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1. Inleiding
In 2020 viert het Prins Bernhard Cultuurfonds zijn 80-jarig bestaan. In 1940 is het fonds opgezet om
geld in te zamelen voor de bevrijding van Nederland. Na de oorlog groeide het uit tot het grootste
particuliere fonds voor cultuur, natuur en talentontwikkeling. Het jubileum is een mooie aanleiding
om opnieuw te formuleren wat het Cultuurfonds kan en wil betekenen voor de huidige maatschappij
en hoe het dit streven het beste in praktijk kan brengen. Het jaar 2020 is daarbij een transitiejaar van
het ‘oude’ 80-jarige Cultuurfonds naar een vernieuwde organisatie: oude waarden krijgen nieuw elan,
en de impact van het Cultuurfonds op de samenleving wordt zichtbaarder. Het Cultuurfonds verbindt,
verrijkt en bereikt (nieuwe doelgroepen).
De basis is solide. Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft de afgelopen tien jaar een forse groei
doorgemaakt. Door het inzetten op andere vormen van fondsenwerving, met name CultuurFondsen op
Naam (CFoN), is het activiteitenbudget sterk gestegen en is het Cultuurfonds minder afhankelijk
geworden van loterij-inkomsten. De werkzaamheden zijn daardoor wel complexer geworden, zowel
inhoudelijk als administratief. De bedrijfsvoering vereist de nodige aandacht omdat de ruim 450 CFoN
verschillende doelstellingen hebben en er regelmatig ook bijkomende afspraken zijn gemaakt met
schenkers. Verder is de wens gegroeid om de bijdrage die het fonds levert aan de maatschappij beter te
kunnen duiden en op termijn verder te vergroten.
In 2019 is daarom onder de noemer ‘Cultuurfonds 2030’ een strategie- en
organisatieontwikkelingstraject gestart. In dit verband is allereerst een visie uitgewerkt voor het
Cultuurfonds in 2030 (zie paragraaf 3) en wordt nu een bijbehorend meerjarenbeleidsplan 2020-2022
opgeleverd. De financiële kaders en de daarvoor benodigde budgetten worden in separate documenten
toegelicht. De intentie is om in de komende periode de groei te borgen, de maatschappelijke bijdrage
van het werk van het fonds beter te duiden en een stevig fundament te leggen voor verdere groei en
ontwikkeling.
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2. Terugblik op voorgaande jaren
In de afgelopen vijf jaar heeft het Cultuurfonds conform de doelstelling een significante groei van het
mecenaat weten te realiseren. De stabilisatie en dreigende afname van loterijafdrachten werd ruim
gecompenseerd doordat inkomsten uit fondsenwerving flink stegen. Het bestedingenbudget liep op tot
zo’n € 35 miljoen per jaar vanwege het gestaag toenemende aantal CFoN en ook andere vormen van
mecenaat (bijlage 1). Overwogen is de kansen die zich in dit kader aandienen verder te verzilveren door
de dienstverlening te verbreden. Na rijp beraad werd echter – zonder ambities op te geven – besloten
eerst de organisatie zelf te versterken onder het motto reculer pour mieux sauter, vrij vertaald: ‘een
stapje terug om verder te kunnen springen’. Ondanks nuttig gebleken inspanningen om de organisatie
te stroomlijnen en flexibeler in te richten, komen een aantal geledingen en de samenhang daarvan
anders steeds meer onder druk te staan. De onlangs herijkte missie* biedt een goede basis om de
activiteiten ten behoeve van de werkterreinen die sinds WOII zijn opgestart met een nieuwe focus
voort te zetten. De komende jaren kan het Cultuurfonds het werk op dit gebied aldus meer beheerst
bestendigen, en successen uitbreiden door het eigen aandeel daarin helder uitgelicht gericht bij
stakeholders onder de aandacht te brengen.

3. Cultuurfonds 2030
Het Cultuurfonds financiert meer dan 3500 projecten per jaar op het gebied van cultuur en natuur.
Met deze investeringen was in 2018 een totaalbedrag van € 34 miljoen gemoeid. De bestedingen
worden mogelijk gemaakt door een jaarlijkse afdracht van de BankGiro Loterij en de Nederlandse
Loterij, alsmede in toenemende mate ook door schenkingen van particulieren, veelal via CFoN – de
inkomsten uit eigen fondsenwerving vielen inmiddels zelfs al enige jaren achtereen hoger uit dan die
uit loterijen. Behalve direct stelt het Cultuurfonds ook indirect initiatiefnemers in staat om activiteiten
te realiseren: enerzijds door structureel aan partnerorganisaties bij te dragen, zoals het Prins Bernhard
Cultuurfonds Caribisch Gebied en de European Cultural Foundation (ECF); anderzijds door
samenwerkingsverbanden met andere partijen aan te gaan, bijvoorbeeld in het kader van de
Cultuurfondsen voor Monumenten en het Blockbusterfonds.
Het Cultuurfonds – gaandeweg uitgegroeid tot de grootste particuliere financier van cultuur in
Nederland – staat open voor aanvragen ten behoeve van alle mogelijke projecten binnen de
werkterreinen, mits die aan enkele elementaire richtlijnen voldoen. Om te beoordelen welke
initiatieven het meest voor steunverlening in aanmerking komen, kunnen het hoofdkantoor in
Amsterdam en 12 provinciale afdelingen gesitueerd in de Provinciehuizen, een wijdvertakt landelijk
netwerk aanspreken. Aanvragen worden voorgelegd aan adviescommissies met specifieke kennis van
de werkterreinen en de regio’s waar activiteiten plaatsvinden. Vanuit een lange traditie wordt er met
zorg en aandacht gekeken naar de kwaliteit van de projecten.
Met zijn werkzaamheden wil het Cultuurfonds een blijvende bijdrage leveren aan de samenleving. Dit
gebeurt in de eerste plaats door financiering van projecten van makers en andere initiatiefnemers via
het bestedingenportfolio. Deze bestedingen brengen iets teweeg in de maatschappij, soms op de korte
termijn – zoals door het faciliteren van een voorstelling –, soms op de langere termijn – bijvoorbeeld
door talent de kans te geven zich verder te ontwikkelen.
Een steeds groter deel van de bestedingen wordt behalve door de loterijen ook mogelijk gemaakt door
particulier initiatief. Het verbinden van schenkers met projecten en de organisatoren daarvan, vaak via
toekenningen uit CFoN, is een belangrijke activiteit van het fonds geworden, die veel verder gaat dan
uitsluitend financiering bieden. De banden die het Cultuurfonds zo laat ontstaan en helpt bestendigen,
dragen ook op zichzelf wezenlijk bij aan de samenleving. In dit proces brengt het Cultuurfonds ten
In de loop van 2019 werd, om het succes voort te zetten en zo mogelijk uit te breiden, in een reeks dialogen
besproken wat de maatschappelijk meerwaarde van het Cultuurfonds vandaag de dag is en in de nabije toekomst
kan zijn. De conclusie luidt dat het fonds een samenleving nastreeft waarin zowel cultuur als natuur het leven
van mensen verrijkt, en hun daarbij gelegenheid biedt zich met elkaar te verbinden.
*
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slotte ook grote groepen geëngageerde vrijwilligers samen. Door deelname aan sessies van
afdelingsbesturen, adviescommissies en jury’s stellen zij kennis en tijd ter beschikking aan het
algemeen belang.
In de aanloop naar het komende jubileumjaar 2020 heeft het Cultuurfonds in 2019 intensief
gereflecteerd op het werk dat in heden en verleden wordt c.q. is verricht, vooral ook om het
bestedingenbeleid voor de toekomst verder te optimaliseren. Onder de noemer ‘Cultuurfonds 2030’ is
onderzocht wat het fonds specifiek wil en kan bereiken in de komende tien jaar. De voornaamste wens
in dit verband is om de maatschappelijke meerwaarde van het Cultuurfonds beter te duiden en uit te
dragen.
Het streven naar impact zal gaandeweg steeds meer de drijfveer vormen van alle activiteiten die het
Cultuurfonds ontplooit. Hoewel deze missie al sinds jaar en dag impliciet beleden wordt, gaat het
centraal stellen daarvan naar verwachting tot een significante omslag in de werkwijze en in de
bedrijfscultuur leiden, alsmede een aantal concrete veranderingen binnen de organisatie vereisen
(bijlage 2).
Het hieronder uitgewerkte meerjarenbeleidsplan specificeert wat in de komende jaren nodig is om de
voorgenomen transitie voortvarend in gang te zetten en te laten welslagen. Daarbij geldt als
uitgangspunt dat een en ander zorgvuldig en met kwaliteit moet gebeuren – liever goed dan snel – in
lijn met de traditionele kernkwaliteiten van het fonds: degelijk, deskundig en betrouwbaar.

