 595.730 

 
Sinds 2021 werken we met een indeling van lasten en baten op 
basis van activiteiten en beheer. Zie onderstaand. 

Baten Gerealiseerd: Ambitie: 
Baten activiteiten 229.067 382.480 

Baten beheer 203.238 213.250 

Totaal baten 432.305 595.730 

 
Sinds 2021 activeren we toegezegde financieringen in de balans. 
Daartegenover wordt direct een gelijkgrote verplichting 
gepassiveerd. Op die wijze geven we vorm aan een heldere op- en 
afschaalstrategie. Daarnaast wordt, aan de hand van de 
(project)uitputting, de daarvoor beschikbare financiering 
gedeactiveerd, als baten geregistreerd en de bijbehorende 
gepassiveerde verplichting dienovereenkomstig verlaagd. 
Hierdoor lopen ook de uitgaven en baten nagenoeg gelijk op. In 
2021 zijn er hogere sponsorbijdragen gerealiseerd; die direct als 
baten worden geregistreerd. En terugbetalingsverplichtingen 
gerealiseerd met betrekking tot publieksinkomsten en 
opdrachten in 2020 die niet zijn gerealiseerd. Hierdoor is een 
uiteindelijk positief resultaat gerealiseerd van 2.786 euro, welke 
aan de algemene reserve is toegevoegd. 

Baten behaald voor uitgestelde programma’s 

Binnen de activiteitenbaten is een bedrag van ruim 237.000 euro 
geworven om de vijf verplaatste programma’s te realiseren in 
2022. In verlengde van de bovengenoemde systematiek en in 
overleg met partners zijn deze baten toegevoegd aan de balans 
om deze in 2022 te benutten. 
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Kwantitatieve resultaten en impact 

Uitgangspunten monitoring kwantitatieve resultaten  

Hieronder volgen de beoogde en gerealiseerde kwalitatieve 
resultaten. De kwalitatieve impactdoelstellingen worden 
gemonitord door het afnemen van participerende observaties, 
interviews met betrokkenen en digitale enquêtes en 
scheurenquêtes onder deelnemers. 

Deze ‘data’ wordt meegenomen in de evaluatie en de 
onderbouwing van de behaalde impact over één jaar, 2022. Over 
de jaren 2019 en 2020 is reeds een onderzoek uitgevoerd, het doel 
is om dit door te zetten tot 2023 en dan de ontwikkelingen te 
bekijken. Ondertussen werken we aan verbetering van dit 
impactmodel. Daarnaast worden de inzichten gebruikt om de 
aanpak van ruimtekoers te verfijnen.  

In 2021 zijn 222 respondenten geraadpleegd in twee verschillende 
enquêtes, en er zijn elf interviews afgenomen met betrokkenen. 

Doelstelling 

Doelstelling van Bureau Ruimtekoers is: 

Door het realiseren van artistieke projecten bijdragen 
aan langdurige betrokkenheid van inwoners, 
beleidsmakers en kunstenaars bij het oplossen van 
vraagstukken in de leefomgeving. 

Deze doelstelling is toegespitst in vier impactdoelstellingen.  
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Impactdoel 1: De kunstprojecten brengen het gesprek over 
betrokkenheid in de leefomgeving op gang bij uiteenlopende 
betrokkenen. 

• 91% van de respondenten geeft aan iemand te hebben 
ontmoet die zij nog niet kenden tijdens de activiteiten. Dit 
was in 2020 nog 65%.   

• 67% van de respondenten geeft aan ideeën te hebben voor 
nieuwe invullingen van de publieke ruimte waar het 
programma zich afspeelde. Dat is minder dan de beoogde 
75%, maar meer dan de 52% in 2020. 

 
 

Impactdoel 2: De kunstprojecten brengen deelname van 
betrokkenen bij activiteiten in de leefomgeving op gang 

• Maar liefst 17 lokale wijkorganisaties waren betrokken bij 
de realisatie van het programma in 2021. Dat is meer dan 
de beoogde 12. 395 deelnemers waren betrokken bij de 
totstandkoming van het programma. Dat is minder dan de 
beoogde 500. Dit is te verklaren door het verplaatste 
programma.  

