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I

Veranderende samenleving
Een werkende strategie

Missie en visie
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De organisatie Kaliber



DE VERANDERENDE SAMENLEVING
Vele maatschappelijke instellingen zijn ooit opgericht als 
particulier initiatief. Met de opbouw van de verzorgingsstaat nam 
de overheid meer en meer de verantwoordelijkheden over van 
de samenleving. Zo ook voor muziekscholen en kunstencentra. 
We zijn er aan gewend geraakt dat de overheid - in dit geval de 
gemeenten – onze activiteiten subsidieert. Dit alles is aan het 
veranderen. We zien de contouren opdoemen van een civil society 
waarin de overheid zich terugtrekt en burgers en maatschappelijke 
instellingen meer verantwoordelijkheid hebben voor het organiseren 
van voorzieningen van algemeen nut. Dit betekent dat we als 
kunstinstelling op twee manieren anders moeten gaan denken: we 
moeten onze toegevoegde waarde voor de maatschappij laten zien 
en we moeten onze inkomstenbronnen spreiden. 

EEN WERKENDE STRATEGIE
De veranderingen in de samenleving en de ontwikkeling van 
Kaliber kunstenschool vragen om een strategische koers, waarin 
we een gezamenlijke visie neerleggen die richtinggevend is voor 
onze inspanningen. Dromen-Denken-Doen combineert waar we 
goed in zijn met waarmee we ons onderscheiden en stelt ons in 
staat financieel levensvatbaar te blijven. Onze strategie is de basis 
voor de sturing binnen Kaliber. We werken vanuit een planning- en 
controlcyclus die er voor moet zorgen dat we op een duidelijke, 
motiverende en zakelijke manier toewerken naar 2018 en onze 
doelen halen. Meer hierover bij het strategische doel “Planning & 
control”.

Hoe is deze strategie tot stand gekomen?
Dromen-denken-doen is begin 2011 in een hoog tempo en met 
betrokkenheid van management, medewerkers, Ondernemingsraad 
en Raad van Toezicht tot stand gekomen. Kaliber Kunstenschool 
heette toen nog De Muziekschool Twente. Bij de bespreking van de 
koers met gemeenten en belanghebbenden bleek deze aan te slaan. 
In het najaar van 2013 heeft het managementteam de stand van 
zaken van de uitvoering van Dromen-denken-doen geëvalueerd. De 
conclusies zijn vervolgens besproken met de Raad van Toezicht en 
de Ondernemingsraad en vormen de basis voor de actualisatie begin 
2014. We hebben vastgesteld dat de richting die is bepaald de 
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komende jaren van kracht blijft en de horizon verlengd naar 2018. 
Onze missie en visie zijn ongewijzigd en bij de beschrijving van de 
strategische doelen, die zijn herijkt, is de opbouw gehandhaafd.

MISSIE EN VISIE
Onze missie is ons bestaansrecht: waarom zijn wij er en wat willen 
wij betekenen? In de visie beschrijven we wat voor organisatie we 
moeten zijn om onze missie te realiseren.

Wij helpen zoveel mogelijk mensen hun creatieve talenten te 
ontwikkelen en we stimuleren het samen-leven door actieve 
cultuurbeoefening.

De ontwikkeling van mensen en in het bijzonder kinderen 
kent drie pijlers: de cognitieve, de lichamelijke en de creatieve. 
Alle drie hebben aandacht nodig. Het is onze overtuiging dat 
cultuurparticipatie een basisvoorwaarde is voor een actieve 
samenleving en dat kunstonderwijs toegankelijk moeten zijn voor 
alle groepen in de samenleving. Wij zorgen dat kinderen zo jong 
mogelijk met kunstzinnige vorming in aanraking komen. Na de 
kennismaking bieden we verdieping en ontwikkeling 
voor degenen die verder willen. Muziek, zang, dans, 
toneel, beeldende kunst, new arts en alle andere 
disciplines die we in huis hebben zorgen voor 
persoonlijke groei. Ze zijn ook een effectief middel 
om mensen samen te brengen en de verbindingen in 
de samenleving op een actieve, open en positieve 
manier te leggen. 