4. Doelstellingen voor de periode 2020-2022
Voor 2020-2022 heeft het Cultuurfonds doelstellingen en beleidskaders geformuleerd voor de
financiële bedrijfsvoering, de bestedingen, de fondsenwerving, de communicatie, de provinciale
afdelingen en de benodigde processen en systemen. Ook zijn er doelen geformuleerd voor het
verandermanagement.
4a Financiële bedrijfsvoering
Binnen het Cultuurfonds worden talrijke werkzaamheden verricht om met bestedingen, communicatie
daarover, het uitkeren, aanvullen en beheren van financiën invulling te geven aan de doelstelling. Het
fonds heeft de beschikking over een eigen vermogen om de organisatiekosten die met een en ander
gemoeid zijn te dekken. Dit vermogen bedroeg eind 2018 circa € 65 miljoen.
Loterij-inkomsten vormen sinds jaar en dag de belangrijkste financieringsbron voor
projectbestedingen. Het Cultuurfonds krijgt als participant in Stichting Aanwending Loterijgelden
Nederland, een van de aandeelhouders van de Nederlandse Loterij BV, een vast percentage van de
jaaropbrengst daarvan en heeft als vaste beneficiant van de BankGiro Loterij een contract dat in elk
geval tot en met 2032 recht geeft op een jaarlijkse afdracht. Sinds medio jaren 50 verstrekt het fonds
een kwart van de ongeoormerkte loterij-inkomsten aan de ECF ter bevordering van cultuur in
Europees verband. Naast de contractuele inkomsten ontvangt het Cultuurfonds regelmatig speciale
projectbijdragen uit extra loterijtrekkingen. Verder wordt er via geoormerkte loten geld geworven voor
het Cultuurfonds. 85% van de loterij-inkomsten komt ten goede aan het activiteitenbudget, 15% wordt
ingezet om organisatiekosten te dekken.
Een tweede financieringsbron van de activiteiten van het Cultuurfonds zijn de schenkingen van
particulieren. Via de inmiddels ruim 400 CFoN is er in 2019 zo’n 10 miljoen beschikbaar voor
projectbestedingen. Een klein deel van deze CFoN heeft een eeuwigdurend vermogen waarvan de
rendementen jaarlijks worden toegevoegd aan het activiteitenbudget. Het merendeel heeft een
beperkte looptijd, zodat ook een deel van het kapitaal beschikbaar is voor projectbijdragen. Ongeveer
200 van de CFoN met zo’n looptijd zullen in de komende tien jaar volledig worden besteed. Er zijn
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daarnaast nog circa 50 door overheden of stichtingen ingestelde CFoN, die elk een beperkte looptijd
hebben.
Het donateursbestand – momenteel globaal beschouwd 13.000 – draagt rond € 700.000 per jaar bij
aan het activiteitenbudget van het Cultuurfonds. Ook de middelen ingezameld in het kader van de
Anjeractie – de collecte die het fonds al ruim 75 jaar organiseert – worden daaraan toegevoegd. Nu de
opbrengst gestaag afneemt, wordt nagegaan hoe deze actie een zinvol vervolg kan krijgen. Ten slotte
ontvangt het Cultuurfonds regelmatig omvangrijke bedragen vanuit nalatenschappen, die
ongeoormerkt kunnen zijn, of voor een werkterrein bestemd zijn of in de vorm van een CFoN met een
specifieke doelstelling. De ongeoormerkte nalatenschappen worden toegevoegd aan het eigen
vermogen en dragen via de rendementen daarop bij aan de organisatiekosten.
De loterij-inkomsten zijn een stabiele basis voor het activiteitenbudget, maar het relatieve belang
daarvan loopt terug doordat de CFoN daar een steeds significantere hoeveelheid middelen aan
toevoegen. De rendementen op het belegde eigen vermogen van het fonds, waarmee de
organisatiekosten worden gedekt, zijn daarentegen variabel. Ook de ontvangst van geoormerkte en
ongeoormerkte nalatenschappen kan van het ene op het andere jaar substantieel variëren. Het
Cultuurfonds is op dit moment voor zover bekend opgenomen in ongeveer 400 testamenten. Tevens
worden er jaarlijks gemiddeld 20 nieuwe CFoN bij leven dan wel na overlijden ingesteld. De looptijd
en het vermogen daarvan lopen sterk uiteen.
Doordat de inkomsten fluctueren en de dynamiek van verschillende geldstromen varieert, is het
inzichtelijk houden – en voor zover haalbaar managen – van de beschikbare budgetten een belangrijk
speerpunt voor de komende jaren. Het activiteitenbudget kan binnen een periode van slechts enkele
jaren zowel oplopen als flink dalen. Er wordt een fondsenwervende strategie ontwikkeld die hierop
inspeelt, teneinde het activiteitenbudget te stabiliseren en waar mogelijk te laten groeien. Qua omvang
moet de organisatie voorts toegerust zijn op de gemiddelde activiteitenstroom, maar tevens bedacht
zijn op het eventueel toe- en afnemen daarvan, en de kosten dienen in lijn te blijven liggen met de
verwachtingen in de sector. De verhouding tussen het activiteitenbudget en de organisatiekosten zal
pro-actiever gemonitord en gemanaged worden.
Het risicomanagement binnen de organisatie zal ook opnieuw worden ingericht. Op dit moment vindt
risicomanagement met name plaats op transactieniveau. Het Cultuurfonds kent inmiddels duizenden
bestedingen die uit meer dan 600 verschillende budgetlijnen worden gefinancierd. Overige risico’s
worden beperkt in kaart gebracht. Een herziening van de aanpak van risicomanagement is gepland.
Ten aanzien van de financiële bedrijfsvoering worden aldus de volgende doelen gesteld voor de periode
2020-2022:
Het Cultuurfonds stelt zich ten doel om het activiteitenbudget de komende jaren in ieder
geval constant te houden met als richtpunt een bedrag van € 35 miljoen in 2022. Dit
betekent dat er de komende jaren zal worden ingezet op minimaal het compenseren van budgetten
gefourneerd door CFoN waarvan de looptijd binnenkort eindigt (bijlage 3).
Het Cultuurfonds stelt zich verder ten doel om de lopende organisatiekosten tot circa
22,5% van het bestedingenbudget te beperken. Deze ratio is in lijn met de binnen de sector
gangbare verhoudingen.
Het Cultuurfonds stelt zich ook ten doel om de aanpak van het risicomanagement te
herzien. Dit zal resulteren in een nieuwe risicomatrix en bijbehorende risicomanagementprocessen.
Het Cultuurfonds stelt zich tot slot ten doel om het eigen vermogen duurzaam te blijven
inzetten voor de continuïteit van de organisatie, maar niet meer te reserveren dan
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hiervoor noodzakelijk is, zodat een eventueel surplus direct kan worden ingezet ten
behoeve van de missie. Dit doel zal nog verder worden toegelicht in de definitieve versie van het
meerjarenbeleidsplan na behandeling van de onderliggende stukken door de FABC.
4b Een Cultuurfonds-breed dynamisch bestedingenbeleid
Het Cultuurfonds staat open voor aanvragen ten behoeve van alle mogelijke projecten die in Nederland
binnen de werkterreinen worden geïnitieerd en uitgevoerd, mits ze aan enkele elementaire richtlijnen
voldoen. Bij de beoordeling van binnenkomende verzoeken, die eenieder nu online via de website kan
indienen, spelen de leden van provinciale afdelingsbesturen en adviescommissies een cruciale rol.
Vanuit hun expertise over onze werkterreinen, oordelen zij over aanvragen voor financiële
ondersteuning met landelijke of regionale uitstraling. Daarnaast ondersteunen zij het fonds bij het
ontwikkelen van beleid. Om CFoN met een specifieke doelstelling aan te wenden waarvoor het
inwachten van aanvragen minder goed werkt, gaat de organisatie (pro)actief op zoek naar passende
bestedingen. Na de eerste selectie op basis van de richtlijnen wordt de keuze om al dan niet tot
ondersteuning over te gaan in het huidige beleid vooral afgaand op de (inhoudelijke) kwaliteit van
projecten zoals beschreven in de aanvraag gemaakt.
Hoewel het bestedingenproces als zodanig goed verloopt, kan de huidige praktijk in een aantal
opzichten wezenlijk verbeterd worden. Zo vindt vooralsnog geen structurele evaluatie plaats van wat
ondersteunde projecten in de samenleving teweegbrengen. Voorts blijkt de beoordeling van
werkterrein-overstijgende aanvragen – een steeds vaker voorkomend fenomeen – momenteel zowel
organisatorisch als inhoudelijk lastig. De indruk bestaat ook dat niet alle makers – zeker de niettraditionele aanvragers – het Cultuurfonds weten te vinden, dan wel in staat zijn om een kansrijke
aanvraag in te dienen. De samenwerking tussen het landelijk bureau en de provinciale afdelingen
verloopt op zichzelf goed, maar bepaalde onderdelen kunnen zeker geoptimaliseerd worden – het
organisatiebreed geformuleerde bestedingenbeleid wordt nu bijvoorbeeld in beperkte mate als zodanig
toegepast en er zijn verschillen in de wijze waarop besluitvorming tot stand komt. Al met al kan
harmonisatie van beleid mogelijkheden bieden om meer proactief te gaan opereren, en door impact
centraal te stellen bij het besteden van beschikbare gelden ontstaan naar verwachting nieuwe
fondsenwervende kansen.
De maatschappelijke meerwaarde wordt vooralsnog niet expliciet bij de beoordeling van aanvragen
betrokken, en voor- evenmin als achteraf consistent geduid. Vandaar het voornemen om een
Cultuurfonds-breed dynamisch bestedingenbeleid te ontwikkelen dat de huidige wensen en
uitdagingen adresseert. De belangrijkste doelstelling daarvan is om de (beoogde) bijdrage aan de
samenleving van alle ondersteunde projecten op dezelfde manier te gaan duiden en wegen. Om dit te
faciliteren heeft het Cultuurfonds een veranderlogica – vaak ook met de Engelse term ‘Theory of
Change’ aangeduid – ontwikkeld, een instrument dat helpt inzichtelijk te maken wat de beoogde
langetermijnbijdrage aan de maatschappij is, en welke resultaten en activiteiten daaraan op kortere
termijn kunnen bijdragen.
De veranderlogica zoals nu ontwikkeld, is uiteengezet in een separaat document. De langetermijnbijdrage aan de maatschappij die het Cultuurfonds beoogt, is daarin voorlopig geformuleerd als:
Een samenleving waarin Cultuur & Natuur verrijken en verbinden.
Binnen de veranderlogica zijn clusters van activiteiten geformuleerd die ieder op een specifieke manier
bijdragen aan het langetermijndoel. Deze clusters worden programmalijnen genoemd. De
programmalijnen beschrijven de verschillende manieren waarop een project kan bijdragen aan het
uiteindelijke doel van het Cultuurfonds en expliciteren aldus de beweegreden waarom een individueel
project ondersteund wordt. De programmalijnen zijn met een enkel steekwoord als volgt aangeduid
(zie ook bijlage 4):
•