• 98% van de deelnemers geeft aan dat het meedoen en 
bezoeken van een programma een positieve ervaring was. 

 

“Tijdens de 
Sunshower Picknick 
hebben we 
allemaal nieuwe 
mensen leren 
kennen die ook in 
deze wijk wonen.” 

“Ik vind het erg leuk 
om de buren meer te 
vertellen over mijn 
passie, de bij. Met De 
Onkruidenier 
ontwikkelden we 
nieuwe ideeën voor 
de Drieslag.” 
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Impactdoel 3: De kunstprojecten zorgen voor een gezamenlijke 
betrokkenheid bij thema’s in de leefomgeving 

• In het programma werden zes onderzoeksvragen 
behandeld. 

• 80% van de respondenten gaf aan ideeën te hebben 
opgedaan tijdens de activiteiten. En 73% daarvan gaf aan 
dat er ook daadwerkelijk iets mee te willen gaan doen op 
een later moment. 

 

Impactdoel 4: De kunstprojecten zorgen voor een vervolg doordat 
projecten worden doorgezet of betrokkenen actief blijven binnen 
het thema met eigen initiatieven 

• Dit jaar zijn er drie wethouders in twee gemeenten die het 
programma dragen. Daarmee is de doelstelling behaald. 

• Negen 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. Dat is meer dan de beoogde acht en behaalde 
zeven van 2020. 

Overzicht van doorontwikkelingen 

• Happy Norooz en de Sunshower Picknick krijgen een 
jaarlijks vervolg. Het project heeft geleid tot draaiboeken 
waarmee de gemeenschap een volgende editie kan 
organiseren. En dat is belangrijk, want zo is Norooz geen 
eenmalig evenement, maar de start van een nieuwe 
feestelijke traditie, een antwoord op de behoefte naar 
nieuwe feestdagen, en nieuwe samenwerkingen voor een 
leefbare wijk. Het project heeft ook bijgedragen aan de 
verdere ontwikkelingen op winkelcentrum De Drieslag 
zoals omschreven bij het project Aan De Drieslag.  

• De betrokken inwoners bij Werkplaats de Paardenbloem en 
Ruimtekoers hebben nieuwe ‘groene’ verbindingen 
gerealiseerd met andere initiatieven in Malburgen. Dit 
netwerk realiseerde financiering voor De Groene Route 

“Dankzij deze 
geschiedenisroute kon ik 
weer in het huis kijken waar 
ik ben opgegroeid. Met de 
huidige eigenaar spreek ik 
volgende week af om oude 
foto’s te bekijken. Wat een 
mooie verbinding!” 
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door een aanvraag bij de provincie Gelderland met 
ondersteuning van de gemeente Arnhem. Zo worden 
meerdere plekken in Malburgen groen- en bloemrijker 
gemaakt met inwoners. Aankomende zomer wordt het 
plein achter de Albert Heijn ontwikkeld tot een groene 
oase samen met de inwoners en winkeliers. Ruimtekoers is 
partner in deze ontwikkelingen. Het project heeft ook 
bijgedragen aan de verdere ontwikkelingen op 
winkelcentrum De Drieslag zoals omschreven bij het 
project Aan De Drieslag. 

• Professionals en begeleiders bij 2Switch, de Voedselbank 
én de gemeente Arnhem (Werk & Inkomen, Armoede) 
onderzoeken in een vervolgproject van Iedereen Wordt 
Mens of cultuurdeelname als methode kan worden 
opgenomen in het hulpaanbod voor mensen in armoede of 
een activeringstraject. Dat wordt vormgegeven met drie 
nieuwe projecten:  

1) Drie nieuwe rondes van het project bij filialen van 
2Switch in Arnhem, Zutphen en Elst. 2) Vertoningen van de 
film met een nagesprek op verschillende plekken bij de 
gemeente Arnhem, de Voedselbank en andere partijen in 
bijvoorbeeld Deventer. 3) Een onderzoek, in samenwerking 
met de gemeente Arnhem, naar eenzelfde aanpak in de 
Arnhemse wijk Immerloo om zo vanuit cultuurdeelname 
kinderarmoede te doorbreken. 

