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Voorwoord 

 

In 2011 zaten zeven beeldend kunstenaars tijdens de presentatie voor Hanze-Art-Works bij elkaar 

aan tafel. Dat beviel goed. Zo goed dat het plan werd geopperd elkaar vaker professioneel te 

ontmoeten. 

Het jaar daarna kwamen we zo’n zes keer bij elkaar, in wisselende samenstelling en er kwamen 

“nieuwe” kunstenaars bij. 

We vernamen dat de stichting Doesburg 777 zeven thema’s had benoemd voor het komende 

jubileum jaar en dat Doesburg Kunststad  er daar één van was (Regiobode, 2013). 

Er werd gebrainstormd over het meer zichtbaar maken van de kunststad Doesburg. Vooral 

professionals zonder eigen atelier in de binnenstad hadden behoefte aan een platform. Wat 

zou het fijn zijn als we de etalages van de leegstaande winkelpanden konden gebruiken als 

expositieruimte en misschien zelfs een heel winkelpand om een creatief trefpunt te realiseren. 

Doesburg laten bruisen van de creatieve energie (die er wel is, maar die we nu nog nauwelijks 

zien)!  

De kunstetalages zijn er, onder leiding van Marja Aarts. Het winkelpand is nu de volgende stap. 

Om dat te realiseren hebben twee kunstenaars (en petit comité) samen het initiatief genomen 

de Vereniging Van Creatieven (VVC) op te richten en het idee van een creatief trefpunt verder 

uit te werken.  

Dit initiatief werd goed ontvangen, en op uitnodiging van de werkgroep Vitalisering Binnenstad 

(overleg tussen DOV, gemeente Doesburg, stadsmanager en vastgoedeigenaren) werd het 

plan nader vormgegeven waarbij de inzet van Herman Geereking een grote stimulans was.  

In dit document vindt u de toelichting en uitwerking van de plannen van de VVC om in de 

Doesburgse binnenstad het Kunstlab te ontwikkelen. 

Een aantal professionals hebben meegedacht, kritische vragen gesteld en advies gegeven, 

waarvoor onze dank. 

 

 

 

 
 



 

 

 

       inspireren, samenwerken en verbinden               kunst - cultuur - cultureel erfgoed 

	  

	   4	  

 

 

De Vereniging Van Creatieven (VVC) 

 

Uit onderzoek van Kunstencultuurinsight (NRCmedia, 2012) blijkt dat 28%  

(ruim een kwart) van de Nederlandse bevolking boven de 13 jaar geïnteresseerd is in  

kunst en cultuur. In Doesburg zijn dat op een bevolking van ± 11.600 dus maar liefst  

3.284 mensen (kinderen onder de 13 jaar in dit geval inbegrepen). 

 

De VVC is opgericht vanuit de gedachte deze groep (zowel beoefenaars als in kunst 

 en cultuur geïnteresseerden) een platform te bieden: zoals voetballers lid zijn van een  

voetbalclub, kunnen creatieven lid zijn van een creatievenclub. 

 

Waarom? 

Er wordt in vakliteratuur veel geschreven over de behoefte aan creativiteit. Over tien 

 jaar zal zestig procent van alle banen een hoge mate van creatief denken vragen.  

Het belang van het stimuleren en bevorderen van creativiteit is voor de VVC natuurlijk evident, 

maar wordt nog eens duidelijk uitgelegd in het filmpje  van Mark Mieras “ Kunsteducatie: 

broodnodig voor het kinderbrein” (http://vimeo.com/34776307) 

 

Doelstelling van de VVC 
 

De doelstelling van de VVC is het bevorderen van de creativiteit op ieder denkbaar terrein door 

- een bijdrage te leveren aan zelfontplooiing en groei van deelnemers, 

- het ondersteunen en stimuleren van (aanstormend, jong) talent, 

- het bevorderen van kunstbeleving en -beoefening  

- het bieden van een podium aan creatieven 

- het creëren van een omgeving waarin deelnemers worden uitgedaagd nieuwe 

gedachten te vormen en originele oplossingen te bedenken, te uiten en te scheppen , 

- het ontwikkelen en beheren van het Kunstlab 

- een actieve bijdrage leveren aan het vitaliseren van de binnenstad 

 

 

 



 

 

 

       inspireren, samenwerken en verbinden               kunst - cultuur - cultureel erfgoed 

	  

	   5	  

Het Kunstlab 

“Kunst” verwijst naar beeldende-  

uitvoerende- en toegepaste kunsten.  

