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Over de foto op de cover 
 
Deze foto toont een detail van het kunstwerk Community Table, waar jongeren uit Poelenburg samen met 
jongeren uit de maakplekken van FluXus, aan hebben meegeholpen. Het initiatief van dit project lag bij de 
gemeente, die FluXus vroeg om mee te denken.  
 
Het beeld werd vorige eeuw gemaakt in opdracht van de Stichting Kunst in Openbare Ruimte Amsterdam 
en Zaanstad. Het kunstwerk als ontmoetingsplek, een tafel met foto’s, moest verwijzen naar oude en 
nieuwe identiteiten van de migrantengemeenschap in Poelenburg. 
 
Het beeld moest na meer dan 30 jaar worden opgeknapt. In opdracht van de gemeente maakten jongeren 
uit de wijk nieuwe foto’s voor dit uit 1989 stammende kunstwerk van de Amerikaanse kunstenaar Dennis 
Adams. Onder begeleiding van fotograaf Lars Bezemer en FluXus gingen ze de wijk in om bijzondere 
plekken vast te leggen. 

http://www.fluxus.nl/
Willemszoon, Linda
Wie heeft de foto genomen? Fotograaf vermelden.
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 INLEIDING  
 
Kunst en Cultuur voor iedereen - dat is de missie die we in het Meerjarenbeleidsplan 2023-2026 (MJB 23-
26) geformuleerd en onderbouwd hebben. Deze missie is niet nieuw, ook in voorgaande beleidsperiode 
was dit waaraan we werkten. Komende periode bouwen we voort op de successen van afgelopen 
periode.  
 
In ons MJB formuleerden we wat nodig is om in Zaanstad een culturele infrastructuur te organiseren waarin 
iedereen kan meedoen aan een laagdrempelig cultuuraanbod dat meegroeit met de behoeften van de 
inwoners. In dit jaarplan scherpen we dit aan en laten we zien wat onze eerste stappen zullen zijn. 
 
De waarde van kunst en cultuur 
Kunst en cultuur leveren aantoonbaar een bijdrage op verschillende gebieden die belangrijk zijn voor een 
gezonde samenleving. De impact van kunst en cultuur is daarmee onomstreden. Thema’s die daar mee 
samenhangen, zijn de culturele loopbaan, talentontwikkeling, in stand houden en uitbouwen van 
basisvoorzieningen ten aanzien van vraag en aanbod en een levendige popcultuur.  
 
Naast de intrinsieke waarde van kunst en cultuur zijn er meer gebieden waar de inzet van kunst en cultuur 
bijdraagt aan een gezonde samenleving. FluXus richt zich ook op de impact die kunst en cultuur hebben op 
maatschappelijke gebieden in de gemeente Zaanstad. 
 
Naast de verantwoording die we afleggen op verschillende gebieden wil FluXus ook meten, sturen en 
verantwoording afleggen op het gebied van maatschappelijke impact. Dat gaan we doen door in 2023 te 
beginnen met de implementatie van de richtlijnen van de MAEX1. Zo willen we inzicht krijgen in de 
maatschappelijke meerwaarde van onze dienstverlening voor heel Zaanstad, maar uiteindelijk ook per 
individueel gebied binnen de gemeente.  
 
Zo werken wij naar een laagdrempelig cultuuraanbod waar iedereen aan mee kan doen en dat 
meebeweegt met de behoefte in Zaanstad.  
 
Jos van Geel 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1 Hier gaan we in hoofdstuk 5 verder op in. 
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 HET IS TIJD OM ONS AAN TE PASSEN 
 
FluXus wil bijdragen aan kunst en cultuur voor alle Zaankanters, nu en in de toekomst. Op dit moment 
ligt de nadruk van het programma van FluXus op een doelgroep die in de toekomst een steeds kleiner 
deel van de inwoners van Zaanstad zal betreffen2. Willen we mee kunnen bewegen met de behoefte van 
de inwoners en ervoor zorgen dat echt iedereen mee kan doen aan laagdrempelig kwalitatief 
cultuuraanbod, dan moeten wij nu onze diensten hierop aanpassen.   
 
Wij zijn niet de enige die deze urgentie voelen. Ook onze belangrijkste opdrachtgever, de gemeente 
Zaanstad, noemt in haar Cultuurvisie 2019-2030 de behoefte aan een rijk en divers cultureel basisaanbod 
dat mee ontwikkelt met de groei van de gemeente, voor iedereen, laagdrempelig en van goede kwaliteit.3 
Hier geven wij met onze nieuwe koers invulling aan. Het is tijd om ons aan te passen aan de behoefte in 
Zaanstad.  
 
 
2.1  RUIMTE VOOR NIEUWE ONTMOETINGEN 

 
Willen we onze ambitie – kunst en cultuur voor iedereen – kunnen realiseren, dan moeten we zorgen dat 
onze programma’s flexibel zijn ingericht en ruimte bieden voor de vraag van de Zaankanters. Zoals we in 
ons MJB 23-26 onderbouwen, zoeken we daarom een nieuw evenwicht tussen vraag en aanbod.  
 
We blijven het cultuurhuis dat we nu zijn, maar we versterken onze positie in de wijken door een 
vraaggerichte wijkaanpak en bieden ruimte voor initiatieven van inwoners. We breiden uit wat we eerder al 
op projectniveau deden: vanuit de vraag samenwerken met scholen en maatschappelijke organisaties en 
het faciliteren van maakplekken en community ’s voor inwoners4. Deze vraaggerichte aanpak breiden we 
uit naar alle wijken, zodat een beter evenwicht ontstaat tussen het aanbod in ons cultuurhuis en onze 
diensten in de wijken.  
 
 
Vraaggericht versus aanbodgericht werken 
 
Bij aanbodgericht werken ligt het initiatief bij de maker. Deze ontwikkelt aanbod op basis van de eigen 
expertise en rekening houdend met de (latente) behoefte en wensen van een doelgroep. Soms werkt een 
maker hierbij samen met de doelgroep. Maar het initiatief ligt bij de maker. FluXus ondersteunt de maker 
in het presenteren van het aanbod en door onderdak en faciliteiten te bieden.  
 
Bij vraaggericht werken ligt het initiatief bij de inwoners. Is er een vraag, dan gaat FluXus in gesprek om 
samen te ontdekken aan welke culturele invulling behoefte is. Vervolgens koppelen we de vraag op een 
passende manier aan een maker. Soms volstaat kant en klaar aanbod, ander keren wordt de maker 
gevraagd maatwerk te leveren of samen met de vraagsteller aanbod te ontwikkelen. Vraaggericht werken 
ligt in het midden tussen ‘u vraagt wij draaien’ en ‘wij als professionals weten wat goed is voor u’.  
 
Om vraaggericht te kunnen werken, moeten de inwoners weten dát ze een vraag kunnen stellen, 
ontdekken wát hun vraag is en hoe ze deze kunnen stellen. Onderdeel van een vraaggerichte aanpak is dan 
ook het stimuleren van de vraag en het helpen bij het formuleren van een vraag.  
 

                                                           
2 Zie MJB 2023-2026; p.7 
3 Zie bijlage 1 Cultuurvisie gemeente Zaanstad 
4 Een goed voorbeeld hiervan is The Community Table, zie pag. 2. Dit project is ontstaan vanuit de vraag en via FluXus 
opgepakt door de jongeren in een van de maakplekken.  
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We voelen ons gesteund in deze aanpak door actuele ontwikkelingen en inzichten in onderzoek naar 
cultuurparticipatie5 en de praktijk in Zaanstad. Sinds een paar jaren werken wij in een aantal projecten 
vanuit de vraag uit de gemeente. Denk aan de aanpak van team onderwijs, de proeftuinen zorg & welzijn 
en onze maakplekken.6 We zien dat we hiermee aansluiten bij een behoefte die leeft in Zaanstad en dat wij 
een waardevolle nieuwe verbinding vormen tussen vraag en aanbod.  
 

 
Wij zorgen voor een laagdrempelig aanbod,  

dat meebeweegt met de behoefte in de gemeente, voor iedereen. 
 

Dit doen wij door naast een basisvoorziening te organiseren, een kweekvijver te zijn voor initiatieven van 
inwoners, op wijkniveau vraaggericht te werken en een netwerk te vormen met maatschappelijke 

organisaties. 
 

Hiermee dragen wij bij aan de cultuurvisie van de gemeente: een culturele infrastructuur voor divers en 
kwalitatief goed cultuuraanbod, waar ruimte is voor experiment, die kansengelijkheid bevordert en 

achterstanden helpt bestrijden, en die meebeweegt met de behoefte van de Zaankanters. 
 

Wij verbinden vraag en aanbod en faciliteren samenwerking. 
 