Publieksbereik
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•
•
•
•
•
•

Educatie
Verbinding
Sectorversterking
Behoud
Innovatie
Talentontwikkeling

De programmalijnen worden in eerste instantie ingezet om van alle gehonoreerde aanvragen op een
eenduidige manier in kaart te brengen wat de beweegredenen voor steunverlening zijn. De gangbare
indeling van activiteiten in werkterreinen en bij provinciale afdelingen zal daarbij intact blijven: de
programmalijnen zijn werkterrein- en afdelings-overstijgend. Bij de beoordeling van aanvragen wordt
na invoering van de programmalijnen gelet op een combinatie van de kwaliteit en de verwachte
maatschappelijke bijdrage van projecten.
Door de beoogde maatschappelijke bijdrage van alle bestedingen op dezelfde manier te duiden kan het
Cultuurfonds inzichtelijk krijgen of en waar het zinvol is om intensiever te gaan interveniëren.
Bijvoorbeeld omdat gesignaleerd wordt dat er weinig aanvragen binnenkomen voor een
programmalijn ondanks aanwijzingen dat er wel behoefte is aan activiteiten binnen (een segment van)
het werkterrein of voor een bepaalde doelgroep. Dit gebeurde tot nu toe al in het kader van eigen
initiatieven van het fonds, maar kan systematischer worden opgepakt door daarvoor structureel een
deel van het budget te reserveren, binnen werkterreinen of Cultuurfonds-breed. De traditionele
‘brievenbus-functie’, die zal blijven bestaan, wordt zo – waar nodig – gecomplementeerd met scouting
van projectaanvragen. In feite zullen er drie typen aanpak/instroom zijn: de brievenbus, het
Cultuurfonds-initiatief en – onder voorwaarden – wensen van schenkers. De balans tussen deze drie
stromen kan per programmalijn en per werkterrein verschillen. Naar verwachting zal deze balans in de
loop der tijd evolueren.
Door een leercyclus in te voeren zal op een meer gestructureerde manier en met een vaste regelmaat
worden gereflecteerd op het bestedingenbeleid. In eerste instantie gaat het daarbij om het analyseren
van het bestedingenportfolio van het voorgaande jaar en de aansluiting op behoeften binnen het
werkterrein en corresponderende door de overheid of andere partijen gefinancierde sectoren. Op
termijn zal voor een aantal specifieke Cultuurfonds-initiatieven gemonitord worden of de beoogde
maatschappelijke meerwaarde ook is bereikt. Het ligt voor de hand het College van Adviseurs, de vaste
adviescommissies en de afdelingsbesturen een prominente rol te geven in het begeleiden van de
leercylus en het impact-gedreven werken.
Deze inhoudelijk nieuwe aanpak zal aanpassingen vereisen in processen en procedures. Ook zijn er
veranderingen gewenst in de huidige richtlijnen en werkpraktijk. Daarbij gaat het onder andere om
een minder complex aanvraagproces, het – waar nodig – begunstigen van aanvragers die niet als
rechtspersoon georganiseerd zijn en bevoorschotten van projecten om impact te kunnen bereiken die
anders onhaalbaar is, onderscheid in besluitvormingsprocedures aanbrengen voor grote en kleine
aanvragen en het instellen van een bureaumandaat. Verder moet een eenduidige manier voor het
bepalen en vastleggen van de beweegredenen van bestedingen worden geïntroduceerd, alsmede voor
de vertaling daarvan naar criteria. De evaluatie van projecten aan de hand van de programmalijnen zal
immers integraal onderdeel gaan uitmaken van de bestedingssystematiek. Dit alles heeft ook
consequenties voor het CRM-systeem. De implicaties en behoeften om een en ander succesvol door te
voeren binnen zowel het landelijk fonds als de provinciale afdelingen zullen in de komende maanden
nog worden geconcretiseerd.
Ten aanzien van het bestedingenbeleid worden aldus de volgende doelen gesteld voor de periode
2020-2022:
Het Cultuurfonds stelt zich ten doel om een Cultuurfonds-breed bestedingenbeleid te
introduceren vanaf 2020. De eerste stap daartoe is het in gebruik nemen van de Veranderlogica,
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met de daarin gespecificeerde programmalijnen, voor alle bestedingen vanaf 1 januari 2020. De
uitwerking van verdere implicaties, waaronder mogelijke aanpassingen in de richtlijnen, eventuele
bureaumandaten en budgetten zal in de loop van 2020 aan de Stichtingsraadvergadering worden
voorgelegd.
Het Cultuurfonds stelt zich ten doel structureel budget te reserveren om – m.n. bij
onderbenutting programmalijnen c.q. voor diversificatie doelgroepen – zelf (via makers
en andere initiatiefnemers) intensiever en systematischer te interveniëren. In aanvulling
op specifiek daarop gerichte eigen initiatieven schept dit meer ruimte om niet-traditionele aanvragers
te bereiken en hen in staat te stellen om vaker kansrijke aanvragen bij het fonds in te dienen.
Het Cultuurfonds stelt zich voorts ten doel om het bestedingenbeleid dynamisch te
houden door een leercyclus te introduceren. Met name het College van Adviseurs zal worden
gevraagd om in deze cyclus, waarvan de details in 2020 worden uitgewerkt, een prominente rol op zich
te nemen.
Het Cultuurfonds stelt zich tevens ten doel om de fondsenwervende activiteiten en het
bestedingenbeleid nog nauwer op elkaar af te stemmen om verdere mogelijkheden te
realiseren voor groei.
4c. Een toekomstbestendige fondsenwervingsstrategie
Loterijen
Omdat de afdrachten daarvan een wezenlijke inkomstenbron blijven vormen zijn de relaties met de
BankGiro Loterij en de Nederlandse Loterij, en het zorgvuldig onderhouden daarvan, essentieel voor
het Cultuurfonds. En niet alleen voor het fonds zelf maar ook voor goede doelen in het algemeen is het
zaak deze vitale vorm van financiering veilig te stellen. Door het succesvol matchen van loterijinkomsten met particuliere gelden en de steeds zichtbaardere bijdrage aan de samenleving kwalificeert
het Cultuurfonds zich als geen ander om het continueren daarvan te bepleiten. Vandaar de intentie om
in dit verband als bondgenoot van de loterijen te blijven optreden in de komende jaren, en zodoende
de onderlinge banden nog verder te versterken.
CultuurFondsen op Naam
Naast de loterijen zijn de CFoN in de afgelopen decennia een steeds voornamere – en inmiddels haast
even grote – financieringsbron geworden voor de bestedingen van het Cultuurfonds. Van de ruim 400
CFoN die werden ingesteld door particulieren, zal waarschijnlijk bijna de helft ten einde komen als de
looptijd tussen 2020 en 2030 verstrijkt, tenzij instellers hun CFoN aanvullen/continueren. Daar
tegenover staat dat jaarlijks nieuwe CFoN ontstaan, alleen al doordat er nog eens een paar honderd in
testamenten opgenomen is. De CFoN genereren niet zomaar middelen voor het activiteitenbudget. Het
Cultuurfonds is voor de schenkers vaak een vertrouwenspersoon die helpt bij het realiseren van een
dierbare wens door fondsen aan makers, andere initiatiefnemers en projecten te koppelen. Het
Cultuurfonds legt daarbij een verbinding die direct tot uiting komt in de samenleving.
Vanwege de aantallen en omdat ze elk een eigen doelstelling hebben, is de complexiteit van werken
met CFoN een serieus aandachtspunt. Hoewel het merendeel van de doelstellingen in lijn is met het
bestedingenbeleid, vereist aanwending van de CFoN waarvoor dit niet geldt vaak een aanzienlijke
inspanning. Definiëren van programmalijnen schept meer mogelijkheden om toekomstige CFoN te
laten aansluiten bij het reguliere beleid. En ook in de operationele opzet van CFoN, specifiek de
toekenning aan budgetten en de omgang met tijdelijke CFoN-vermogens, wordt gestroomlijnd. Waar
mogelijk wordt een en ander nu al geïmplementeerd bij de aanname van nieuwe CFoN. Het is de
bedoeling dit vanaf 2020 de hoogste prioriteit te geven. Omdat deze ook in het vervolg een centrale rol
zullen houden binnen het Cultuurfonds, is nastreven van en toezien op de beheersbaarheid voor de
organisatie essentieel.
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Donateurs
Naast particuliere schenkers die een CFoN instellen, kent het Cultuurfonds een grote groep donateurs
die ieder jaar een klein bedrag geven. De circa € 700.000 die zij jaarlijks samen bijeenbrengen, komen
direct ten goede aan het activiteitenbudget. Zo’n 30 procent van de CFoN-instellers is ooit als donateur
begonnen met schenken. Omdat de gemiddelde donateur nu 70 jaar oud is, wil het Cultuurfonds in de
komende jaren inzetten op groei en daarbij vooral een jongere generatie aanspreken om het fonds ook
daarvoor relevant te houden.
Programmatisch geven
Na invoering van de programmalijnen voor bestedingen ontstaan kansen voor de ontwikkeling van een
nieuwe fondsenwervende propositie bestemd voor schenkers die meer kunnen en willen geven dan
donateurs meestal doen maar geen eigen CFoN ambiëren. De mogelijkheid om bij te dragen aan
specifieke programma’s met een bepaalde looptijd zal overigens zeker ook bij huidige donateurs,
CFoN-instellers en institutionele donoren onder de aandacht worden gebracht. Deze manier van
programmatisch schenken kan hen immers evengoed aanspreken. Nadat het aanbod in de loop van
2020 uitgewerkt is door een team van fondsenwerving en bestedingen, volgt implementatie in 2021.
In bijlage 5 wordt de geefpiramide van het Cultuurfonds met de hierboven beschreven groepen
gevisualiseerd.
Anjeractie
In de komende periode vraagt de Anjeractie ten slotte om specifieke aandacht. Al ruim 75 jaar zamelen
verenigingen middelen in via deze collecte: 50 procent daarvan mogen ze voor eigen activiteiten
houden en de overige 50 procent gaat naar het Cultuurfonds in hun provincie. Omdat de inkomsten
steeds verder teruglopen – overigens evenals bij andere goede doelen die in Nederland op deze wijze
geld ophalen – weegt de opbrengst nauwelijks meer op tegen de kosten. De Anjeractie is echter ook
een bron van vrijwilligersactivatie. In het jubileumjaar 2020 wil het Cultuurfonds eenmalig afzien van
de jaarlijkse collecte om de verenigingen die daar doorgaans aan deelnemen met een kleine bijdrage
voor hun inzet te bedanken. Tegelijk zal dan worden onderzocht of de Anjeractie in 2021 in een andere
vorm zal terugkeren, vooral om de vrijwilligersactivatie te blijven stimuleren, mits dat op een meer
kostenefficiënte manier mogelijk is.
Ten aanzien van de fondsenwerving worden de volgende doelen gesteld voor de periode 2020-2022:
Het Cultuurfonds stelt zich ten doel om als bondgenoot van de loterijen het vitale belang
van afdrachten daarvan voor de samenleving te blijven bepleiten, mede door te tonen
hoe deze als hefboom bijdragen van particuliere schenkers genereren.
Het Cultuurfonds stelt zich voorts ten doel om via de overige fondsenwerving de
bestedingen in iedere geval op het huidige hoge niveau te houden en waar mogelijk te
vergroten. Dit vereist een specifieke aanpak voor de verschillende proposities.
Het Cultuurfonds stelt zich ook als doel om het relatiemanagement zodanig in te richten
dat recht blijft worden gedaan aan de zorgvuldige en persoonlijke insteek, en waarbij
het overzien en verder uitbouwen van relaties institutioneel gefaciliteerd wordt.
Bijlage 5 geeft de doelen voor de komende jaren weer.
4d Communicatie en positionering
De beoogde veranderingen in de manier van werken, besteden en werven, hebben gevolgen voor hoe
het Cultuurfonds zich naar de buitenwereld opstelt. De communicatiedoelstelling verandert mee in lijn
met de doelstellingen van de organisatie. Het jaar 2020 is daarbij een transitiejaar van het ‘oude’ 809