Zowel professionals uit de creatieve 

industrie als amateur kunstenaars kunnen  

gebruik maken van het Kunstlab. 

  

“Lab” verwijst naar een plek waar  

ideeën groeien, talenten bloeien, 

producten of projecten tot stand  

kunnen komen en waar de creativiteit bruist! 

 

Het Kunstlab is geen winkel, maar een  

“broedplaats” voor creatieven en een 

sociaal maatschappelijke ontmoetingsplek 

waar inspireren, samenwerken en verbinden  

centraal staat. Waar “oude” ambachten  

worden herontdekt. 

 

In het Kunstlab wil de VVC verschillende 

functies samenbrengen: 

- een expositieruimte  

- een podium 

- een werkplaats/atelier 

- een vergader/ brainstorm plek 

- presentaties in de etalage en op 

de etalageruit  

(tekening van de maand) 

 

Het kunstlab is een concept dat niet gebonden  is aan één specifieke locatie,  

maar eventueel als “pop-up” kan verhuizen van het éne  leegstaande winkelpand  

naar het andere.  

 

Dat betekent zeker niet dat het concept Kunstlab een tijdelijk karakter heeft. 

Het VVC streeft naar continuïteit van het Kunstlab op de locatie Meipoortstraat 7. 

 

beoogd winkelpand Meipoortstraat 7 
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Waardoor onderscheidt het Kunstlab zich? 

In Doesburg zijn een aantal vergelijkbare culturele dienstverleners / instellingen / aanbieders 

actief (jongerencentrum 0313, Buurtacademie, Schildersschool, atelier Allegro, kunstkring & 

atelier Fennie, muziekschool Ad Libitum  / fluitschool e.a.). 

Het Kunstlab is anders: 

 

 
Unique Selling Point   
 
Het Kunstlab wil professionele en amateur kunstenaars van alle disciplines een platform geven 

(uitwisselen, samenwerken en van elkaar leren) 

Het Kunstlab biedt ruimte aan elk talent  

Het Kunstlab is laagdrempelig: iedereen is altijd welkom om 

- iets te vragen, te leren of te laten zien op het terrein van kunst en cultuur 

- samen te werken en samen te ontwikkelen 

- of gewoon een praatje te maken en een kop koffie te drinken 

Het Kunstlab is  uitdagend en prikkelend: je kunt er kunst komen bekijken, kopen èn beleven 

(exposities, optredens, presentaties, workshops, cursussen en eenmalige doe-dingen) 

Het Kunstlab onderscheidt zich door de centrale ligging met een locatie midden in het centrum 

van Doesburg, goed zichtbaar. 

Het Kunstlab is open van dinsdag t/m zaterdag: 

- 9.00 -12.00 werken, workshops & cursussen (besloten) 

- 12.00 -17.30 open voor publiek, samenwerken en samen ontwikkelen 

- 19.00 - 21.00 optredens, workshops & cursussen (besloten) 
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Doelgroepen binnen Doesburg 
 

Wie gaan er van het Kunstlab gebruik maken, en wat gaan ze er doen? 

Het VVC onderscheidt verschillende soorten gebruikers en bezoekers (tijdelijke en vaste): 

 

Kunstenaars en aanstormend talent 

Volgens het rapport Kunstenaars in Nederland (C.B.S, 2007) is 0,6 % van de Nederlandse 

bevolking beroepskunstenaar. Vertaald naar Doesburg zijn dat 70 personen. Het VVC heeft tot 

op heden 45 Doesburgse kunstenaars in kaart gebracht.  

In Nederland studeren 20.000 jongeren aan het Hoger Kunst Onderwijs (Vereniging van 

Hogescholen, 2011), 0,2 % van de totale bevolking. Van deze aanstormende talenten zouden er 

23 in Doesburg moeten wonen. 

Maar liefst 93 Doesburgse (aankomende) professionals zullen het Kunstlab kunnen gebruiken om 

te brainstormen, te werken, te exposeren (en te verkopen), te presenteren en les te geven.  

 

Cursisten  

41%  van de Nederlandse bevolking vanaf 6 jaar doet aan kunstbeoefening in de vrije tijd.  

Dat staat in het rapport Ruimte voor amateurkunst (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en 

Amateurkunst, 2013). 