 
  

                                                           
5 Cultureel Vermogen, Cultuurmonitor 2021 – Boekmanstichting, 8 Adviezen – LKCA, Onderweg naar morgen – Raad 
van Cultuur, Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021-2024 – OCW  
6 Zie MJB 2023-2026; p.15, 17 en 20  
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 BALANS TUSSEN VRAAG EN AANBOD 
De komende beleidsperiode bouwen we de rol als verbinder tussen vraag en aanbod verder uit en 
verankeren deze in onze dienstverlening. Wij willen dat vraag en aanbod elkaar gaan versterken: waar de 
behoefte van de inwoners samenkomt met de expertise en passie van de cultuurmaker, ontstaat 
toekomstbestendig cultuuraanbod.  
 
Om dit te realiseren is een nieuw evenwicht tussen vraag- en aanbodgericht werken nodig. Als we blijven 
doen wat we deden, krijgen we wat we hadden. Daarom maken we ruimte door huidige producties 
zorgvuldig te evalueren en begeleiden naar meer vraaggericht werken en door nieuwe projecten vanuit de 
vraag te laten ontstaan. Onderstaand schema laat het nieuwe evenwicht zien.  

 
 3.1  ONZE ROL  

In dit nieuwe evenwicht neemt FluXus de volgende rollen: 
 
WE HALEN ACTIEF DE VRAAG OP 
Waar we dat voorheen fragmentarisch op projectniveau deden, doen we dat nu structureel. We bouwen 
op wijkniveau aan een netwerk waarin vragen beter hun weg kunnen vinden. We stimuleren de vraag en 
helpen om de vraag te formuleren. Dit doen we voor: 

- Individuele vragen 
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- Vragen vanuit maatschappelijke initiatieven 
- Vragen van maatschappelijke organisaties 

MAATWERK  
We verbinden de vraag aan aanbod. Dit doen we door maatwerk te leveren: geen vraag is immers het 
zelfde. In de verbinding willen we meerwaarde bieden voor zowel de Zaankanter als de cultuurmaker.  
Dit doen we bijvoorbeeld door: 

- We verwijzen naar aanbod van cultuurmakers in het cursushuis 
- We begeleiden naar co-creatie met cultuurmaker 
- We faciliteren community en maakplekken  
- We dragen bij aan andere maatwerkoplossingen 
- We organiseren professionalisering en delen kennis    

CURSUSHUIS & POPPODIUM 
We bieden onderdak en faciliteiten voor cultuurparticipatie. We bouwen aan een flexibele basisstructuur. 
Daarnaast hebben we een speciale opdracht voor Popcultuur in Zaanstad. We zorgen voor 
popprogrammering en de exploitatie van poppodium De FluX. Dit laten we zoveel mogelijk aansluiten op 
het nieuwe evenwicht: ook de programmering zal aansluiten bij de vraag uit de gemeente en bij initiatieven 
van inwoners.  
FluXus zorgt voor de volgende basisvoorziening: 

- We bieden betaalbare locaties (onze leslokalen, zalen en podia) 
- We bieden een basis aan vakspecifieke faciliteiten en materialen (geluid, licht, instrumenten, 

gereedschappen) 
- We ondersteunen cultuurmakers in additionele diensten op het gebied van ondernemerschap 

(bijvoorbeeld juridische ondersteuning of werven van additionele gelden) 

AANBOD 
Wij maken anders versnipperd aanbod zichtbaar en vindbaar:  

- We maken het cursusaanbod in Zaanstad online laagdrempelig vindbaar en doorzoekbaar 
- We maken de cultuurmakers in Zaanstad online laagdrempelig vindbaar en doorzoekbaar 
- We maken aanbod dat voortkomt uit maatwerk zichtbaar en vindbaar 

 
 
3.2  SPEERPUNTEN UIT HET MJB 23-26 

Met bovenstaande geven wij invulling aan de ambities die we in ons MJB 23-26 hebben geformuleerd als 
speerpunten: 
 
Wijkgericht – we sluiten op wijkniveau aan bij de vraag en ambities die er zijn. 
Balans tussen vraag en aanbod – het rijke aanbod blijft bestaan, er komt meer ruimte voor nieuwe 
vraaggerichte initiatieven 
Basisvoorziening – locaties en faciliteiten bieden ruimte voor cultuuraanbod 
Popcultuur – onze popprogrammering krijgt een zelfde evenwicht tussen vraag en aanbod 
Kweekvijver – een van onze vormen van verbinding tussen vraag en aanbod  
Culturele loopbaan – door wijkgericht werken dragen we bij aan een ecoleersysteem dicht bij huis, 
waardoor iedereen in staat is zijn eigen culturele loopbaan vorm te geven 
Samenwerken – dit doen we in alles wat we doen 
Betrouwbaar – hier zorgen wij voor door een stabiele organisatiestructuur neer te zetten die kan 
anticiperen op de vraag  
Financieel gezond – een voorwaarde om een betrouwbaar partner te kunnen zijn  
Duidelijk profiel – door ook in de communicatie het evenwicht tussen vraag en aanbod zichtbaar te maken 
dragen we bij aan een duidelijker profiel 
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  HOE GAAN WE DIT DOEN - ACTIES 2023  
 
Willen we een nieuwe evenwicht kunnen realiseren, dan vraagt dit een aantal aanpassingen in ons werk. In 
2023 zorgen we voor het fundament om meer vraaggericht te kunnen werken door:  
 

1. onze organisatie passen we aan op het nieuw evenwicht in onze diensten 
2. onze lopende activiteiten passen we langzaam aan op vraaggericht werken  
3. een communicatiestrategie die de rol van FluXus duidelijk maakt 
4. nieuwe initiatieven zijn vraaggericht  

 
Dit vertaalt zich voor 2023 in de onderstaande doelen en acties. In paragraaf 4.1 tot en met 4.4 zijn deze 
acties verder uitgewerkt.  
 

 
Werk aan de winkel – dit gaan we doen in 2023 

 
 doel strategie resultaat actie 2023 risico’s 

 
ORGANISATIE 

Interne 
organisatie sluit 
aan op nieuwe 
balans in  
primair proces  

- Ordenen op basis 
van 
bedrijfseconomische 
principes.  
- Uitbreiden op basis 
van veranderende 
vraag 

- Clusteren 
werkzaamheden 
- 1 medewerker 
fondsen 
- 1 accounthouder 
cultureel netwerk 

Aanpassingen 
interne organisatie 

Door in te zetten op 
co-creatie vergroten 
we de stroom 
additionele gelden. 
We moeten ons 
daar goed op 
voorbereiden zodat 
de activiteiten 
duidelijk gekoppeld 
worden aan 
geldstromen. 

ACTIVITEITEN 
Onze 
dienstverlening 
is vraaggericht  

We evalueren 
producties en 
begeleiden zo nodig 
naar meer 
vraaggericht werken 

Een balans tussen 
vraag- en 
aanbodgerichte 
producties  

Per project op een 
coachende manier  
met betrokkenen 
de toekomst 
vaststellen 

Doen we dit niet 
goed, dan wordt 
onze nieuwe koers 
niet duidelijk.  
 
Doen we dit 
onzorgvuldig, dan 
voelen 
cultuurmakers zich 
in de steek gelaten. 

COMMUNICATIE 
De wereld 
begrijpt wie we 
zijn 

Aanpassen imago 
door strategische 
communicatie.    

Marketing & 
communicatie 
plan 

Analyse intern, 
extern, trends & 
ontwikkelingen   
Advies   
Plan van aanpak 

 
Imago sluit niet aan 
bij ons aanbod 
 

NIEUWE 
INITIATIEVEN 

Onze diensten 
sluiten aan op 
de eigenheid 
van de wijken 

Een vraaggerichte 
benadering volgens 
gebieden 

2 medewerkers 
per wijk 

Werkzaamheden 
anders 
organiseren 

Kennis van cultuur 
verliezen 
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In stappen ziet dit er als volgt uit:  
 

• Organisatie veranderen naar een vraaggerichte wijkgerichte structuur (2 adviseurs per wijk, zie 
uitwerking hieronder)  Zie organogram in paragraaf 4.1.  

• Organisatie op orde: betrouwbaar, financieel gezond en herkenbaar  
• Kennismaken in wijken en starten opbouw netwerk 
• Bijdragen aan nieuwe initiatieven 
• Toekomst schetsen voor lopende projecten op basis van nieuwe koers 
• Aandachtspunten per discipline uit MJB vervlechten met nieuwe manier van werken 
• We bieden cultuurmakers onderdak in ons cursushuis, verbinding met ons netwerk en kansen voor 

vraaggericht werken in wijken.  
• Ontwikkelen nieuwe communicatiestrategie waarin de rol van FluXus helder is en waarin meer  

inwoners en maatschappelijke organisaties in Zaanstad zich kunnen herkennen. 
• Eerste aanzet voor structuur van kennisdeling. Vraag ophalen bij cultuurmakers, vertalen naar 

passende kennisconcepten. 