En voor iedereen geldt: het is gewoon leuk. 
Vandaar ons motto: Uit jezelf! 
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TOEGEVOEGDE WAARDE
Zoals in de inleiding beschreven, moeten wij in de veranderende 
samenleving onze toegevoegde waarde laten zien. Vanuit onze 
missie zien wij die als volgt: 
• Talentontwikkeling  

Het tot wasdom brengen van cultureel talent, van de eerste 
stappen tot langdurige beoefening, als amateur of professional, 
inclusief doorgeleiding naar vakopleidingen. Kinderen en 
jongeren ontwikkelen door cultuur-educatieve competenties, die 
ervoor zorgen dat zij zich tot een volwaardig en cultureel burger 
kunnen ontwikkelen. Creativiteit en verbeeldingsvermogen, 
innovatief kunnen denken, samen kunnen werken en sociale 
vaardigheden zijn voorbeelden hiervan. Kaliber richt zich 
vervolgens op de route die kinderen en jongeren met een 
passie voor kunst en muziek doorlopen. We sluiten aan op 
ketenpartners en laten los van talenten als ze een stap zetten 
naar een professionele loopbaan in de kunsten. ArtEZ is hier de 
belangrijkste partner. We werken samen met partners die ons 
talent ook tijdens hun opleiding bij Kaliber helpen ontwikkelen,  
zoals het Twents Jeugd Symfonie Orkest en alle vormen van 
concoursen en battles. 

• Breedte van cultuureducatie
In 2018 is Kaliber een kunstenschool die de volle breedte van 
kunstzinnige vorming in de aanbieding heeft. 
 
.

• Doorlopende lijnen en doorstromen
We gaan uit een cultureel curriculum dat begint met 
kennismaken en via oriëntatie loopt naar bekwamen. De basis  
wordt gelegd in kennismakingsprogramma’s op scholen en in 
wijken, bestemd voor een brede doelgroep. Stimuleren van 
participatie is belangrijk. Vervolgens stromen kinderen door naar 
projecten en laagdrempelig aanbod in wijken. Aansluitend is er  
     buitenschools aanbod op Kaliber-locatie(s) voor degenen 
  die zich willen bekwamen. Ten slotte heeft Kaliber  
            programma’s die gericht zijn op de 
    ontwikkeling van bovengemiddeld 
talent en doorgeleiding naar vervolgopleidingen. Hierbij is 
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een leerroute beschikbaar die een kind in eigen tempo kan 
doorlopen. Het ontwikkelen van vervolgpaden op een eerste 
kennismaking in scholen vormt de grootste uitdaging. Behoud 
van deze samenhang in het cultureel curriculum is noodzakelijk 
om inhoudelijke redenen, redenen van samenhang, overzicht en 
de kritische massa van een professionele organisatie zodat we 
kwaliteit borgen.  

• Omvormen richting wijken
Door actief de doelgroepen op te zoeken en broedplaatsen 
in de wijken te organiseren zorgen we voor bereikbaarheid 
voor zoveel mogelijk mensen, juist degenen voor wie actieve 
cultuurbeoefening niet van zelf spreekt. We benaderen 
vooral kinderen en jongeren in hun eigen omgeving. Naast 
bereikbaarheid willen we ook in de sociaaleconomisch moeilijker 
wijken meer kinderen en jongeren kunst laten beleven en leren 
gebruiken als instrument voor identiteitsvorming en emancipatie. 

• Inzetten op bereikbaarheid voor iedereen 
Onder andere door verschuiving richting wijken. Actief 
samenwerken met amateurverenigingen. 

• Basisvorming en lange leerlijnen in het onderwijs  
Onze ambitie is een bijdrage aan doorlopende leerlijnen met de 
disciplines muziek, zang, dans theater en beeldend van groep 
één tot en met acht. Dit doen we in samenwerking met scholen 
en culturele partners, terwijl we actief meedraaien in het landelijk 
programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Specifiek voor muziek 
streven we een zo groot mogelijk bereik van basisvorming na, 
beginnend bij  Muziek ABC in groep vier, met een uitbreiding 
naar Instrumentenwereld in groep vijf. We zorgen ook voor 
aansluiting met het voortgezet onderwijs. 