In Doesburg zijn dat, uitgaande van dit cijfer, 4100 personen. 

31 % van dit aantal  (1200  personen) doet wekelijks aan kunstbeoefening in de vrije tijd, en 

daarvan weer bijna 3/4 doet dat 1-5 uur per week (864 personen). 
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De bij het VVC aangesloten professionals bieden workshops aan in hun dicipline, geven 

demonstraties en uitleg bij hun werk.  

We onderscheiden in het workshop aanbod drie leeftijdsgroepen: kinderen, jongeren en 

volwassenen. 

 

Basisscholen (+ aantal leerlingen per school)  

175  basisschool de Horizon - Doesburg Stad 

90 basisschool de Horizin - Doesburg Ooi 

183 basisschool de Ark - Doesburg Stad + Beinum 

197 basisschool de Wetelaar (Jenaplan) - Doesburg Beinum 

210 basisschool Anne Frank (Montessori) - Doesburg Ooi  

------	  
855    

180 basisschool de Trompetter - Angerlo 

------	  
1.035  basisschool leerlingen 

Iedere basisschool heeft een kunst & cultuurprogramma. De overheid trekt voor dit programma 

€10,90 per leerling per leerjaar uit.  Wij kunnen ons niets mooiers voorstellen dan in je eigen stad 

de daar beschikbare kunst en cultuur te ontdekken en te beleven en in het Kunstlab kennis te 

maken met of les te krijgen van de kunstenaars die in Doesburg wonen en werken! Per school en 

per leerjaar maken we samen een programma. 

 

 

 



 

 

 

       inspireren, samenwerken en verbinden               kunst - cultuur - cultureel erfgoed 

	  

	   9	  

 

Bezoekers  

Zoals eerder opgemerkt (pag. 4) is 38% van de Doesburgse bevolking boven de 13 jaar  

geïnteresseerd in Kunst en Cultuur (± 3000 mensen) 

Daarnaast komen er per jaar ± 250.000 toeristen naar Doesburg (VVV Doesburg, 2013). Als we 

op deze groep hetzelfde percentage los laten, zijn er daarvan dus 70.000 geïnteresseerd in 

Kunst en Cultuur. 

Bezoekers van het Kunstlab maken kennis met de kunst die er te zien en te beleven valt, er kan 

altijd iets gemaakt of uitgeprobeerd worden of meegewerkt aan een project of experiment. 

Kunst kopen kan ook en gewoon een kop koffie drinken en een praatje maken spreekt vanzelf. 

Bedrijven & Initiatieven 

In Doesburg zijn ± 770 bedrijven gevestigd (PWE Gelderland, 2011)  

Hoewel het op het eerste gezicht niet logisch lijkt hen als potentiële afnemers te beschouwen 

zijn ze dat wel degelijk. Denk aan workshops creatief denken om (beleids) problemen te lijf te 

gaan, of aan kunstprojecten/ -aankopen of -uitleen. 

Op het terrein van cultuur, recreatie en toerisme zijn in Doesburg 12 organisaties  

actief (economisch beleidsplan Doesburg, 2013)  Het Kunstlab kan hen van dienst zijn bij de 

uitvoering en vormgeving van hun activiteiten in samenwerking met (amateur) kunstenaars en 

bijvoorbeeld basisscholen.  

 
Samenwerkingspartners 

Het Kunstlab staat midden in de samenleving (en midden in Doesburg) en wil zich zeker niet 

afscheiden of isoleren van het kunst- en cultuur klimaat in Doesburg. Samen sterker, denken wij! 

Daarom zoeken we samenwerking met de: 

10  musea 

26 galeries / open ateliers (culturele zondag Doesburg) 

4 podia (culturele zondag Doesburg) 

6 vergelijkbare, aanvullende  instellingen / aanbieders (zie pag. 6) 
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Daarnaast zien we mogelijkheden voor samenwerking met de in Doesburg gevestigde 

maatschappelijke (6) - en zorginstellingen (4)  om persoonlijke trajecten voor hun cliënten vorm 

te geven op het gebied van ontmoeten, persoonlijke ontwikkeling & groei, talentontwikkeling, 

werkervaring, reïntegratie (catering, evenementen, helpen bij presentaties en tentoonstelingen, 

etc). 