 
 
4.1  ORGANISATIE  

Willen we meer vraaggericht kunnen werken, dan vraagt dit een andere organisatiestructuur dan we nu 
hebben. Van een structuur op basis van discipline (beeldende kunst en digitale media, muziek, theater en 
dans, amateurkunst, zorg en welzijn) of expertise (denk onderwijs of popmuziek) gaan we ons organiseren 
op wijkniveau.  
 
Alleen zo kunnen we recht aan de eigenheid van iedere wijk en kunnen we werkelijk de verbindingen 
leggen die nodig zijn voor een flexibel en dynamisch aanbod.  
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Wat gaat er veranderen?  
 
1. Soortgelijke werkzaamheden worden binnen de organisatie geclusterd. 

De geclusterde werkzaamheden worden ondergebracht binnen 3 afdelingen:  
• Interne Organisatie 
• Communicatie 
• Culturele zaken  

Binnen Interne organisatie worden alle werkzaamheden ondergebracht die ondersteunend zijn aan het 
primaire proces. Dit zijn werkzaamheden op het gebied van administratie, ICT, facilitaire zaken, planning en 
control en P&O. Ook valt daaronder het projectbureau dat het uitvoerend orgaan van culturele zaken.   
 
De komende periode zal zwaarder ingezet worden op coproducties en samenwerking. Dat betekent ook dat 
financiering van projecten en diensten zal wijzigen. In 2023 gaan we met name kijken of, en zo ja hoe, we 
de risicobeheersing bij dergelijke samenwerkingsprojecten moeten verbeteren.  
 
Bij Communicatie worden alle werkzaamheden belegd op het gebied van in- en externe communicatie en 
marketing. Zo is beter te sturen op een eenduidige imago en kunnen communicatiestromen beter op elkaar 
afgestemd worden.    

 
Bij Culturele zaken zijn de werkzaamheden ondergebracht die van oudsher bij de programma’s Onderwijs, 
Beeldende kunst en Digitale Media, Theater en Dans, Amateurverenigingen, Sociaal Domein en Podium De 
Flux lagen. De verplichtingen die FluXus heeft worden vanzelfsprekend nagekomen. Nieuwe initiatieven 
worden uit de gebiedsgerichte benadering gehaald. De gebiedsgerichte teams worden samengesteld door 
medewerkers van de verschillende programma’s te matchen met de scholen in het gebied en de eigenheid 
van het gebied. 
 
2. De werkzaamheden blijven hetzelfde alleen hoe ze worden ingezet zal aangepast worden 

Kennis en vaardigheden binnen FluXus waren aanvankelijk ingericht op kunstdiscipline. Een inrichting die 
historisch gegroeid is en als vanzelfsprekend werd beschouwd. Naast de voordelen is een belangrijk nadeel 
dat het mensen en vormen van cultuur dreigt uit te sluiten. Aan de hand van de thema’s culturele 
loopbaan, kansengelijkheid, diversiteit en inclusie en kunst als onderdeel van een duurzame en gezonde 
samenleving is besloten om de kennis en vaardigheden van FluXus op een gebiedsgerichte manier in te 
zetten. Dit sluit aan bij de Cultuurvisie van de gemeente Zaanstad en is de meest voor de hand liggende 
keuze op basis van een eerste marktverkenning. 

 
De gemeente Zaanstad heeft haar gemeente in gebieden opgedeeld. FluXus volgt die indeling. Ze gaat met 
teams van minimaal twee medewerkers gebiedsgericht aan de slag. Hiermee wordt ingespeeld op 
projecten die steeds vaker discipline overstijgend zijn, zonder daarbij de individuele kunstdisciplines uit het 
oog te verliezen. Tegelijkertijd worden de specifieke kenmerken van een gebied in kaart gebracht. Ieder 
wijk heeft zijn eigen vingerafdruk.  

 
Zo worden initiatieven en vragen uit de wijken makkelijker gedetecteerd en beter begeleid. Initiatieven 
worden op basis van gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid en eigen inbreng verder gebracht. De 
dienstverlening wordt door deze manier van werken persoonlijker en leidt tot maatwerk dat tot een directe 
vraag te herleiden is.  
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3. Omdat onze dienstverlening meer richting vraaggericht werken verschuift, moet de ondersteuning 
aangepast worden.  
De ondersteuning van het primaire proces wordt uitgebreid. FluXus is een betrouwbare partner. Dat 
betekent dat er duidelijkheid, eenduidigheid en voorspelbaarheid is wanneer er contact gezocht wordt met 
FluXus. Voor docenten moet het duidelijk zijn bij wie ze terecht kunnen. Afspraken worden eenduidig 
vastgelegd. Gelijke monniken, gelijke kappen. Daarom wordt er één contactpersoon aangewezen voor alle 
aan FluXus gelieerde docenten. De praktische zaken zullen daar centraal worden belegd. 

Bij cultuurmakers bestaat de behoefte om additionele geld aan te kunnen vragen. FluXus signaleert die 
behoefte en wil daar graag een rol in spelen. Daarom wordt de ondersteuning uitgebreid. Een 
fondsencoördinator helpt bij het aanvragen van additioneel geld en coördineert de verschillende 
aanvragen.  
 
4. Personeelsbeleid 
Door de aangepaste invulling van werkzaamheden worden er andere competenties van medewerkers 
gevraagd. Hierdoor worden andere eisen aan het personeelsbeleid gesteld.  
 
De indeling van het personeel onder drie afdelingen binnen FluXus betekent een clustering van 
werkzaamheden; inhoudelijke werkzaamheden onder culturele zaken, uitvoerende werkzaamheden onder 
organisatie & realisatie en werkzaamheden die zich richten op onze doelgroepen onder marketing & 
communicatie.  
 
De werkzaamheden van medewerkers zullen in veel opzichten gelijk blijven. Het advies en de 
ondersteuning zoals men van FluXus gewend is, zal blijven bestaan, maar de context zal veranderen: 
gebiedsgericht binnen een wijk, discipline overstijgend op vraag en met naaste culturele samenwerkings-
partners, vaker maatschappelijke partners, inwoners in een wijk of een initiatiefrijke Zaankanter. Binnen 
organisatie & realisatie zullen medewerkers eveneens veelal hetzelfde blijven doen, maar net als bij 
marketing & communicatie, wordt een FluXus-brede manier van werken gerealiseerd, waarmee we FluXus 
als betrouwbare werkgever, partner en opdrachtgever beter op de kaart zetten. Toch zal er behoefte zijn 
aan verdere ontwikkeling van onze medewerkers en personeelsbeleid.  
 
In 2023 wordt een personeelsbeleidsplan gerealiseerd waarin wordt beschreven hoe ons personeel de 
strategische doelen van FluXus, zoals eerder benoemd in MJB en jaarplan 2023, gaat ondersteunen. 
Onderdeel daarvan is een analyse van de huidige situatie, een beschrijving van de gewenste situatie en de 
manier waarop we deze gaan bereiken. Scholingsbeleid is hier een onderdeel van, waarvoor we uitgaan van 
het 70:20:10 Learning Model (McCall, Eichinger en Lombardo): 70% leer je door uitdagende opdrachten of 
projecten uit te voeren, 20% leer je van elkaar en 10% wordt geleerd door een cursus of training.  
 
De leiderschapsstijlen van de hoofden van de afdelingen zullen afgestemd moeten worden op de 
uitdagende opdrachten of projecten (70%). Medewerkers moeten de ondersteuning krijgen van hun 
manager om de uitdaging aan te gaan. Binnen de afdelingen stellen we teams van minimaal twee samen in 
een gebied of op onderwerp. Door deze samenwerking wordt geprofessionaliseerd (20%). Integer gedrag 
realiseert het vertrouwen dat in de basis hiervoor nodig is. De laatste 10% wordt aangevuld door 
medewerkers individueel scholing aan te bieden die aansluit op hun persoonlijke ontwikkelvraag.  
 
Aan de basis van ons personeelsbeleid en – ontwikkeling liggen de kernwaarden van FluXus: samenwerking, 
zelfreflectie en integriteit.  
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4.2  ACTIVITEITEN 2023 

 
Wat betreft onze activiteiten kiezen we voor een geleidelijke overgang naar meer vraaggericht werken. 
Zo geven we lopende projecten een zachte landing. Dit zijn projecten en producties die vaak al een lange 
traditie zijn binnen FluXus. Komend jaar bekijken we per project samen met de betrokkenen hoe we een 
geleidelijke overgang kunnen realiseren.    
 
In eerste instantie zetten we in 2023 voort wat we al deden: we produceren, ondersteunen en verbinden. 
Ons activiteitenoverzicht 2023 (zie bijlage) is nog geordend op Vrije Tijd, Amateurkunst, Sociaal domein, De 
FluX en Onderwijs. Het komend jaar verandert dit overzicht naar een wijkgerichte indeling. Dan is op 
wijkniveau te zien welke initiatieven er zijn, hoe FluXus hieraan bijdraagt en hoe we samen met onze 
partners werken aan een culturele infrastructuur voor alle Zaankanters, dicht bij huis.  
 