• Betrokkenen bij het project Werkplaats Kersenweide 
ontwikkelen nieuwe projecten om de nieuwe wijk welkom 
te heten. In het voorjaar van 2022 staan reeds nieuwe 
workshops gepland die inwoners volledig zélf organiseren, 
met en voor Odijkers en de toekomstige Kersenweide. 

• Het project Ik kook Mijn Verhaal krijgt een vervolg in 
samenwerking met De Vrijwilligerscentrale en Vriend in 
Arnhem. Vier nieuwkomervrouwen en vier Malburgse 
vrouwen leren elkaar kennen vanuit hun culinair erfgoed. 
Dit leidt tot de gerechten voor een nieuw menu voor Het 
Grote Wijkdiner in 2022. Het Grote Wijkdiner kan ook op 
andere plekken plaatsvinden in Arnhem en Nederland. Het 
team van Bureau Ruimtekoers werkt het concept uit tot 
een verplaatsbaar product in 2022. Het project heeft ook 
bijgedragen aan de verdere ontwikkelingen op 
winkelcentrum De Drieslag zoals omschreven bij het 
project Aan De Drieslag.  

• Vanaf 2022 is het Focusprogramma opgegaan in de 
Ruimtekoers Akademie: Een onderzoeksprogramma waarin 
opnieuw met artikelen, workshops, lezingen en publicaties 
onderzoek wordt gedaan naar de impact van 
kunstprojecten in de andere domeinen op de kunst- en 
cultuursector zelf en die andere domeinen. 
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Artistieke reflectie  
Van festival naar jaarprogramma 

In onze nieuwe programmaopzet worden kunstzinnige activiteiten 
verweven met de dagelijkse routine van mensen en wijken. We 
combineren het begrip ‘festival’ met een met een ‘reclaim the 
streets’- attitude waarbij de publieke ruimte het fysieke platform 
wordt. Door de Covid-19 crisis heeft die ruimte gewonnen aan 
populariteit; door gesloten scholen, cafés, clubs en het ontbreken 
van festivals, is de samenleving aangewezen op een praatje of 
activiteit op straat.  

Dit gegeven nemen we nu als basis en we ontwikkelen door. Het 
festival wordt een jaarprogramma: Een samenhangende 
aaneenschakeling van culturele programma’s. Binnen dezelfde 
thematiek en methodiek presenteren die zich op de drie 
artistieke programmalijnen: het stadsmakersprogramma, 
publieksprogramma en focusprogramma. 

Hiermee creëerden we ruimte voor langdurige artistieke 
onderzoeken die zich afspelen in andere domeinen zoals het 
fysieke en sociale domein met projecten als Werkplaats de 
Paardenbloem, Zonnestof, Iedereen Wordt Mens en Werkplaats 
Kersenweide. In het focusprogramma ontstond er ruimte om deze 
processen te onderzoeken, ervan te leren en onze inzichten te 
delen door artikelen te schrijven en presentaties te geven. 
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Het maakproces en kennis als cultureel product 

Zo is ons culturele product niet alleen meer de 
theatervoorstelling of het kunstwerk dat wordt gepresenteerd, 
ook het maakproces ontwikkelt zich tot een cultureel product 
evenals onze steeds bredere en diepere kennis over 
kunstprojecten in andere domeinen. Beiden bieden we aan een 
nieuw publiek aan: professionals, inwoners, diverse doelgroepen 
en natuurlijk de makers zelf. 