jarige Cultuurfonds naar een vernieuwde organisatie: oude waarden krijgen nieuw elan, en de impact
van het fonds op de samenleving wordt zichtbaarder. Het Cultuurfonds verbindt, verrijkt en bereikt
(nieuwe doelgroepen).
Het is de intentie dat in 2020 alle communicatie-uitingen worden gekoppeld aan de nieuwe doelen
voor de organisatie. Deze focus zal keuzes afdwingen. Daarnaast wordt begin 2020 een nieuwe
strategische positionering ontwikkeld die in alle communicatie tot uiting komt. Deze positionering zal
worden uitgedragen in de jubileumactiviteiten die in de tweede helft van het jaar zullen plaatsvinden.
Tevens zal dan een meerjarige communicatiestrategie worden uitgewerkt die de activiteiten van de
gehele organisatie ondersteunt.
In de aanloop naar een strategische herpositionering zullen in 2020 de programmalijnen al centraal
worden gesteld in de communicatie voor geven en besteden (aanvragen). Tevens wordt dan een begin
gemaakt met het betrekken van een volgende geefgeneratie (draagvlak), en het ondersteunen van
concrete wervingsdoelen. Ook zal een eerste aanzet worden gedaan om specifieke groepen makers en
andere initiatiefnemers aan het Cultuurfonds te verbinden.
In de eerste helft van 2020 gaat tot slot speciale aandacht uit naar het uniform en consistent
communiceren vanuit het landelijk bureau en de provinciale afdelingen, om daarmee voorbereid te
zijn op de landelijke jubileumviering.
Ten aanzien van het communicatiebeleid worden de volgende doelen gesteld voor de periode 20202022:
Het Cultuurfonds stelt zich ten doel uniformer, consistenter en doelmatiger te
communiceren. Dit is een belangrijk speerpunt voor de eerste helft van 2020. Uniformiteit en
consistentie zullen ondersteund worden met een toolkit, training en intern advies. Doelmatigheid zal
worden versterkt door het introduceren van een middelen-, monitor- en activiteitenmeetlat.
Het Cultuurfonds stelt zich voorts ten doel een nieuwe externe positionering te
ontwikkelen die zal worden ingevoerd in de tweede helft van 2020. De belangrijkste
positioneringsvragen zullen in de eerste helft van 2020 gedefinieerd en vervolgens aan de
Stichtingsraadvergadering worden voorgelegd.
Het Cultuurfonds stelt zich tevens ten doel een communicatiestrategie uit te werken
voor het Cultuurfonds in 2020 die alle geledingen van de organisatie ondersteunt.
4e Provinciale afdelingen
De provinciale afdelingen hebben sinds hun oprichting direct na WOII een belangrijke rol gespeeld
binnen het fonds. Deze rol is met het Cultuurfonds mee geëvolueerd en de laatste jaren door de groei
van het fonds en de toenemende soorten activiteiten complexer geworden.
De provinciale afdelingen zijn integraal onderdeel van de organisatie en werken complementair aan
het landelijk bureau. Door de 12 provinciale afdelingen staat het Cultuurfonds middenin de
maatschappij en dichtbij de mensen. Daardoor kunnen door het hele land bestedingen worden
gefaciliteerd – ook kleinere donaties –, heeft het Cultuurfonds voeling met nieuwe initiatieven in de
regio en is het in staat op veel plaatsen een verbindende rol te spelen tussen makers en andere
initiatiefnemers, vrijwilligers, schenkers en het publiek.
De provinciale afdelingen ontplooien steeds meer activiteiten in deze rol als verbinder en als
voelhorens van het fonds. Ook op het gebied van fondsenwerving, specifiek ten aanzien van CFoN,
hebben de provinciale afdelingen een steeds grotere rol; zowel in het identificeren van potentiële
nieuwe CFoN-instellers als het contact onderhouden met bestaande instellers. Voorts streven de
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afdelingsbesturen en -medewerkers in toenemende mate naar innovatie op al deze gebieden. De
landelijke dekking en de verbindende rol zijn essentieel voor het Cultuurfonds om de missie in de
komende jaren verder te ontwikkelen; de provinciale afdelingen hebben daarin dan ook een centrale
positie. De structuur met 12 provinciale afdelingen en afdelingsbesturen is in Nederland voorts uniek
voor een goededoelenorganisatie die actief is op het gebied van cultuur en natuur. De duurzame relatie
met de Provincies wil het Cultuurfonds koesteren en behouden.
Op het gebied van synergie tussen het landelijk bureau en de provinciale afdelingen en de afdelingen
onderling is er nog veel te winnen. Om de maatschappelijke bijdrage van het Cultuurfonds te
maximeren is het cruciaal dat alle geledingen, landelijk bureau en provinciale afdelingen, nog meer
binnen dezelfde beleids- en organisatiekaders gaan opereren. Dit maakt de organisatie niet alleen
beter beheersbaar maar geeft vooral ook kansen voor meer samenwerking, kennisdeling en
inhoudelijke verdieping. Binnen de afdelingen kunnen dan accenten worden gelegd die recht doen aan
de eigenheid van de provincie en/of het werkterrein. Bijlage 6 geeft hiervan een schematisch overzicht.
Het commitment van vrijwilligers overal in het land is als vanouds ook in de toekomst een dragende
pijler en aldus een waardevol asset voor het Cultuurfonds. De voorgenomen veranderingen kunnen
hun loyaliteit onbedoeld op de proef stellen. Zeker indien voortvarend doorvoeren daarvan
nadrukkelijk als professionaliseringsslag wordt aangeprezen. Teneinde de wederzijdse band te
herbevestigen is het zaak dat het fonds voor vrijwilligers herkenbaar blijft, alsmede voorkomt dat zij
over hun rol binnen de organisatie en het belang daarvan gaan twijfelen. Tijdens en na de transitie zal
dan ook speciale aandacht uitgaan naar deze groep stakeholders.
Ten aanzien van de provinciale afdelingen worden de volgende doelen gesteld voor de periode 20202022:
Het Cultuurfonds stelt zich ten doel om landelijk en provinciaal nog meer en beter
vanuit dezelfde beleidskaders te gaan opereren. In 2020 zal de focus daarbij liggen op
harmonisering van het bestedingenbeleid en de daarbij behorende richtlijnen; en de (externe)
communicatie waaronder ook het instellen van en communiceren over prijzen. Vanaf 2021 zal een
start worden gemaakt met het gelijktrekken van de besluitvormingsprocessen.
Het Cultuurfonds stelt zich voorts ten doel om de provinciale afdelingen, en in het
bijzonder ook de daarbij betrokken vrijwilligers, te ondersteunen en faciliteren in deze
transitie. In 2020 zal een taskforce worden ingericht die de provinciale afdelingen zal ondersteunen
in het adopteren van het bestedingenbeleid en het invoeren van het externe communicatiebeleid. Ook
