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Inleiding
Voor u ligt het meerjarenbeleidsplan 2022-2025 van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Deze ontwikkelden
we in een bijzondere tijd. Een tijd waarin de cultuursector een flinke deuk opliep en veel mensen zich niet
tot cultuur konden verhouden. Theaters waren verlaten, de muziek viel stil. Maar cultuur kruipt waar het
niet gaan kan. De veerkracht blijkt enorm.

Intussen bleef de natuur wél bereikbaar en werd door veel mensen gevonden als plek voor reflectie en

ontspanning. Nederland kent immers een prachtige variatie aan natuur. Maar ook die staat onder druk. In
een dichtbevolkt land en een klimaatcrisis met grote gevolgen, staat ons landschap en de biodiversiteit

onder druk. Als belangrijk onderdeel van onze cultuur, zit onze inzet voor natuur dan ook verweven in onze
plannen.

In dit plan kijken we naar 2025 én verder dan dat. Want door steeds mee te bewegen met de maatschappij
en in te spelen op de kansen en bedreigingen waar we mee te maken hebben, zorgen we voor continuïteit

en relevantie van ons werk voor cultuur. Dat doet het Cultuurfonds al decennialang, en die rol van betekenis
willen we blijven spelen.

En in dit plan geven we aan hoe we de komende vier jaar samen met onze partners en schenkers investeren
in cultuur, en daarmee investeren in de maatschappij. Samen zorgen we ervoor dat cultuur voor elke

generatie, overal en voor iedereen in het Koninkrijk der Nederlanden een vaste waarde blijft om op terug te
vallen.

Mede namens het managementteam,
Cathelijne Broers
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Visie
Onze visie is de droom waar het Cultuurfonds aan bijdraagt. Deze stip op de horizon is
een gemeenschappelijk toekomstbeeld. Onze visie:
De wereld is beter af met cultuur.
Cultuur raakt, verruimt je blik en maakt creatief.
Cultuur verbindt mensen.

Cultuur staat in onze visie centraal. Cultuur is een combinatie van kunstuitingen, creativiteit, inzicht en
beleving van mensen. Het is het fundament van onze identiteit. Onze visie omschrijft het belang van de
gemeenschappelijk ervaring en de intrinsieke waarde van cultuur. Onder cultuur verstaan wij ook dat wat
wij als mensen bijdragen aan de natuur. Het gaat dan om natuurbeleving, natuureducatie of natuur als
onderwerp van de kunsten.

Missie

Het bestaansrecht van onze organisatie is gevat in onze missie. De missie draagt altijd en overal bij
aan de visie. Onze missie:
Het Cultuurfonds stimuleert inspiratie, zingeving en maatschappelijke verbondenheid voor
iedereen in Nederland, door met haar partners in culturele projecten te investeren.

Met onze missie benadrukken we dat we geloven in een samenleving waarin cultuur onze basis vormt.
Daarbij willen wij laten zien dat we een inclusief fonds zijn dat gelooft in een land waarin iedereen meetelt.
We zijn er nadrukkelijk om met cultuur de maatschappelijke verbondenheid te verstevigen en het
Cultuurfonds is er om middelen te vinden die cultuur ondersteunen. Deze middelen vinden wij dankzij
en samen met particuliere schenkers, bedrijven, overheden, loterijen en collega fondsen.

Activiteit

Wat we doen om deze missie waar te maken:

Het Cultuurfonds initieert culturele projecten en helpt culturele projecten te realiseren
en te koesteren door gelden te werven, culturele organisaties en makers te ondersteunen
en resultaten te etaleren.
Dit is de kern van wat het Cultuurfonds onderneemt en alle activiteiten dragen hieraan bij. Door schenkers
en makers aan elkaar te koppelen, versterken en inspireren zij elkaar via het Cultuurfonds. Het Cultuurfonds
neemt nadrukkelijk zelf ook initiatief tot het ontwikkelen van projecten. Dat doen we met speciale regelin-
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gen, maar ook door makers uit te nodigen om bepaalde initiatieven te realiseren. Door aandacht te besteden
aan de ondersteunde projecten en de bijzondere partners die dit mogelijk maken - in de media en op onze
eigen kanalen - vragen we aandacht voor cultuur in de samenleving.
Why
De wereld is beter af met cultuur.
Cultuur raakt, verruimt je blik en maakt creatief.
Cultuur verbindt mensen.

Why
(visie)

How
(missie)

What
(Activiteit)
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How
Het Cultuurfonds stimuleert inspiratie,
zingeving en maatschappelijke verbondenheid
voor iedereen in Nederland, door met haar
partners in culturele projecten te investeren.
What
Het Cultuurfonds initieert culturele projecten
en helpt culturele projecten te realiseren en te
koesteren door gelden te werven, culturele
organisaties en makers te ondersteunen
en resultaten te etaleren.
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Strategische ambitie 2025
Uitgaand van de visie, missie, activiteit en kernwaarden hebben we een strategische ambitie geformuleerd,
die in 2025 moet zijn waargemaakt:
Het Cultuurfonds wil dat de impact van cultuur iedereen in Nederland bereikt,
met oog voor diversiteit, laagdrempelig en samen met onze partners en aanvragers.