Zoals het project Iedereen Wordt Mens, waarbij theatermakers 
Karlijn van Kruchten en Esther de Haas zes maanden meewerkten 
bij kringloopwinkel 2Switch waar mensen in een activeringstraject 
worden geholpen om uit armoede te raken. Het resultaat was 
zowel een theatrale film, gemaakt met medewerkers, die nog 
steeds wordt gepresenteerd bij allerlei verschillende instellingen, 
als ook een artistiek proces dat bijzondere effecten teweegbracht: 

• De deelnemers werden dieper en sneller geactiveerd om 
betaald werk te vinden en enthousiasmeren nu anderen 
om meer aan cultuurbeoefening te doen.  

• De beleidsmakers bij gemeente Arnhem onderzoeken nu 
cultuurdeelname als middel in andere contexten zoals het 
tegengaan van kinderarmoede in Immerloo.  

• Bij 2Switch wordt er gewerkt aan een volgende stap; ook bij 
de filialen in Elst en Zutphen gaan aankomend jaar 
theatermakers aan de slag.  

En de makers? Die willen vaker dit type artistieke projecten 
organiseren. Ook bij andere projecten zagen we vergelijkbare 
effecten. Zo werkt gemeente Bunnik bij de ontwikkeling van de 
nieuwe woonwijk nu intensiever samen met de huidige inwoners 
van Odijk. Doordat zij in het project Werkplaats Kersenweide 
elkaar leerden kennen vanuit een artistiek maakproces. En twaalf 
inwoners vergroenen nu op eigen initiatief hun wijk Malburgen na 
interventies met kunstenaars van De Onkruidenier. 

Zo komen we erachter dat het culturele product voortkomend uit 
het proces zich niet laat toetsen door bezoekers- of 
deelnemersaantallen, maar aan de diepte van de betrokkenheid 
en de sociale impact die wordt bereikt.  

Cultuurdeelname als empowerment-tool bij maatschappelijke 
vraagstukken 

In opdracht van Overleg Orgaan Fysieke Leefomgeving binnen het 
programma Participatie bij Aardgasvrije Wijken werkten we samen 
met Marleen Stikker aan het vraagstuk hoe inwoners 
gelijkwaardig betrokken raken bij het aardgasvrij maken van 
wijken. In vijf artikelen reflecteerden we op onze 
participatieprojecten binnen het kader van het OFL en maakten 
daarbij gebruik van de inzichten van onderzoeksbureau Drift uit 
Rotterdam op het gebied van samenlevingstransities en 
empowerment. We kwamen tot het inzicht dat 
cultuurparticipatieprojecten bijdragen aan de empowerment van 
de betrokkenen.  
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Empowerment gaat over kunnen en willen bewegen. Heb je 
voldoende tools zoals geld en middelen om te kunnen bewegen? 
En ben je gemotiveerd om te willen bewegen? Juist op die 
motivatie speel cultuurdeelname een cruciale rol. De kracht van 
cultuurparticipatie is dat mensen zich gezien voelen, 
eigenaarschap voelen over het eigen maakproces en bij de 
presentatie positieve feedback ontvangen. Zo raken zij 
gemotiveerd te bewegen.  

Dit effect zagen we bij de winkeliers van Winkelcentrum de 
Drieslag die nu een nieuwe Sunshower Picknick organiseren, 
inwoners die de wijk zelfstandig verder vergroenen én 
beleidsmakers die nieuwe projecten ontwikkelen om 
cultuurdeelname opnieuw toe te passen als tool. 

Vakmanschap en authenticiteit van de maker 

Onderdeel van de methode waarmee we werken is dat de maker 
werkt naast een programmamaker. Samen zijn zij 
verantwoordelijk voor het proces, de makers artistiek en de 
programmamaker vanuit productioneel en de context.  

Het aanbrengen van meer focus om het maakproces betekent niet 
dat het artistieke eindproduct niet meer belangrijk is. In 
tegendeel, de twee producten hebben elkaar nodig. Nog steeds 
dient het verhaal verteld te worden en daar is nog steeds de 
kunstenaar voor nodig. Vanuit de kracht van verbeelding weet de 
maker het verhaal samen met betrokkenen te bedenken, maken 
én presenteren. 