Het activiteitenoverzicht 2023 omvat 227 projecten of concrete activiteiten. Hiervan zijn 102 projecten 
door FluXus geïnitieerd en geproduceerd. Bij 88 projecten speelt FluXus een ondersteunende en 
adviserende rol, bij 37 projecten is er sprak van coproductie. Dit evenwicht willen we komend jaar 
verleggen richting meer coproducties of ondersteuning. Het aantal activiteiten zal in de loop van het jaar 
toenemen. 
  
Met de activiteiten in 2023 bereiken we samen met onze partners ruim 3.000 actieve deelnemers aan kunst 
en cultuur en 36.000 bezoekers of passanten die in aanraking komen met kunst en cultuur. Daarnaast 
bereiken we rond de 15.000 basisschoolleerlingen. Een mooie basis om verder te bouwen aan kunst en 
cultuur voor iedereen! 
 
 
4.3  COMMUNICATIE 

 
Het evenwicht tussen vraag en aanbod maken we ook zichtbaar in onze communicatie. In een nieuwe 
communicatiestrategie formuleren we hier de kaders en koers voor: wat blijven we doen, wat doen we 
anders en wat is ons verhaal. Een goede analyse van Zaanstad is hiervoor de basis.  
 
Voortvloeiend uit de communicatiestrategie formuleren we een marketingaanpak die onze rol optimaal 
ondersteunt: we stimuleren onze doelgroepen om aanbod van makers af te nemen, en enthousiasmeren ze 
voor het formuleren van een eigen vraag.  
 
Voorjaar 2023 presenteren we hiervoor een plan van aanpak.  
 
Stappen communicatiestrategie 

- Formuleren verhaal FluXus  
- Analyse op wijkniveau (doelgroepen in cijfers, vaststellen persona’s, huidig bereik & imago vs 

gewenst bereik en imago, kansrijke media, grootste risico’s, vaststellen best passende strategie) 
- Uitwerking strategie per klantsegment (publiek, maatschappelijke organisaties, 

cultuurnetwerkpartners, opdrachtgevers) 
- Input team FluXus in 3 sessies 
- Vertaling naar communicatie en marketing aanpak 2023-2026 met meetbare doelen 
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4.4  NIEUWE INITIATIEVEN 

De nieuwe initiatieven waarin wij een rol spelen zijn vraag gestuurd. Om structureel de vraag op te kunnen 
halen bouwen we aan een netwerk op wijkniveau door 2 medewerkers aanspreekpunt te maken voor deze 
wijken. Zij verkennen in 2023 de eigenheid van de wijken: welke informele structuren zijn er, hebben we er 
al warme relaties lopen, wat zijn waardevolle netwerken om bij aan te sluiten?  
 
Stappen nieuwe initiatieven via wijkgericht werken:  

- Opzetten van een structuur om iedere vraag te kunnen noteren 
- Vormen nieuw team van cultuurexperts die voorheen verdeeld waren over afdelingen; Hoe behoud 

je ieders specialistische kennis, hou deel je kennis en netwerk? Wat gaat goed, wat kunnen we 
leren van elkaar? 

- In kaart brengen van de eigenheid van wijken: welke informele structuren zijn er al, waar zijn 
warme connecties, wat moeten we niet over het hoofd zien?  

- Afstemming van rollen en taken met bedrijfsbureau 

In de overgang naar vraaggericht werken heeft popmuziek onze speciale aandacht: hoe organiseren we dit 
vraaggericht vanuit een programma dat nu grotendeels door onszelf wordt geprogrammeerd?  
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 CODES EN MAEX 

 
Vanzelfsprekend werkt FluXus met inachtneming van de verschillende codes. We vinden het belangrijk dat 
we de toepassingen regulier tegen het licht houden. Ook in 2023 zal gekeken worden of de toepassing van 
de code aanpassingen behoeft. Hierbij streven we de volgende doelen na:   
 
De fair practice code garandeert dat bij gelijke werkzaamheden een gelijke marktconforme betaling 
plaatsvindt, dat er eenduidige afspraken worden gemaakt ten aanzien van contracten en dat het prijsbeleid 
transparant is.  
 
Code diversiteit en inclusie is verweven in de vernieuwde manier van werken. Hierdoor doorbreken we de 
vaste patronen en krijgen we zicht op andere sleutelfiguren die belangrijk zijn in netwerken waar we 
voorheen geen of minder zicht op hadden. 
 
Door onze aanpassingen in manier van werken sluiten we beter aan op de fair practice code en de code 
diversiteit en inclusie. Dat neemt niet weg dat we halverwege het jaar een evaluatie inplannen waarbij we 
de resultaten van onze manier van werken vergelijken met de twee codes. 
 
De code of cultural governance omvat het gehele besturingsproces: beleid, uitvoering, toezicht en 
verantwoording. Voor FluXus betekent dit dat wij volledig transparant zijn in de aansturing van de 
organisatie.  
 

• Wij vermijden belangenverstrengeling bij management, bestuur en Raad van Toezicht.  
• De beloning van medewerkers en bestuur is conform de richtlijnen van de branche.  
• FluXus beschikt over een personeelsvertegenwoordiging en een vertrouwenspersoon.  
• De drie meest recente jaarverslagen op de website inzichtelijk. Daar staan ook gedragscodes en 

een toelichting hoe we met de verschillende codes omgaan.  

FluXus past de principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur 2019 toe.  
 
Maex  
Met de voorgestelde inhoudelijke en organisatorische aanpassingen probeert FluXus haar maatschappelijke 
impact te maximaliseren. Dit gaat verder dan het uitsluitend behalen van vooraf gestelde doelen. FluXus 
probeert impact te creëren door het aanbieden van culturele dienstverlening. Vooraf is soms moeilijk vast 
te stellen welke vorm of grootte de maatschappelijke impact van die dienstverlening is. Dit ontslaat ons er 
niet van dat we onze impact willen vaststellen. FluXus gaat dit doen door die impact te meten en te 
versterken via de MAEX. MAEX versterkt de impacteconomie met verschillende tools voor 
maatschappelijke initiatieven, sociale ondernemingen, fondsen, bedrijven en overheden. Door gebruik te 
maken van de MAEX maken we inzichtelijk wat de impact is van onze dienstverlening op bijvoorbeeld 
armoedebestrijding, talentontwikkeling of sociale vrede & veiligheid. 
 
In 2023 zal er een begin gemaakt worden met het implementeren van de MAEX. 
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BIJLAGE 1 – CULTUURVISIE GEMEENTE ZAANSTAD  
  



 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

-

Zaanstad bruist! 
Cultuurvisie 2019 - 2030 

De mening van de stad 
• Cultuur geeft zelfvertrouwen en verbindt 
• Het culturele (basis-)aanbod moet meegroeien 

en ontwikkelen met Zaanstad in de toekomst 
• Poppodium is van groot belang 
• Jeugd ( cultuur) moet meer aandacht krijgen 
• Specifieke kwaliteiten, het ‘DNA van Zaanstad’, 

moeten versterkt en ingezet worden 
• De gemeente moet niet alleen subsidiëren, 

maar ook faciliteren in ruimte en samenwerking: 
kijk bijvoorbeeld naar buurtcentra, kerken of 
schoolgebouwen als ruimte 

• Spreiding van cultuur is belangrijk, niet alles 
in Zaandam 

• Meer budget voor cultuur 

Samen met culturele organisaties, 
creatieve ondernemers en inwoners 

is gewerkt aan een toekomstvisie 
voor cultuur in zaanstad 

Zaanse opgaven voor de toekomst waar 
cultuur aan kan bijdragen 
• Bevorderen van kansengelijkheid 
• Een gezonde stad 
• Verstedelijking: een goed woon- en leefklimaat 
• Gevarieerde en florerende economie 
• Een duurzame en veilige stad 

Regionaal samenwerken aan een cultureel 
programma met de thema’s: 
• Erfgoed 
• Ruimte 
• Cultuur aan de basis 
• Toegankelijkheid 
• Samenwerking 

Koers en richting in de cultuurvisie 
De waarde van cultuur 
• Cultuur is van jongs af aan belangrijk en is 

van en voor iedereen. 