zal een aantal bijeenkomsten worden georganiseerd.
4f Financiële afdeling, I&A en werkprocessen
De organisatie werkt grotendeels vanuit één gemeenschappelijke applicatie, het CRM-systeem. In dit
systeem worden zowel de bestedingen alsook de relaties beheerd. De bestedingsprocessen zijn
grotendeels geautomatiseerd en ondersteund in CRM; deze variëren per afdeling. In 2019 is een
externe database met daarin de contactgegevens van de ontvangers van de nieuwsbrief gemigreerd
naar het CRM. Hiermee staat nu alle beschikbare informatie binnen dezelfde omgeving.
Het CRM is daardoor een cruciaal systeem voor zowel de afdeling bestedingen alsook de afdeling
fondsenwerving. Het CRM is voorts gekoppeld aan de financiële administratie enerzijds en aan het
online aanvraagformulier anderzijds.
De data die opgeslagen worden in CRM zijn in de loop der jaren geëvolueerd en verschillen nogal per
werkterrein en provinciale afdeling. Het is daardoor moeilijk om managementrapportages te
produceren over de bestedingen. Verder loopt de manier waarop relaties (van donateur tot CFoN-
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insteller) worden bijgehouden in CRM flink uiteen. Dit maakt het implementeren van een customer
journey voor fondsenwervende activiteiten complex.
De financiële afdeling richt zich momenteel grotendeels op de afhandeling van de vele transacties,
waarbij uitzonderingen en beperkte digitalisering veel tijd en inzet kosten. Mede als gevolg hiervan is
er slechts in beperkte mate managementinformatie beschikbaar. In lijn met de ingezette
veranderingen zal een omslag worden gemaakt van een transactieverwerkende administratie naar een
verstrekker van management- en stuurinformatie. Daarvoor is het noodzakelijk om de operationele
behandeling van schenkingen en CFoN te verbeteren en achterstallig onderhoud te plegen voor wat
betreft de digitalisering van administratieve processen.
Ten aanzien van de werkprocessen en de I&A-systemen worden de volgende doelen gesteld voor de
periode 2020-2022:
Het Cultuurfonds stelt zich ten doel om een data-architectuur en nieuwe werkprocessen
te definiëren die de beoogde nieuwe manier van werken ondersteunen. De dataarchitectuur en de werkprocessen zullen in 2020 worden beschreven, nadat de behoeften die
voortkomen uit de nieuwe manier van werken zijn uitgekristalliseerd. De benodigde
systeemveranderingen zullen in 2021 worden ontworpen en in CRM worden geïmplementeerd.
Het Cultuurfonds stelt zich voorts ten doel om benodigde managementinformatie zoveel
mogelijk automatisch via een dashboard beschikbaar te maken. In 2020 zal een dashboard
in gebruik worden genomen, dat in de periode 2021-2022 na veranderingen in de systemen en verdere
digitalisering van de administratieve processen waar mogelijk zal worden geautomatiseerd.
4g Personeelszaken, organisatie en verandermanagement
Er is begin 2019 tijdelijk personeel aangetrokken om de vaste medewerkers de gelegenheid te geven
gedurende het jaar projectmatig te werken aan (beleids)plannen voor bestedingen, werven,
communicatie en bedrijfsvoering. De formulering van dit meerjarenbeleidsplan is dan ook tot stand
gekomen dankzij de inzet van deze afdelingsoverstijgende projectteams, waarbij het MT als stuurgroep
heeft gefunctioneerd.
Eind 2019 zullen de projectteams worden ontbonden en gaat de organisatie over tot implementatie van
de geformuleerde plannen, die voornamelijk via de lijn zal plaatsvinden. De beschreven veranderingen
in de werkwijze hebben echter verregaande gevolgen voor de organisatie. Van de primair procesgestuurde manier van werken zal moeten worden overgestapt op een meer impact-gedreven manier
van werken. Dit vereist enerzijds een cultuuromslag die tijdens en na de implementatie in alle
geledingen merkbaar zal zijn, en ook nieuwe c.q. aangepaste functies en competenties vergt op zowel
het landelijk bureau als de provinciale afdelingen. Gezien de grote stap die de organisatie moet zetten,
zal er behoefte zijn aan additionele begeleiding.
Ten aanzien van het P&O en verandermanagement worden de volgende doelen gesteld voor de periode
2020-2022:
Het Cultuurfonds stelt zich ten doel om medewerkers van het landelijk bureau en de
provinciale afdelingen optimaal voor te bereiden en toe te rusten op de nieuwe wijze van
werken door te investeren in training, scholing en begeleiding.
Het Cultuurfonds stelt zich ten doel om de implementatie van het meerjarenbeleidsplan
en de daarbij beoogde cultuuromslag te borgen door een tijdelijke inzet op het gebied
van verandermanagement. Deze ondersteuning zal gedurende 2020 nodig zijn, en worden
gekoppeld aan de activiteiten op het gebied van interne communicatie en personeelszaken.
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5. Governance en managementinformatie
Het Cultuurfonds stelt in dit meerjarenbeleidsplan zowel op het gebied van de bedrijfsvoering als het
gebied van de beoogde impact specifieke doelen. De governance- en organisatiestructuur zullen in de
komende maanden worden geëvalueerd door de Raad van Toezicht in het licht van deze
doelstellingen.
Om inzichtelijk te maken hoe het Cultuurfonds presteert ten opzichte van de doelstellingen en om als
lerende organisatie steeds beter te presteren zal een dashboard met managementinformatie worden
ontwikkeld. Dit dashboard kent drie onderdelen:
1. Indicatoren gerelateerd aan het functioneren van de organisatie op bedrijfsmatig en financieel
niveau, en het bijbehorende risicomanagement;
2. Indicatoren op het gebied van de maatschappelijke bijdrage (impact) van de bestedingen;
3. De status van de doelstellingen die zijn afgesproken voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld in
het jaarplan.
Dit dashboard zal begin 2020 worden ontwikkeld.
In bijlage 7 is alvast een lijst opgenomen van de in dit beleidsplan opgenomen doelen. Deze zijn
vertaald in het jaarplan 2020. De verschillende afdelingen binnen het landelijk bureau hebben
aansluitend daarop gedetailleerde afdelingsplannen ontwikkeld.
Ten aanzien van governance en managementinformatie worden de volgende doelen gesteld voor de
periode 2020-2022:
Het Cultuurfonds stelt zich ten doel om de governance- en organisatiestructuur te
evalueren in het licht van dit meerjarenbeleidsplan.
Het Cultuurfonds stelt zicht voorts ten doel een dashboard te introduceren waarmee de
voortgang van het meerjarenbeleidsplan kan worden gemonitord.