We selecteren makers die in hun praktijk eveneens het 
maakproces én de presentatie op gelijke waarde schatten en met 
ons willen onderzoeken welke effecten deze visie heeft. Daarbij 
geven we ruimte aan makers om te creëren op wat zij 
tegenkomen in het proces. Het eindproduct staat niet vast, maar 
wordt ontwikkeld gedurende het project. Door alle betrokkenen 
samen. 

 
 

Is dit uniek? 

Zo betreden we nieuwe velden waartoe we ons moeten 
verhouden zoals community arts. Echter, daarbij staat het 
meedoen bij het maken van kunst centraal en niet zozeer een 
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maatschappelijk vraagstuk. Een ander veld is social design, 
daarbij staat dan weer de ontwerper nog centraal die het 
probleem oplost met creatieve vormen, in plaats de community 
zelf. De crossover vanuit de culturele sector naar andere 
domeinen waarbij de maker gelijkwaardig met andere 
deelnemers werkt aan oplossingen vanuit artistieke methoden 
maakt ons, voor zover wij het kunnen zien, uniek.  

Effecten in het culturele domein 

Zo willen we een lans breken voor kunstenaars en ontwerpers die 
aan de slag gaan in de community- en participatieve context. En 
we denken dat dit hard nodig is, want wat ons 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, maar door haar 
waarde te tonen aan de gehele samenleving (en niet alleen naar 
de bezoekers die toch wel naar het museum of de schouwburg 
gaan). Het gaat daarbij niet om ‘kunst naar de mensen te 
brengen’, maar door te luisteren en vanuit daar gelijkwaardige, 
kunstzinnige en artistieke methoden projecten te lanceren. Door 
brede doelgroepen uit te nodigen om de kunst zelf te maken én 
op die wijze de prikkelende en bevragende kracht van kunst te 
ervaren. Hoe meer mensen de kracht van de makers ervaren, hoe 
meer zij kunst waarderen, en hoe meer kunst nodig is … hoe 
weerbaarder de sector wordt. 

De volgende stappen: Ruimtekoers is nog volop in ontwikkeling 

Zo blijven we nog volop in ontwikkeling; van cultuurfestival naar 
bureau voor participatief ontwerp en gemeenschapskunst in de 
leefomgeving dat jaarlijks een samenhangend programma 
organiseert van verschillende activiteiten. Aankomend jaar 
ontwikkelen we onze artistieke positie door: 

• Meer kennis ontwikkelen over onze werkwijze door het 
Akademie-programma te realiseren in 2022.  

• Met professionele onderzoekers effecten van onze 
methode te onderzoeken in het sociale en fysieke domein. 

• De kennis beter te borgen door het publiceren van een 
toolboek waarbij we onze methode uitleggen en 
toepassen. 

• Aan te sluiten bij netwerken rondom inclusive design, 
participatief ontwerp, community arts en social design. En 
met makers en organisaties langdurige samenwerkingen 
en projecten ontwikkelen. 

• De platform functie van Ruimtekoers verder ontwikkelen 
door meer projecten buiten Arnhem te ontwikkelen 

• Met huidig betrokken makers nieuwe makers selecteren 
voor volgende projecten. 

Zo blijven we een ruimte ontwikkelen voor nieuwe vormen van 
kunst en cultuur, experiment én agendering. 
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Ontwikkeling organisatie  
De organisatie is ook in transitie, van festivalorganisatie naar 
projectorganisatie. Dat gaat verder dan technische aanpassingen. 
Ook de bedrijfscultuur veranderd.  

Personele bezetting 

Zo hebben we afscheid genomen van een aantal vaste krachten op 
productie en programma, met name omdat taken en 
verantwoordelijkheden veranderden en deze niet meer pasten bij de 
ambities van degene die ze uitvoerden. Het team is vernieuwd met 
de komst van Renée Janssen als projectleider, Sari Bouwmeester als 
hoofd onderzoek en werving en Margot Wolters als 
marketingcoördinator. In 2022 start Pim Gerritsen als tweede 
projectleider en zijn er nog functies in te vullen als projectmarketeer 
en projectmedewerker. 