Divers en kwalitatief goed cultureel 
basisaanbod 
• Meer flexibel en dynamisch aanbod 
• Culturele voorziening in Zaanstad Noord 
• Actieve en verbindende culturele organisaties 
• Toekomstbestendige gebouwen 

Bevorderen kansengelijkheid  en 
bestrijden van achterstanden 
• Stimuleren cultuuronderwijs voor 

kinderen van 3-18 jaar 
• Bevorderen cultuurparticipatie van 

kwetsbare groepen 
• Cultuur draagt positief bij aan 

leefbaarheid in de wijken 

Ruimte voor culturele broedplaatsen 
en pop ups 
• Ruimte voor culturele broedplaatsen 

Verbinden en faciliteren: we willen 
mogelijk maken 
• Bevorderen van samenwerking 
• Inzetten op het delen van kennis 
• Subsidiëren van evenementen en culturele 

activiteiten 

Benutten en beleven van de 
Zaanse identiteit 
• Uitdragen van het unieke verhaal en 

eigenschappen van Zaanstad in onze 
evenementen 

• Onderzoeken mogelijkheden 
Museum Zaandam 

Wat voor culturele stad willen we zijn in 2030? 

Culturele mozaïek - Zaanstad heeft een Iedereen doet mee - Deelname aan culturele 
rijk en afwisselend cultureel basisaanbod dat activiteiten is gegroeid, van jongs af aan, voor iedereen 
méé ontwikkeld is met de groei van de stad, toegankelijk door een laagdrempelig, betaalbaar en 
en met van de behoeften van de Zaankanters. divers aanbod. 

Bruisende stad - Zaanstad geeft een eigen 
culturele vertaling voor het begrip ‘Zaans DNA’: 
Trotse bewoners die volop meedoen. Organisaties 
die samenwerken. Er is erkenning, waardering en 
steun voor de Zaanse kwaliteit, ons erfgoed en 
eigenheid. Er zijn meer bezoekers dankzij spraak-
makende evenementen en een nieuw Museum. 

www.zaanstad.nl zoekterm cultuurvisie 

www.zaanstad.nl
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BIJLAGE 2 – ACTIVITEITENOVERZICHT  
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x
Maatwerkadvies voortgezet 
onderwijs

2023 OW school en buurt Assendelft/ Zaandam Zuid De Brug David Gemert

x
Maatwerkadvies voortgezet 
onderwijs

2023 OW school en buurt
Zaandam West, Oude 

Haven
Zaanlands Lyceum De Fabriek en Play room

x
Maatwerkadvies voortgezet 
onderwijs

2023 OW school en buurt Poelenburg De Faam n.t.b.

x
Maatwerkadvies voortgezet 
onderwijs

2023 OW school en buurt Pelders‐ en Hoornseveld Zuiderzee college Stichting Evean

x
Maatwerkadvies voortgezet 
onderwijs

2023 OW school en buurt Pelders‐ en Hoornseveld Pascal college  n.t.b.

x
Maatwerkadvies voortgezet 
onderwijs

2023 OW school en buurt Krommenie Altra College

x
Maatwerkadvies voortgezet 
onderwijs

2023 OW school en buurt Krommenie Trias

x
Maatwerkadvies voortgezet 
onderwijs

2023 OW school en buurt Krommenie Bertrand Russel college

x
Maatwerkadvies voortgezet 
onderwijs

2023 OW school en buurt
Nieuw West,  Rooswijk, 

Westerkoog
VSO Dynamica

x
Maatwerkadvies voortgezet 
onderwijs

2023 OW school en buurt
Nieuw West,  Rooswijk, 

Westerkoog
Compaen

De Fabriek, Zaantheater en diverse 
vakdocenten: Sjors Knol, Suzan Tiraz, 

x
Maatwerkadvies voortgezet 
onderwijs

2023 OW school en buurt
Nieuw West,  Rooswijk, 

Westerkoog
Saenredam

x
Maatwerkadvies voortgezet 
onderwijs

2023 OW school en buurt
Kogerveld, Zaandam 

Noord
St Michaelscollege n.t.b.

x Festival ZIN! multidisciplinair 12‐feb 150 600 VT Zaantheater

x Zaans Zilver multidisciplinair 12‐feb 50 150 VT Zaantheater

x Royal Jazz                                     27‐apr 60 600 VT Pasveerzaal   

x Project: Keti Koti 01‐jul 400 De FluX … De FluX
Stichting Comité 30 
Juni/ 1Juli Zaanstreek, 

Stichting ADUN en Stichting 
Samen1SamenSterk

x
Voorrondes Christina Muziek 
Concours     

27, 28 jan 23   2 x 30 100 VT Pasveerzaal   

x
FluXus Animation Film 
Festival

augustus 2000+ 100 VT
Café de Fabriek & 

Online

x Expositie Play Room (2x) ntb 150 2 x 100 VT Verkadefabriek centrum Play Room

x
Expositie Bibliotheek 
Krommenie (2x)

ntb 120 2 x 50 VT
Bibliotheek 
Krommenie

Krommenie Bibliotheek Krommenie

x
Expositie Bibliotheek 
Zaandam (2x)

ntb 2 x 60 2 x 50 VT Bibliotheek Zaandam centrum Bibliotheek Zaandam
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x Expositie Bullekerk (2x) ntb 2 x 30 2 x 200 VT Bullekerk centrum Bullekerk

x Expositie Weefhuis ntb 20 300 VT Weefhuis Zaandijk Weefhuis

x Expositie Café Fabriek ntb 2 200 VT Café Fabriek

x
Barsessies i.s.m. 
Stadsprogrammeur

ntb 4 x 20 4 x 200 VT Pasveerzaal   

x Studiosessies (40x) ntb 40 x 5 VT Creative Factory     centrum Creative Factory    

x Inspiratielezing ntb 2 x 60 VT muziekschool

x Inspiratielezing ntb 30 VT Weefhuis Weefhuis

x Inspiratielezing ntb 2 x 30 VT De Hellema De Hellema

x Jongerenpanel m.b.t. film  ntb 6 x .. 60 VT
RAAZ, Filmtheater 

de Fabriek
Verkadefabriek

RAAZ, Filmtheater de 
Fabriek

x Project: ‘Around the Corner’; ntb 500 De FluX
scholen en 
buurtcentra

De FluX lokale cultuurmakers

x Project: Haltpop winterfeest  ntb De FluX De FluX Stichting Haltpop

x Haltpop festival ntb 1500 De FluX De FluX Stichting Haltpop

x Haltpop bandcontest ntb De FluX Sportterrein de koog Koog aan de Zaan Stichting Haltpop

x
Podium in de buurt, 
Darwinparkfestival

ntb 1500 De FluX Darwinpark
Stichting 
Darwinparkfestival 

x
Jongerenfeest de Zaanse 
Regenboog 

ntb 400 De FluX De FluX?
Stichting de Zaanse 
Regenboog 

x Hard! Serie ntb 1000 De FluX De Groote Weiver De Groote Weiver

x
Advies & ondersteuning 
basisonderwijs

2023 OW school en buurt Assendelft/ Zaandam Zuid
Openbare Basisschool 
De Dorpsakker

Harold Linker en Judith Wallis‐
Hoekstra

x
Advies & ondersteuning 
basisonderwijs

2023 OW school en buurt Assendelft/ Zaandam Zuid
Openbare Basisschool 
De Kroosduiker

Joanne Zegers, Bas van Waard

x
Advies & ondersteuning 
basisonderwijs

2023 OW school en buurt Assendelft/ Zaandam Zuid
Openbare basisschool 
De Meander

Marcel Fraij

x
Advies & ondersteuning 
basisonderwijs

2023 OW school en buurt Assendelft/ Zaandam Zuid
Openbare basisschool 
De Delta

Jasmijn Pielkenoord, 

x
Advies & ondersteuning 
basisonderwijs

2023 OW school en buurt Assendelft/ Zaandam Zuid
Openbare basisschool 
Ayundo

ntb 
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x
Advies & ondersteuning 
basisonderwijs