We investeren met impact en hebben oog voor de maatschappij om ons heen. Met ons werk brengen wij
een positieve kracht op gang die een divers Nederland omarmt. Dat is terug te zien in alles wat wij
ondersteunen en zelf uitdragen.
Onze strategische ambitie hebben we inzichtelijk gemaakt met doelen en strategische pijlers. Die
gebruiken we om sturing te geven aan de organisatie. Onze aanpak om tot de doelen te komen is door
te gaan uitproberen, innoveren en experimenteren. Wij passen daarbij de cyclus van leren, evalueren,
aanpassen en doorgaan toe.

Doelen
Besteding

Het Cultuurfonds gaat van 2022 tot en met 2025 150 miljoen euro in cultuur investeren, verspreid over
heel Nederland. We bouwen voort op de gemiddelde besteding van 35 miljoen euro per jaar, daarbij leggen
we een ambitie neer van in totaal 10 miljoen euro extra bestedingen.
Onze bestedingen doen we in zeven werkterreinen, die onder de paraplu van het ‘cultuur’-fonds
allemaal terugkomen in de profilering:

Monumenten
en erfgoed

Geschiedenis
en letteren
Muziek

Beeldende kunst

Theater, dans
& film

Beurzen

Natuur

Meerjarenbeleidsplan 2022-2025

Impactmodel
Om onze strategische ambitie kracht bij te zetten gebruiken we het door ons recent ontwikkelde
impactmodel. Ons impactmodel heeft zeven programmalijnen: publieksbereik, educatie, verbinding,
sectorversterking, behoud, innovatie en talentontwikkeling. Met ons impactmodel monitoren en sturen
wij onze bestedingen met vijf (langetermijn) effecten voor ogen:
•
•
•
•
•

Iedereen betrokken bij cultuur (actief of passief)
Verbinding tussen mensen
Breed geschakeerd aanbod van cultuur
Vitale cultuursector
Algemene erkenning van het belang van cultuur

Om de meerjarendoelstelling te bereiken leggen we de komende vier jaar extra nadruk op de eerste
drie effecten, dus: het stimuleren en laten groeien van verbinding tussen mensen, een breed
geschakeerd aanbod van cultuur en actieve of passieve betrokkenheid bij cultuur van iedereen.
In ons bestedingsbeleid leggen we extra nadruk op de bijbehorende programmalijnen: bereik,
educatie en verbinding.
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Bereik
Het Cultuurfonds bereikt in 2025 minimaal de helft van de inwoners van Nederlanders
(9 miljoen mensen). Wij werken aan een programma dat uitnodigend en toegankelijk is voor iedere
Nederlander, ongeacht leeftijd, opleiding, nationale afkomst, handicap, religie, seksuele oriëntatie of gender.
Een inclusief Cultuurfonds is van toegevoegde waarde en stimuleert intern en extern creativiteit en talent.
Het Cultuurfonds draagt actief bij aan een inclusieve samenleving. Daarom investeren wij in:

Publiek
Het Cultuurfonds onderzoekt continue
het eigen bereik. We monitoren onze
naamsbekendheid en inhoudsbekendheid
en passen op basis hiervan onze
strategieën aan om het bereik zo divers
mogelijk te maken. Dit reflecteert continue
op de positionering, communicatie en
toegankelijkheid van het Cultuurfonds.

Programma
Wij letten op een goede balans in het
publiek dat we bereiken en de kwaliteit van
de door ons ondersteunde projecten. In de
komende jaren ligt de focus op spreiding van
het bereikte publiek en het bereiken van
bi-culturele Nederlanders. Met het
impactmodel willen we gaan monitoren
hoe vaak door ons ondersteunde projecten

Personeel

bezocht zijn en door wie.

Met open arbeidscommunicatie en investering in het eigen personeel stimuleren
we de diversiteit en het inclusief handelen
van de medewerkers van het Cultuurfonds.
Ook zetten we ons voortdurend in om het
netwerk van experts - commissies en besturen- actueel te houden. Zij zijn tenslotte de
beste ambassadeurs van het Cultuurfonds,
ook als het gaat om de verbinding tussen
het Cultuurfonds en de maatschappij.

Partners
Via onze partners en schenkers willen we
maatschappelijk relevant blijven en onze
toegevoegde waarde vergroten, voor
iedereen. De partners die het Cultuurfonds
betrekt, of met wie wij (gaan) samenwerken zullen het diverse profiel van het
Cultuurfonds moeten benadrukken.