Zakelijke ondersteuning 

Robin van der Beek is gestopt in zijn functie als zakelijk leider na het 
programma in2022. Robin is ervaren in het organiseren van festivals 
en gaf aan dat zijn ambitie op dit moment elders ligt. Dat betekent 
dat Yosser Dekker in de functie van algemeen directeur 2021 heeft 
afgerond. In overeenstemming met het bestuur wordt er voor eind 
2022 een office & finance manager gezocht die Yosser ondersteund. 

Interne afstemming 

Interne processen veranderen ook. Als team leven we niet meer toe 
naar één groots moment, maar verdelen we de energie over 

meerdere momenten per jaar én moeten we wennen aan de 
langdurige maakprocessen. Een nieuw team met nieuwe processen 
binnen een context met veel geschiedenis vergt goede afstemming. 
Afgelopen jaar is er veel aandacht geweest voor interne organisatie. 

 
 

Nieuwe verdienmodellen 

Dit jaar hebben we een propositie ontwikkeld voor gemeenten, 
adviesbureaus en andere organisaties. De samenwerking met 
gemeente Arnhem voor het project Iedereen Wordt Mens en 
gemeente Bunnik voor Werkplaats Kersenweide zijn goed 
geëvalueerd, en we zien kansen om meer projecten in opdracht of 
co-opdracht te ontwikkelen. 
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Arnhemse positie 

Door de Coronapandemie en de transitie van de organisatie en het 
programma zijn we minder in contact geweest met andere culturele 
instellingen in de regio. We willen de positie van Ruimtekoers in de 
regionale culturele infrastructuur versterken. Met de nieuwe 
propositie als Bureau Ruimtekoers willen we culturele 
samenwerkingen opzetten voor aankomend jaar. 

Culturele codes 

Code Cultural Governance 

Het bestuur bestaat uit drie leden: Guus van Kleef, Raymond de Haas 
en Jacco Vogelaar. Het bestuur van de stichting is onafhankelijk en 
onbezoldigd. De Stichting volgt de Code Governance Cultuur.  

In 2022 transformeert Stichting Halfvol van bestuursmodel naar een 
raad- van-toezichtmodel. De stichting wordt tijdens deze transitie 
bijgestaan door adviseurs van Cultuur+Ondernemen. In deze 
transitie wordt de stichting klaargestoomd om noodzakelijke 
aanpassingen door te voeren waaronder een diverse samenstelling 
van de leden van de raad van toezicht op het gebied van gender, 
leeftijd, culturele achtergrond en lichamelijke begrenzing. 

Leden van de raad van toezicht zijn transparant in hun 
nevenactiviteiten en werkzaamheden. Alleen wanneer het nodig 
wordt geacht stelt de raad haar netwerk beschikbaar voor de 
organisatie. Er zijn geen tegengestelde belangen en er is geen sprake 
van belangenverstelling.  

 

Fair Pay 

Stichting Halfvol onderschrijft de Fair Practice Code. Eerlijke 
beloningen, groeimogelijkheden en zorgen voor elkaar is wat de 
organisatie en het team kenmerken.  

• Sinds 2021 baseren we de verloning van het team op de CAO 
Kunsteducatie in plaats van CAO Theater en Dans. Deze CAO is 
meer passend op de interne organisatiestructuur. 

• In 2021 hebben we nog met een team van freelancers gewerkt. 
Vanaf 2022 worden er jaarcontracten uitgedeeld aan 
medewerkers die een kernfunctie vervullen zoals 
projectleiders.  

• In 2021 is het honorarium voor makers getoetst aan 
verschillende richtlijnen: kunstenaarshonorarium.nl en de 
richtlijnen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.  

In de projecten die langer duurden dan begroot vanwege 
aanhoudende maatregelen hebben we met betrokken teamleden en 
makers aanvullende afspraken gemaakt voor vergoedingen.  