2023 OW school en buurt Assendelft/ Zaandam Zuid
Christelijke Basisschool 
Wij‐land

Carlijn Visser

x
Advies & ondersteuning 
basisonderwijs

2023 OW school en buurt Assendelft/ Zaandam Zuid
Rooms Katholieke 
Jenaplanschool De 

Vera van Heusden (beeldend), Wilma 
van den Akker (schrjven) en Titia 

x
Advies & ondersteuning 
basisonderwijs

2023 OW school en buurt Assendelft/ Zaandam Zuid De Regenboog
Leon Coenjaerts, Paulien Heemskerk 
(vanaf Januari)

x
Advies & ondersteuning 
basisonderwijs

2023 OW school en buurt Assendelft/ Zaandam Zuid
Interconfessionele 
Basisschool Octant

Jasmijn Pielkenoord

x
Advies & ondersteuning 
basisonderwijs

2023 OW school en buurt Assendelft/ Zaandam Zuid De Oceaan
Micha , Leon Coenjaerts, Marloes 
Geerlings

x
Advies & ondersteuning 
basisonderwijs

2023 OW school en buurt Assendelft/ Zaandam Zuid icbs Het Koraal Eva Benjamins 

x
Advies & ondersteuning 
basisonderwijs

2023 OW school en buurt Zaandam Zuid Kernschool 
Carlijn Visser (dans), Joanne Zegers + 
Wendie Hoenders (bevo) Merline 

x
Advies & ondersteuning 
basisonderwijs

2023 OW school en buurt Zaandam Zuid
Openbare Basisschool 
Herman Gorter

Carlijn Visser

x
Advies & ondersteuning 
basisonderwijs

2023 OW school en buurt
Zaandam West, Oude 

Haven
Openbare Basisschool 
Et Buut

Joanne Zegers

x
Advies & ondersteuning 
basisonderwijs

2023 OW school en buurt
Zaandam West, Oude 

Haven
Openbare Basisschool 
De Voorzaan 

Joost Dobbe

x
Advies & ondersteuning 
basisonderwijs

2023 OW school en buurt
Zaandam West, Oude 

Haven
Openbare Basisschool 
Over De Brug 

Emmie de Boer

x
Advies & ondersteuning 
basisonderwijs

2023 OW school en buurt
Zaandam West, Oude 

Haven
Cbs De Westerkim Jasmijn Pielkenoord

x
Advies & ondersteuning 
basisonderwijs

2023 OW school en buurt Poelenburg Paus Joannesschool
Jeannie Zuiderwijk 
(theateronderwijs). Lisa Rutten, 

x
Advies & ondersteuning 
basisonderwijs

2023 OW school en buurt Poelenburg
Christelijke Basisschool 
Tamarinde 

Hans van den Pol, Bettina Drion, 
Rosanne Eschweiler, Jeanette 

x
Advies & ondersteuning 
basisonderwijs

2023 OW school en buurt Poelenburg
Islamitische Basisschool 
De Horizon

Jacquelien Vroemen en diverse 
erfgoedinstellingen/musea

x
Advies & ondersteuning 
basisonderwijs

2023 OW school en buurt Poelenburg De Gouw n.n.b., Hallo Muziek

x
Advies & ondersteuning 
basisonderwijs

2023 OW school en buurt Pelders‐ en Hoornseveld
Openbare Basisschool 
De Spiegel

n.n.b., Hallo Muziek

x
Advies & ondersteuning 
basisonderwijs

2023 OW school en buurt Pelders‐ en Hoornseveld
Christelijke Basisschool 
Kleurenpracht

Plein C

x
Advies & ondersteuning 
basisonderwijs

2023 OW school en buurt Pelders‐ en Hoornseveld
Interconfessionele 
Basisschool de 

n.n.b.

x
Advies & ondersteuning 
basisonderwijs

2023 OW school en buurt Pelders‐ en Hoornseveld Vrije School Zaanstreek Ellen Mertz of n.n.b.

x
Advies & ondersteuning 
basisonderwijs

2023 OW school en buurt Pelders‐ en Hoornseveld
Tijstroom Integraal 
Kindcentrum

Huig Ouwehand, Carlijn Visser,  
Daphne Duivenbode en Jsmijn 
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x
Advies & ondersteuning 
basisonderwijs

2023 OW school en buurt Pelders‐ en Hoornseveld
Dynamica XL Tjotterlaan 
SO en SBO

n.t.b

x
Advies & ondersteuning 
basisonderwijs

2023 OW school en buurt Krommenie
Openbare Basisschool 
De Komeet 

Aga de Wit

x
Advies & ondersteuning 
basisonderwijs

2023 OW school en buurt Krommenie
Openbare Basisschool 
De Komeet, Braillestraat 

Diverse erfgoedinstellingen/musea 
en kunstvakdocenten

x
Advies & ondersteuning 
basisonderwijs

2023 OW school en buurt Krommenie De Hoeksteen Paulien Heemskerk

x
Advies & ondersteuning 
basisonderwijs

2023 OW school en buurt Krommenie
Christelijke Basisschool 
De Evenaar

n.n.b.

x
Advies & ondersteuning 
basisonderwijs

2023 OW school en buurt
Oud Zaandijk en Koog aan 

de Zaan
Openbare Basisschool 
De Lindenboom

n.n.b.

x
Advies & ondersteuning 
basisonderwijs

2023 OW school en buurt
Oud Zaandijk en Koog aan 

de Zaan
Basisschool de Piramide Hallo Muziek

x
Advies & ondersteuning 
basisonderwijs

2023 OW school en buurt
Oud Zaandijk en Koog aan 

de Zaan
De Werf

Judith Wallis‐Hoekstra en Harold 
Linker

x
Advies & ondersteuning 
basisonderwijs

2023 OW school en buurt
Oud Zaandijk en Koog aan 

de Zaan
Dynamica XL 
Sportstraat SBO

er wordt nog onderzocht welke  
beeldende methodes en workshops 

x
Advies & ondersteuning 
basisonderwijs

2023 OW school en buurt Rosmolenwijk icbs het Zaanplein Eva Bervoets en Marcel Fraij

x
Advies & ondersteuning 
basisonderwijs

2023 OW school en buurt
Nieuw West,  Rooswijk, 

Westerkoog
Openbare Basisschool 
Het Eiland

n.t.b. 

x
Advies & ondersteuning 
basisonderwijs

2023 OW school en buurt
Nieuw West,  Rooswijk, 

Westerkoog
Chr Basisschool Het 
Baken

Theo Holzheimer en Paddy 
Hoogendoorn

x
Advies & ondersteuning 
basisonderwijs

2023 OW school en buurt
Nieuw West,  Rooswijk, 

Westerkoog
RK Basisschool de 
Rietvink

Eva Benjamin

x
Advies & ondersteuning 
basisonderwijs

2023 OW school en buurt
Nieuw West,  Rooswijk, 

Westerkoog
De Golfbreker

Hallo Muziek, Ayke van Os, Liana 
Zakharyan, Marcel Fraij.  Merline 

x
Advies & ondersteuning 
basisonderwijs

2023 OW school en buurt
Nieuw West,  Rooswijk, 

Westerkoog
Openbare Basisschool 
De Watermolen

Organisatie 123‐zing.                        
Carmen Jurriaans, Sjaak Hartog, 

x
Advies & ondersteuning 
basisonderwijs

2023 OW school en buurt
Nieuw West,  Rooswijk, 

Westerkoog
Openbare Basisschool 
De Zoeker

Carmen Jurriaans, Joanne zegers, 
Sabrina Steman

x
Advies & ondersteuning 
basisonderwijs

2023 OW school en buurt
Nieuw West,  Rooswijk, 

Westerkoog
Openbare Basisschool 
De Dijk

Muziekgebouw, Tamara

x
Advies & ondersteuning 
basisonderwijs

2023 OW school en buurt
Nieuw West,  Rooswijk, 

Westerkoog
Het SchatRijk

Hallo Muziek!, Harold Linker en 
Judith Wallis Hoekstra 

x
Advies & ondersteuning 
basisonderwijs

2023 OW school en buurt
Nieuw West,  Rooswijk, 

Westerkoog
Dynamica XL Molenwerf 
SO

n.t.b

x
Advies & ondersteuning 
basisonderwijs

2023 OW school en buurt
Nieuw West,  Rooswijk, 

Westerkoog
Dynamica XL 
Nieuwendamstraat VSO

n.t.b

x
Advies & ondersteuning 
basisonderwijs

2023 OW school en buurt
Kogerveld, Zaandam 

Noord
Openbare Basisschool 
De Jagersplas

n.t.b
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x
Advies & ondersteuning 
basisonderwijs

2023 OW school en buurt
Kogerveld, Zaandam 

Noord
Interconfessionele 
Basisschool De 

Marcel Fraij en Jasmijn Pielkenrood

x
Advies & ondersteuning 
basisonderwijs

2023 OW school en buurt
Kogerveld, Zaandam 

Noord
Openbare Basisschool 
Kogerveld

Hallo muziek

x
Advies & ondersteuning 
basisonderwijs

2023 OW school en buurt Wormerveer
Openbare Basisschool 
De Pionier

Joanne Zegers, Pauline Heemskerk 

x
Advies & ondersteuning 
basisonderwijs

2023 OW school en buurt Wormerveer
Openbare Basisschool 
De Mei

n.t.b

x
Advies & ondersteuning 
basisonderwijs

2023 OW school en buurt Wormerveer
Openbare Basisschool 
Theo Thijssen

n.t.b. 

x
Advies & ondersteuning 
basisonderwijs

2023 OW school en buurt Wormerveer De Overhaal n.t.b

x
Advies & ondersteuning 
basisonderwijs

2023 OW school en buurt Wormerveer Basisschool Toermalijn
Harold Linker en Judith Wallis‐
Hoekstra

x
Theaterproductie 
jongvolwassenen

14‐jan 10 200 VT Zaantheater

x
Nieuwsjaarshow Zaans Show 
Orkest 

21‐jan 40 700 AK
amateurkunstverenigin
gen

x
Roots aan de zaan, 
Pasveerzaal 

21‐jan 20 100 AK Pasveerzaal
amateurkunstverenigin
gen

x
Gluren bij de Buren, Winter 
Editie

05‐feb 15 50 AK
 huiskamers  
Zaanstreek

amateurkunstverenigin
gen

x Lente concert Soli Zaandam 17‐mrt 40 200 AK
Noorderkerk 
Zaandam

amateurkunstverenigin
gen

x
Open Nederlandse Harmonie 
Kampioensch.