6. Samenvatting/conclusie
De voorgestelde evolutie van de organisatie van een proces-gestuurde naar een meer impact-gedreven
organisatie vraagt om een cultuuromslag. De eerste stappen zijn in 2019 al gezet. Met de invoering van
een Cultuurfonds-breed dynamisch bestedingenbeleid zal een deel van de verandering in 2020
zichtbaar zijn. Het bestedingenbeleid wordt de komende jaren verder ontwikkeld binnen de
voorgestelde leercyclus, die mogelijkheden biedt om de dialoog gestructureerd voort te zetten. Een
sterke aansluiting van de fondsenwervende activiteiten op het bestedingenbeleid zal de omslag verder
ondersteunen en versterken. Het landelijk bureau en de provinciale afdelingen gaan in nauwe
afstemming met een en ander aan de slag, teneinde de door het Cultuurfonds behaalde successen ook
in komende decennia te continueren. Door het op een nieuwe manier monitoren van de
bedrijfsvoering zal inzichtelijk worden gemaakt welke middelen er zijn voor investeringen en groei.
Doordat de organisatie doelgerichter gaat werken, en dit zal monitoren via een dashboard, valt te
verwachten dat er regelmatig leer- en verbeterdiscussies ontstaan. Dit stelt de Raad van Toezicht, het
College van Adviseurs en de Financiële Audit- en Beleggingscommissie op hun beurt in staat hun
expertise beter ten dienste te stellen van de organisatie en bij te dragen aan het ontwikkelen van een
lerende organisatie.
De beoogde veranderingen in de beleidsperiode 2020-2022 zijn substantieel en zullen aandacht
blijven behoeven. De eerste veranderingen zullen al vroeg in 2020 zichtbaar zijn. De viering van het
jubileum in de tweede helft van 2020 met activiteiten overal in het land zal daardoor met recht een
bijzonder moment markeren in de geschiedenis van het Cultuurfonds.
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7. Bijlagen