 

Speciale aandachtsgroepen 

Doesburg kent de volgende groepen en aantallen: 

382  werkzoekenden (economisch beleidsplan Doesburg, 2013) 

280  bijstand (WWB/WIJ) (economisch beleidsplan Doesburg, 2013) 

430 WAO (economisch beleidsplan Doesburg, 2013)     

99 werkloze jongeren / voortijdig schoolverlaters (website CDA Doesburg, 2013) 

12 deelnemers JongLeren (DoesburgDirect, 2013) 

70 jonge / alleenstaande (tiener) moeders (gemeente Doesburg, 2013) 

216 wajongeren (UWV Atlas SV, 2012) 

Voor deze mensen kan het Kunstlab een plek zijn om te ontmoeten, te werken aan persoonlijke 

ontwikkeling & groei, talenten te ontdekken of werkervaring op te doen (catering, 

evenementen, helpen bij presentaties en tentoonstellingen, etc). Daarvoor kunnen we een 

maatwerktraject samenstellen. 

 

 

 

 

 

 

 

292 kinderen en jongeren die in armoede leven in Doesburg (1 op 9, Kinderrechten-

monitor 2013) 

 Het behoeft geen betoog dat het juist voor deze kwetsbare groep van groot belang 

is dat er extra aandacht is voor hun persoonlijke & creatieve ontwikkeling.  
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Communicatieplan 

Hoe gaat de VVC al deze doelgroepen bereiken en er voor zorgen dat het Kunstlab een begrip 

wordt in Doesburg en omstreken? Hoe zorgt de VVC voor maximale deelname en optimale 

benutting van het Kunstlab? 

 

Aandachtspunten 

1.  Naamsbekendheid 

2.  Werven en behouden van leden  

3.  Werven en behouden van cursisten 

4.  Bezoekers trekken 

5.  Benaderen van opdrachtgevers 

6.  Benaderen van scholen 

7.  Contacten met zorg- en maatschappelijke instellingen 

 

De verschillende doelgroepen (zie pag. 7) laten specifiek mediagedrag zien:  

- 76%  van de volwassenen leest huis-aan-huis bladen, 68% daarvan leest de helft van de 

inhoud (Nipo-rapport, 2012),  

- 70% van de internetgebruikers gebruikt sociale media (social media around the world, 

2011)  

- jongeren communiceren via hun telefoon (whatsapp/ msn 89% ), Youtube  (71%) en veel 

minder via Facebook  (cijfers varieren van 1 %-15%, Apestaartjaren 2.0, 2013) 

- vrouwen zijn meer actief op Facebook dan mannen  

- 50% van de sociale media netwerkers volgt merken  (social media around the world, 

2011) 

- 22% van de internetgebruikers zoekt gericht op internet n.a.v. een impuls (NOM 2013) 
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Media die zullen worden ingezet (rekening houdend met bovenstaande gegevens) 

- Internet / sociale media (website / facebookpagina / twitteraccount) 

- regionale huis aan huis bladen / DoesburgDirect 

- direct mail  (persoonlijk bericht / nieuwsbrief) 

- reclame (flyers, posters) 

- krachtige huisstijl 

- acties (opening, kortingen, evenementen) 

Ambassadeurs 

De mond-tot-mond benadering heeft veruit het meeste effect: 46% reageert daarop (DM 

mediaplein 2011). 

Het inzetten van ambassadeurs is daarom belangrijk. Veel Doesburgers zijn erg enthousiast over 

het Kunstlab. Door kwaliteit te leveren enthousiasme uit te stralen kunnen we deze groep 

behouden en uitbreiden. 
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Concrete minimum doelstelling 

 

1e Jaar 

Leden VVC 

30  kunstenaars / aanbieders / basis lidmaatschap € 60,- per jaar * 

25  junior leden / gebruikers / lidmaatschap € 15,- per jaar ** 

25  adult leden / gebruikers / lidmaatschap € 25,- per jaar ** 

* basis lidmaatschap geeft recht gebruik expositieruimte / kunst verkoop &    gebruik 

workshopruimte 

 ** lidmaatschap geeft recht op korting bij deelname aan activiteiten 

 

Bezoekers 

5.400 bezoekers (20 per dag) winkel / toeristen / koffie/ werken 

1.260 deelnemers aan workshops / lessen / presentaties   

(3 activiteiten per week, 10 deelnemers per activiteit, 42 weken per jaar) 