01‐apr AK Barneveld 3 zaanse orkesten

x
Open Nederlandse Fanfare 
Kampioensch.

15‐apr AK Drachten 3 Zaanse orkesten

x Koningsdag optredens 27‐apr AK diverse Krommenie en zaastad
amateurkunstverenigin
gen

x Dodenherdenking o.a. in  04‐mei AK diverse parken
amateurkunstverenigin
gen

x
School Wandeltocht met 
Zaanse orkesten 

06‐jun AK
amateurkunstverenigin
gen

x
Muziek op de Gracht 
(orkesten treden op in de 

24‐jun 150 2000 AK
amateurkunstverenigin
gen

x
Foodfestival aan de Zaan, 
Wormerveer 

14‐jul 50 6000 AK
amateurkunstverenigin
gen

x
WestZijdStory 
(Amateurkunstproductie 

22,23,29,30 juni 150 750 AK Verkadefabriek
amateurkunstverenigin
gen & JP

x Pinksterzaan, Zaanse Schans  29 & 30 mei AK Zaanse Schans
amateurkunstverenigin
gen
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x
Kerstshow Zaanse 
Theaterschool

dec 120 600 VT Pasveerzaal   

x
Winterconcerten orkesten 
Zaanstreek 

december 150 750 AK diverse plekken
amateurkunstverenigin
gen

x IKToondeZaanstreek (Iktoon)  eind juni 150 1500 AK diverse plekken
Iktoon LKCA en 
amateurkunst

x
Festival Boulevaart 
Krommenie

eind juni AK Krommenie Krommenie
amateurkunstverenigin
gen

x Zaanse Kinderboekenmarkt  eind juni 100 5000 AK
amateurkunstverenigin
gen

x
Jongerenproductie 
interdisciplinair

juli 25 200 VT Zaantheater

x
Voorspeelmomenten van 
muziekleerlingen 

juli 10 x 10 10 x 30 VT Pasveerzaal   

x
Agathapark festival 
Krommenie 

juli AK
Agathapark 
Krommenie

Krommenie
amateurkunstverenigin
gen

x
Voorspeelmomenten van 
muziekleerlingen 

juni 20 x 10 20 x 30 VT Pasveerzaal   

x
Openluchtvoorstelling 
DansZaandam

juni 50 300 VT …

x
8 Musicalpresentaties Theater 
MUS

juni 120 750 VT Pasveerzaal   

x
Voorspeelmomenten van 
muziekleerlingen 

mei 10 x 10 10 x 30 VT Pasveerzaal   

x Voorstellingen DanZin mei 50 500 VT Pasveerzaal   

x
Najaarsconcerten orkesten 
Zaanstreek

november 150 500 AK diverse plekken
amateurkunstverenigin
gen

x
Sociëteit met 
netwerkpartners FluXus

ntb 8 x 15 VT
Verkadefabriek & 
muziekschool

x Project: Flux FIFA Game event ntb 400 De FluX De FluX
Yasin Serin, Ismaïl Ilgün 
(bekend als vlogger) 

x Blues aan de Zaan ntb 1000 De FluX De FluX

x Songbird Sundays & Specials  ntb 500 De FluX
 Wormerveerse 
Vermaning

Wormerveer
zangdocente Jerney 
Molenaar

x IfIkZ Festival Industriecultuur  oktober AK
diverse 

erfgoedlocaties
amateurkunstverenigin
gen

x Zaanse Uitmarkt  september AK
amateurkunstverenigin
gen

x
Cultuurmenu: Route Dans & 
Beeldend

2023 OW cultuurmenu; elders Assendelft/ Zaandam Zuid
Openbare Basisschool 
De Dorpsakker
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x
Cultuurmenu: Route Dans & 
Beeldend

2023 OW cultuurmenu; elders Assendelft/ Zaandam Zuid
Openbare Basisschool 
De Kroosduiker

x
Cultuurmenu: Route Dans & 
Beeldend

2023 OW cultuurmenu; elders Assendelft/ Zaandam Zuid
Openbare basisschool 
De Meander

x
Cultuurmenu: Route Dans & 
Beeldend

2023 OW cultuurmenu; elders Assendelft/ Zaandam Zuid
Openbare basisschool 
De Delta

x
Cultuurmenu: Route Dans & 
Beeldend

2023 OW cultuurmenu; elders Assendelft/ Zaandam Zuid
Openbare basisschool 
Ayundo

x
Cultuurmenu: Route Dans & 
Beeldend

2023 OW cultuurmenu; elders Assendelft/ Zaandam Zuid
Christelijke Basisschool 
Wij‐land

x
Cultuurmenu: Route Dans & 
Beeldend

2023 OW cultuurmenu; elders Assendelft/ Zaandam Zuid
Rooms Katholieke 
Jenaplanschool De 

x
Cultuurmenu: Route Dans & 
Beeldend

2023 OW cultuurmenu; elders Assendelft/ Zaandam Zuid De Regenboog

x
Cultuurmenu: Route Dans & 
Beeldend

2023 OW cultuurmenu; elders Assendelft/ Zaandam Zuid
Interconfessionele 
Basisschool Octant

x
Cultuurmenu: Route Dans & 
Beeldend

2023 OW cultuurmenu; elders Assendelft/ Zaandam Zuid De Oceaan

x
Cultuurmenu: Route Dans & 
Beeldend

2023 OW cultuurmenu; elders Assendelft/ Zaandam Zuid icbs Het Koraal

x
Cultuurmenu: Route Film & 
Muziek

2023 OW cultuurmenu; elders Zaandam Zuid Kernschool 

x
Cultuurmenu: Route Theater 
& Erfgoed

2023 OW cultuurmenu; elders Zaandam Zuid
Openbare Basisschool 
Herman Gorter

x
Cultuurmenu: Route Theater 
& Erfgoed

2023 OW cultuurmenu; elders
Zaandam West, Oude 

Haven
Openbare Basisschool 
Et Buut

x
Cultuurmenu: Route Theater 
& Erfgoed

2023 OW cultuurmenu; elders
Zaandam West, Oude 

Haven
Openbare Basisschool 
De Voorzaan 

x
Cultuurmenu: Route Theater 
& Erfgoed

2023 OW cultuurmenu; elders
Zaandam West, Oude 

Haven
Openbare Basisschool 
Over De Brug 

x
Cultuurmenu: Route Theater 
& Erfgoed

2023 OW cultuurmenu; elders
Zaandam West, Oude 

Haven
Cbs De Westerkim

x
Cultuurmenu: Route Film en 
Muziek

2023 OW cultuurmenu; elders Poelenburg Paus Joannesschool

x
Cultuurmenu: Route Film en 
Muziek

2023 OW cultuurmenu; elders Poelenburg
Christelijke Basisschool 
Tamarinde 

x
Cultuurmenu: Route Film en 
Muziek

2023 OW cultuurmenu; elders Poelenburg
Islamitische Basisschool 
De Horizon

x
Cultuurmenu: Route Film en 
Muziek

2023 OW cultuurmenu; elders Poelenburg De Gouw

x
Cultuurmenu: Route Film en 
Muziek

2023 OW cultuurmenu; elders Pelders‐ en Hoornseveld
Openbare Basisschool 
De Spiegel
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x
Cultuurmenu: Route Film en 
Muziek