Bijlage 1 – overzicht kengetallen 2015-2019
2019

2018

2017

2016

2015

39,3*

41,2

38,8

36,5

36,2

17,4*

20,1

17,4

15,6

15,2

Aangewend voor projecten (€ miljoen)

34,4

33,7

30,2

29,9

Aantal toekenningen

3.773

3.602

3.523

3.563

Beschikbaar budget (€ miljoen)
•

waarvan CultuurFondsen op Naam

•

Provinciale afdelingen

2.751

2.665

2.603

2.595

•

Landelijk fonds

1.022

937

920

968

72%

71%

70%

79%

Toekenningen als percentage van het aantal
ingediende aanvragen:
* betreft stand begin van het jaar

Bijlage 2 – transitie van proces- naar impact-gedreven

14

Bijlage 3 – projectie bestedingenbudgetten per bron

Bijlage 4 – veranderlogica
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Bijlage 4 – veranderlogica (vervolg)
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Bijlage 5 – fondsenwervingsstrategie

Bijlage 6 – visie op rol provinciale afdelingen
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Bijlage 7 - lijst van doelen
Ten aanzien van governance en managementinformatie worden de volgende doelen
gesteld voor de periode 2020-2022:
1.

Het Cultuurfonds stelt zich ten doel om de governance- en organisatiestructuur te evalueren in
het licht van dit meerjarenbeleidsplan.

2. Het Cultuurfonds stelt zicht voorts ten doel een dashboard te introduceren waarmee de
voortgang van het meerjarenbeleidsplan kan worden gemonitord.

Ten aanzien van de financiële bedrijfsvoering worden de volgende doelen gesteld voor
de periode 2020-2022:
3. Het Cultuurfonds stelt zich ten doel om het activiteitenbudget de komende jaren in ieder geval
constant te houden met als richtpunt een bedrag van € 35 miljoen in 2022. Dit betekent dat er
de komende jaren zal worden ingezet op minimaal het compenseren van budgetten
gefourneerd door CFoN waarvan de looptijd binnenkort eindigt.
4. Het Cultuurfonds stelt zich verder ten doel om de lopende organisatiekosten tot circa 22,5%
van het bestedingenbudget te beperken. Deze ratio is in lijn met de binnen de sector gangbare
verhoudingen.
5.