Code diversiteit en inclusie 

Het uitgangspunt van Stichting Halfvol is dat iedereen erbij hoort en 
dat we hard ons best moeten doen dat iedereen er ook echt bij kan 
horen. We werken vanuit een intersectionaliteitsprincipe op het 
gebied van programma, organisatie en kennis. Dit dient verder 
ontwikkeld te worden. Daarom stellen we in 2022 een ‘blinde vlekken 
raad’ in, die ons gevraagd en ongevraagd adviseert.  
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• Inclusieve programmering: we spreken een divers publiek aan 
met onze activiteiten. In de programmering is het aantal 
perspectieven in onze ogen beperkt. In 2022 en 2023 willen we 
nieuwe perspectieven toevoegen aan ons makersnetwerk. 

• Goede samenwerking: In samenwerking met de ‘blinde 
vlekken raad’ willen partners vinden die ons ondersteunen bij 
onze ambitie op het gebied van diversiteit. Daarnaast willen 
we de samenwerking met APCG en 2Switch verder uitwerken. 

• Divers personeel: Ruimtekoers is zich bewust van de 
omgeving en er zijn teamleden die woonachtig zijn in 
Arnhem-Zuid. Echter, de culturele achtergronden zijn niet 
divers. Met de Blinde Vlekken Raad wordt hier werk van 
gemaakt vanaf 2022.  

• Divers publiek: Het publiek bij Ruimtekoers is zéér divers; van 
alle sociale, culturele achtergronden bezoeken mensen de 
programma’s.  
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Reflectie van het bestuur 
Voortdurende Coronamaatregelen 

Het eerste half jaar 2021 was voor de stichting een herhaling van een 
groot deel van 2020 als gevolg van de aanhoudende beperkingen 
vanwege de coronamaatregelen. De mogelijkheid om vanaf de zomer 
van 2021 weer (mondjesmaat) te heractiveren heeft de hele stichting 
doen opveren en geleid tot de realisatie van een aanzienlijk deel van 
de voorgenomen ambities in het tweede half jaar van 2021. 

Daarnaast is de organisatie in de “luwte” in de eerste 6 maanden van 
2021 erin geslaagd om de missie, visie en strategie te evalueren, te 
bespreken en te herijken in een duurzaam plan voor de toekomst. 
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.  Een deel van de strategische 
aanpassingen is in die periode ook doorgevoerd in de samenstelling 
van een passend marketing- en communicatieplan en de uitwerking 
van een sluitende meerjarenbegroting. 

Het bestuur is trots op het team. Zij hebben flexibiliteit en 
betrokkenheid getoond in de aanhoudend moeilijke tijden en 
hebben de situatie aangegrepen om de organisatie duurzaam om te 
vormen. Het bestuur is verheugd dat, sinds de mogelijkheden er 
weer waren, het volledige team enthousiast en met grote energie de 
projectplannen heeft opgepakt en in zo ruime mate heeft weten te 
realiseren. 

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. Het bestuur is blij dat in 2021 
zowel inhoudelijke en artistieke doelstellingen zijn behaald én 
financiële resultaten positief zijn. 

Vooruitblik 

In navolging op de interne evaluatie, besprekingen en 
“reorganisatie” naar een duurzaam/bestendig organisatiemodel 
(Bureau Ruimtekoers), zijn in 2021 de plannen om het bestuursmodel 
eveneens te actualiseren verder opgepakt. In 2022 worden (onder 
andere) de transitie naar een Raad van Toezicht-model, de 
uitbreiding van het aantal toezichtshouders en samenwerking 
tussen de Raad en de organisatie verder vormgegeven, zulks onder 
professionele begeleiding.    

Goed bestuur 

Het bestuur is elf keer bij elkaar gekomen. Zij hebben gezamenlijk de 
voortgang van de activiteiten besproken en de financiële resultaten 
nauwlettend in de gaten gehouden.  

Guus van kleef, Raymond de Haas en Jacco Vogelaar 
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Partners van Ruimtekoers 2021 
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. 
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