2023 OW cultuurmenu; elders Pelders‐ en Hoornseveld
Christelijke Basisschool 
Kleurenpracht

x
Cultuurmenu: Route Film en 
Muziek

2023 OW cultuurmenu; elders Pelders‐ en Hoornseveld
Interconfessionele 
Basisschool de 

x
Cultuurmenu: Route Film en 
Muziek

2023 OW cultuurmenu; elders Pelders‐ en Hoornseveld Vrije School Zaanstreek

x
Cultuurmenu: Route Dans & 
Beeldend SO

2023 OW cultuurmenu; elders Pelders‐ en Hoornseveld
Tijstroom Integraal 
Kindcentrum

x
Cultuurmenu: Route Dans & 
Beeldend SO

2023 OW cultuurmenu; elders Pelders‐ en Hoornseveld
Dynamica XL Tjotterlaan 
SO en SBO

x
Cultuurmenu: Route Film en 
Muziek

2023 OW cultuurmenu; elders Krommenie
Openbare Basisschool 
De Komeet 

x
Cultuurmenu: Route Film en 
Muziek

2023 OW cultuurmenu; elders Krommenie
Openbare Basisschool 
De Komeet, Braillestraat 

x
Cultuurmenu: Route Film en 
Muziek

2023 OW cultuurmenu; elders Krommenie De Hoeksteen

x
Cultuurmenu: Route Film en 
Muziek

2023 OW cultuurmenu; elders Krommenie
Christelijke Basisschool 
De Evenaar

x
Cultuurmenu: Route Film en 
Muziek

2023 OW cultuurmenu; elders
Oud Zaandijk en Koog aan 

de Zaan
Openbare Basisschool 
De Lindenboom

x
Cultuurmenu: Route Film en 
Muziek

2023 OW cultuurmenu; elders
Oud Zaandijk en Koog aan 

de Zaan
Basisschool de Piramide

x
Cultuurmenu: Route Theater 
& Erfgoed

2023 OW cultuurmenu; elders
Oud Zaandijk en Koog aan 

de Zaan
De Werf

x
Cultuurmenu: Route Dans & 
Beeldend SO

2023 OW cultuurmenu; elders
Oud Zaandijk en Koog aan 

de Zaan
Dynamica XL 
Sportstraat SBO

x
Cultuurmenu: Route Theater 
& Erfgoed

2023 OW cultuurmenu; elders Rosmolenwijk icbs het Zaanplein

x
Cultuurmenu: Route Theater 
& Erfgoed

2023 OW cultuurmenu; elders
Nieuw West,  Rooswijk, 

Westerkoog
Openbare Basisschool 
Het Eiland

x
Cultuurmenu: Route Theater 
& Erfgoed

2023 OW cultuurmenu; elders
Nieuw West,  Rooswijk, 

Westerkoog
Chr Basisschool Het 
Baken

x
Cultuurmenu: Route Theater 
& Erfgoed

2023 OW cultuurmenu; elders
Nieuw West,  Rooswijk, 

Westerkoog
RK Basisschool de 
Rietvink

x
Cultuurmenu: Route Theater 
& Erfgoed

2023 OW cultuurmenu; elders
Nieuw West,  Rooswijk, 

Westerkoog
De Golfbreker

x
Cultuurmenu: Route Theater 
& Erfgoed

2023 OW cultuurmenu; elders
Nieuw West,  Rooswijk, 

Westerkoog
Openbare Basisschool 
De Watermolen

x
Cultuurmenu: Route Theater 
& Erfgoed

2023 OW cultuurmenu; elders
Nieuw West,  Rooswijk, 

Westerkoog
Openbare Basisschool 
De Zoeker

x
Cultuurmenu: Route Theater 
& Erfgoed

2023 OW cultuurmenu; elders
Nieuw West,  Rooswijk, 

Westerkoog
Openbare Basisschool 
De Dijk
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x
Cultuurmenu: Route Theater 
& Erfgoed

2023 OW cultuurmenu; elders
Nieuw West,  Rooswijk, 

Westerkoog
Het SchatRijk

x
Cultuurmenu: Route Dans & 
Beeldend SO

2023 OW cultuurmenu; elders
Nieuw West,  Rooswijk, 

Westerkoog
Dynamica XL Molenwerf 
SO

x
Cultuurmenu: Route Dans & 
Beeldend SO

2023 OW cultuurmenu; elders
Nieuw West,  Rooswijk, 

Westerkoog
Dynamica XL 
Nieuwendamstraat VSO

x
Cultuurmenu: Route Film en 
Muziek

2023 OW cultuurmenu; elders
Kogerveld, Zaandam 

Noord
Openbare Basisschool 
De Jagersplas

x
Cultuurmenu: Route Film en 
Muziek

2023 OW cultuurmenu; elders
Kogerveld, Zaandam 

Noord
Interconfessionele 
Basisschool De 

x
Cultuurmenu: Route Film en 
Muziek

2023 OW cultuurmenu; elders
Kogerveld, Zaandam 

Noord
Openbare Basisschool 
Kogerveld

x
Cultuurmenu: Route Film en 
Muziek

2023 OW cultuurmenu; elders Wormerveer
Openbare Basisschool 
De Pionier

x
Cultuurmenu: Route Film en 
Muziek

2023 OW cultuurmenu; elders Wormerveer
Openbare Basisschool 
De Mei

x
Cultuurmenu: Route Film en 
Muziek

2023 OW cultuurmenu; elders Wormerveer
Openbare Basisschool 
Theo Thijssen

x
Cultuurmenu: Route Film en 
Muziek

2023 OW cultuurmenu; elders Wormerveer De Overhaal

x
Cultuurmenu: Route Film en 
Muziek

2023 OW cultuurmenu; elders Wormerveer Basisschool Toermalijn

x Talentenconcert          03‐feb 25 50 VT Pasveerzaal   

x Talentenlab muziek        11‐feb 22 VT muziekschool

x Theorie‐examen                          15‐feb 10 VT muziekschool

x
Kenniscafé 1 ‐ Unlocking the 
Code

13‐mrt 75 OW Pasveerzaal   
https://noraelabdouni.n
l/

x Voorronde Pasveer Concours 18‐mrt 50 150 VT Pasveerzaal   

x Finale Pasveer Concours 19‐mrt 15 80 VT Pasveerzaal   

x Lenteconcert                                 23‐mrt 25 50 VT Pasveerzaal   

x
Presentatie Cultuurmenu 23‐
24

29‐mrt 75 OW Pasveerzaal   
Schoolbesturen en 
eenpitters

x Talentenlab muziek       01‐apr 22 VT muziekschool

x Talentenconcert                           07‐apr 25 50 VT Pasveerzaal   
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x Zomerconcert                          19‐jun 25 50 VT Pasveerzaal   

x Talentenconcert            23‐jun 25 50 VT Pasveerzaal   

x Talentenlab          24‐jun 22 VT muziekschool

x Audities talentenklas muziek     08‐jul 10 VT muziekschool

x Talentengala muziek   08‐jul 22 80 VT Pasveerzaal   

x Muziek Ensemble Marathon      16‐jul 50 500 VT Pasveerzaal   

x Anders bekwaam 1 16‐okt 20 OW Verkadefabriek schoolbestuur Agora

x X‐factor  20‐nov 20 OW Verkadefabriek

x Kenniscafé 3  28‐nov 25 OW Verkadefabriek

x Nieuwjaars‐docentenconcert     15‐jan‐23 15 50 VT Pasveerzaal   

x Winterconcert             18‐jan‐23 25 50 VT Pasveerzaal   

x Talentenconcert             dec 25 50 VT Pasveerzaal   

x Talentenlab muziek       dec 22 VT muziekschool

x Carols from scratch dag            dec 30 60 VT Pasveerzaal   

x Dansdag dec 150 600 VT Pasveerzaal   

x
Kerstconcert Vermaning 
Krommenie 

dec 50 150 VT
Vermaning 
Krommenie

x Kerstconcert Bullekerk 16.30     dec 100 400 VT Bullekerk

x Kerstconcert Bullekerk 19.00     dec 100 400 VT Bullekerk

x Maakclub Kinderboekenmarkt juli 150 VT Poelenburg

x Dansdag juli 150 600 VT Pasveerzaal   

x
Voorstellingen Zaanse 
Theaterschool 

juni 120 600 VT Pasveerzaal   
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x
Praktijkexamen 
muziektheorie

mei/juni 10 VT muziekschool

x Expositie (4x) ntb 4 x 120 4 x 100 VT Verkadefabriek

x Expositie (4x) ntb 4 x 120 4 x 100 VT muziekschool

x SchrijfPodium on Tour ntb 4 x 20 VT
Verzorgingshuizen 

z'stad
Verkadefabriek

verzorgingshuizen 
Zaanstad

x Muziektrein ntb 12 VT muziekschool

x
Maakclub Technologie, 
wetenschap

ntb 20 x 8 VT Verkadefabriek

x
Maakclub Technologie, 
wetenschap

ntb 10 x 8 VT Krommenie Krommenie

x Inspiratielezing ntb 4 x 120 4 x 600  VT Verkadefabriek

x De Zaanse Beeldbrigade ntb 20 x 2 VT heel zaanstad

x FluXusProductieTeam atelier ntb 20 x 20 100 VT
diverse 

locatieprojecten 
Verkadefabriek

x Jazz in de Winkel ntb 1200 De FluX winkels en online centrum St jazz in de winkel

x FluX Popschool zomerfeest ntb 900 De FluX De FluX docenten popschool

x Herfstconcert                           okt 25 50 VT Pasveerzaal   

x Talentenconcert                  okt 25 50 VT Pasveerzaal   

x Talentenlab muziek  okt 22 VT muziekschool

x Start muziektheorielessen          okt 10 VT muziekschool

x
Maakclub Kinderboederij 
Veldmuis

september 150 VT Westerwatering
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