Het Cultuurfonds stelt zich verder ten doel om de aanpak van het risicomanagement te
herzien. Dit zal resulteren in een nieuwe risicomatrix en bijbehorende
risicomanagementprocessen

6. Het Cultuurfonds stelt zich ten doel om het eigen vermogen duurzaam te blijven inzetten voor
de continuïteit van de organisatie, maar niet meer te reserveren dan hiervoor noodzakelijk is,
zodat een eventueel surplus kan direct worden ingezet ten behoeve van de missie. Dit doel zal
nog verder worden toegelicht in de definitieve versie van het meerjarenbeleidsplan na
behandeling van de onderliggende stukken door de FABC.

Ten aanzien van het bestedingenbeleid worden de volgende doelen gesteld voor de
periode 2020-2022:
7.

Het Cultuurfonds stelt zich ten doel om een Cultuurfonds-breed bestedingenbeleid te
introduceren vanaf 2020. De eerste stap daartoe is het in gebruik nemen van de
Veranderlogica, met de daarin gespecificeerde programmalijnen, voor alle bestedingen vanaf 1
januari 2020. De uitwerking van verdere implicaties, waaronder mogelijke aanpassingen in de
richtlijnen, eventuele bureaumandaten en budgetten zal de komende maanden worden
afgerond en in de loop van 2020 aan de Stichtingsraadvergadering worden voorgelegd.

8. Het Cultuurfonds stelt zich ten doel structureel budget te reserveren om – m.n. bij
onderbenutting programmalijnen en voor diversificatie doelgroepen – zelf (via makers en
andere initiatiefnemers) intensiever en systematischer te interveniëren. In aanvulling op
specifiek daarop gerichte eigen initiatieven schept dit meer ruimte om niet-traditionele
aanvragers te bereiken en hen in staat stellen om vaker kansrijke aanvragen bij het fonds in te
dienen.
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9. Het Cultuurfonds stelt zich voorts ten doel om dit bestedingenbeleid dynamisch te houden
door een leercyclus te introduceren. Met name het College van Adviseurs zal worden gevraagd
om in deze cyclus, waarvan de details in 2020 worden uitgewerkt, een prominente rol op zich
te nemen.
10. Het Cultuurfonds stelt zich tevens ten doel om de fondsenwervende activiteiten en het
bestedingenbeleid nog nauwer op elkaar af te stemmen om verdere mogelijkheden te
realiseren voor groei.
Ten aanzien van de fondsenwerving worden de volgende doelen gesteld voor de periode
2020-2022:
11. Het Cultuurfonds stelt zich ten doel om als bondgenoot van de loterijen het vitale belang van
afdrachten daarvan voor de samenleving te blijven bepleiten, mede door te tonen hoe deze als
hefboom bijdragen van particuliere schenkers genereren.
12. Het Cultuurfonds stelt zich voorts ten doel om via de overige fondsenwerving de bestedingen
in iedere geval op het huidige hoge niveau te houden en waar mogelijk te vergroten. Dit vereist
een specifieke aanpak voor de verschillende proposities.
13. Het Cultuurfonds stelt zich ook als doel om het relatiemanagement zodanig in te richten dat
recht blijft worden gedaan aan de zorgvuldige en persoonlijke insteek, en waarbij het overzien
en verder uitbouwen van relaties institutioneel gefaciliteerd wordt.

Ten aanzien van het communicatiebeleid worden de volgende doelen gesteld voor de
periode 2020-2022:
14. Het Cultuurfonds stelt zich ten doel uniformer, consistenter en doelmatiger te communiceren.
Dit is een belangrijk speerpunt voor de eerste helft van 2020. Uniformiteit en consistentie
zullen ondersteund worden met een toolkit, training en intern advies. Doelmatigheid zal
worden versterkt door het introduceren van een middelen-, monitor- en activiteiten-meetlat.
15. Het Cultuurfonds stelt zich voorts ten doel een nieuwe externe positionering te ontwikkelen
die zal worden ingevoerd in de tweede helft van 2020. De belangrijkste positioneringsvragen
worden op dit moment gedefinieerd en zullen op 16 december 2019 aan de
Stichtingsraadvergadering worden voorgelegd.
16. Het Cultuurfonds stelt zich tevens ten doel een communicatiestrategie uit te werken voor het
Cultuurfonds in 2020 die alle geledingen van de organisatie ondersteunt.

Ten aanzien van de provinciale afdelingen worden de volgende doelen gesteld voor de
periode 2020-2022:
17. Het Cultuurfonds stelt zich ten doel om landelijk en provinciaal nog meer en beter vanuit
dezelfde beleidskaders te gaan opereren. In 2020 zal de focus daarbij liggen op harmonisering
van het bestedingenbeleid en de daarbij behorende richtlijnen; en de (externe) communicatie
waaronder ook het instellen van en communiceren over prijzen. Vanaf 2021 zal een start
worden gemaakt met het gelijk trekken van de besluitvormingsprocessen.
18. Het Cultuurfonds stelt zich voorts ten doel om de provinciale afdelingen, en in het bijzonder
ook de daarbij betrokken vrijwilligers, te ondersteunen en faciliteren in deze transitie. In 2020
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zal een taskforce worden ingericht die de provinciale afdelingen zal ondersteunen in het
adopteren van het bestedingenbeleid en het invoeren van het externe communicatiebeleid.
Ook zal een aantal bijeenkomsten worden georganiseerd.

Ten aanzien van de werkprocessen en de I&A-systemen worden de volgende doelen
gesteld voor de periode 2020-2022:
19. Het Cultuurfonds stelt zich ten doel om een data-architectuur en nieuwe werkprocessen te
definiëren die de beoogde nieuwe manier van werken ondersteunen. De data-architectuur en
de werkprocessen zullen in 2020 worden beschreven, nadat de behoeften die voortkomen uit
de nieuwe manier van werken zijn uitgekristalliseerd. De benodigde systeemveranderingen
zullen in 2021 worden ontworpen en in CRM worden geïmplementeerd.
20. Het Cultuurfonds stelt zich voorts ten doel om benodigde managementinformatie zoveel
mogelijk automatisch via een dashboard beschikbaar te maken. In 2020 zal een dashboard in
gebruik worden genomen, dat in de periode 2021-2022 na veranderingen in de systemen en
verdere digitalisering van de administratieve processen waar mogelijk zal worden
geautomatiseerd.

Ten aanzien van het P&O en verandermanagement worden de volgende doelen gesteld
voor de periode 2020-2022:
21. Het Cultuurfonds stelt zich ten doel om medewerkers van het landelijk bureau en de
provinciale afdelingen optimaal voor te bereiden en toe te rusten op de nieuwe wijze van
werken door te investeren in training, scholing en begeleiding.
22. Het Cultuurfonds stelt zich ten doel om de implementatie van het meerjarenbeleidsplan en de
daarbij beoogde cultuuromslag te borgen door een tijdelijke inzet op het gebied van
verandermanagement. Deze ondersteuning zal gedurende 2020 nodig zijn, en worden
gekoppeld aan de activiteiten op het gebied van interne communicatie en personeelszaken.
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