200  leerlingen van 2 basisscholen 

100  deelnemers aan een groot project 

 

 

2e Jaar 

Leden VVC 

45  kunstenaars / aanbieders / basis lidmaatschap € 60,- per jaar * 

50  junior leden / gebruikers / lidmaatschap € 15,- per jaar ** 

50  adult leden / gebruikers / lidmaatschap € 25,- per jaar ** 

Bezoekers 

8.100  bezoekers (30 per dag) winkel / toeristen / koffie/ werken 

2.500  deelnemers aan workshops / lessen / presentaties   

(6 activiteiten per week, 10 deelnemers per activiteit, 42 weken per jaar) 

500 leerlingen van 4 basisscholen 

100 deelnemers aan een groot project 

 



 

 

 

       inspireren, samenwerken en verbinden               kunst - cultuur - cultureel erfgoed 

	  

	   14	  

 

3e Jaar 

Leden VVC 

70 kunstenaars / aanbieders / basis lidmaatschap € 60,- per jaar * 

100 junior leden / gebruikers / lidmaatschap € 15,- per jaar ** 

100 adult leden / gebruikers / lidmaatschap € 25,- per jaar ** 

Bezoekers 

8.100  bezoekers (30) per dag (winkel / toeristen / koffie/ werken 

3.780 deelnemers aan workshops / lessen / presentaties   

 (9 activiteiten per week, 10 deelnemers per activiteit, 42 weken per jaar) 

855 leerlingen van alle Doesburgse basisscholen 

100 deelnemers aan een groot project 
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Kosten         

 

1. Realisatie / opstart 

- notariële acte       € 400 
 

- inrichting: 
schilderwerk 
ophangsysteem 
(werk)tafels, stoelen, opbergsysteem 
verlichting 
keuken 
toonbank/kassa      € 600   
          

- PR: 
persberichten 
drukwerk (projectplan/affiches/flyers/uitnodigingen    
website (registratie/ bouwen)      
facebook pagina      € 300  

       
- opening: 

catering 
openingsact       € 200 
 € 1.500 
 

2. Vaste lasten (per jaar) 
 

- huur & energie       € 6.000 
- internet       € 300 
- PR        € 200 
- website hosting      € 80 
- ledenadministratie/ boekhouding   ? 

  € 6.580 
   

3. Exploitatiekosten 1 jaar 

- verbruiksmaterialen werkplaats    € 500 
- gereedschappen (giften)     € 0 
- docenturen basisscholen (20)    € 600 
- lesmateriaal       € 200 
- groot project      € 300 

 € 1.600 

 ------- 

 € 10.580 
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Baten         

      

Minimale verdiensten 1e jaar 

- lidmaatschap kunstenaars / gebruikers  € 1.800 

- lidmaatschap deelnemers    € 1.000 

- 25% afdracht uit verkopen    € 1.300 

- 25% afdracht opbrengsten uit workshops  € 2.500 

- deelname basisscholen    € 800 

€ 7.400 

Minimale verdiensten 2e jaar 

- lidmaatschap kunstenaars / gebruikers  € 2.700 

- lidmaatschap deelnemers    € 2.000 

- 25% afdracht uit verkopen    € 1.950 

- 25% afdracht opbrengsten uit workshops  € 4.687   

- deelname basisscholen    € 2.000 

€ 13.337 

Minimale verdiensten 3e jaar 

- lidmaatschap kunstenaars / gebruikers  € 4.200    

- lidmaatschap deelnemers    € 4.000   

- 25% afdracht uit verkopen    € 1.950   

- 25% afdracht opbrengsten uit workshops  € 7.600   

- deelname basisscholen    € 3 420  

€ 21.170  
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Gegevens VVC (Vereniging Van Creatieven) 

gevestigd in Doesburg 

KvK 59303646 

postadres: van Ubelstraat 12, 6981HM Doesburg 

e-mailadres: kunstlabdoesburg@gmail.com 

 

Oprichters (oprichtingsbestuur) 

Afke Kerkhoven (voorzitter /  06-29016237) 

Elma van Kruijssen (secretaris / 06-13944604) 

 

Meedenkers 

Herman Geereking, Angelique Beem, Martin Beijer, Irene Bosma, Jose Pijnappel, Laura Egbers-

Kwak, Zippora Meijer, Henk Westra, Lo Cohen, Peter Groothuis, Jula Steen 

 

 