• Samen 
Het mooiste van actieve cultuurbeoefening is dat je het samen 
doet en dat je een platform hebt om te laten zien wat je kunt: 
leren en etaleren. Wij zorgen voor projecten en lesvormen waarin 
kinderen samen leren en ontwikkelen, bieden platforms en 
keuzemogelijkheden voor samenspel.
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DE ORGANISATIE KALIBER
Kaliber is een maatschappelijke instelling zonder winstoogmerk 
die fysiek opereert op de schaal van de regio Twente. Wij bieden 
een breed en steeds vernieuwend aanbod dat is afgestemd op 
de verschillende behoeften en levensfasen. Door onze regionale 
schaal bouwen we steeds nieuwe kennis en ervaring op om in 
te spelen op de veranderende vraag en de maatschappelijke 
ontwikkelingen. Zo kunnen we nieuwe producten ontwikkelen en 
onze organisatie en bedrijfsvoering professioneel inrichten. Ook 
kunnen we klanten, zoals gemeenten en onderwijs, adviseren over 
hun cultuureducatiebeleid. 

Om deze missie te realiseren is onze organisatie ingrijpend aan het 
veranderen, zodat we:

• Een aantrekkelijk en zichtbaar merk zijn, dat van waarde is en  
waar mensen zich aan willen verbinden; 

• Aantrekkelijke vraaggerichte producten bieden, innoveren en  
nieuwe vormen van werken en leren stimuleren; 

• Een inspiratiebron zijn voor muziek, zang, dans, theater, 
beeldende kunst en new arts, voor iedereen die zich aan ons 
verbindt; 

• Een platform zijn dat ontmoeting en gastvrijheid biedt en de  
samenwerking zoekt in een groot netwerk; 

• Flexibel zijn en inspelen op de vraag uit de markt en de   
verschillende levensfasen van mensen; 

• Maatschappelijk betrokken zijn en verankerd in gemeenten  
en wijken; 

• Tenminste 50% eigen inkomsten genereren. 
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Kort gezegd: Kaliber kunstenschool wil vanuit haar passie en 
educatieve deskundigheid meer naar buiten treden en op 
professionele wijze een fundamentele bijdrage leveren aan de 
creatieve ontwikkeling van al haar doelgroepen.

Bij het werken aan zo’n organisatie laten wij ons leiden door 
kernwaarden, die ons handelen naar klanten, partners en onderling 
tussen collega’s bepalen:

• Passie, inspiratie en gedrevenheid 

• Dienstverlenendheid 

• Flexibiliteit 

• Zakelijkheid 

• Trots 

• Respect 

• Integriteit
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DE STRATEGIEKAART
Wie we willen zijn en vanuit welke waarden we opereren om onze 
missie te bereiken hebben we nu beschreven. De vraag is: welke 
strategie hanteren we daarvoor? Die bestaat uit het formuleren van 
strategische doelen waar we op kunnen sturen. We formuleren deze 
doelen binnen vier vensters die bepalen hoe we onze missie kunnen 
realiseren. Deze zijn afkomstig uit de ‘balanced scorecard’.
A. Externe belanghebbenden
B. Interne processen
C. Innoveren en leren
D. Financieel en middelen.

De missie, deze vier gebieden en de daarop gestelde strategische 
doelen zijn in één oogopslag weergegeven op de strategiekaart. Ook 
zonder tekst van deze notitie is de essentie daardoor voor iedereen 
overzichtelijk. Hierna beschrijven we de strategische doelen die we 
ons stellen in de volgorde waarin ze op de strategiekaart staan.

0. Missie en Visie

1. Klanten 2. Maatschappij 3. Culturele 
instellingen

A

B

C

D

4. Primair proces

8. Gastvrijheid

7. Human Resource Management

6. Marketing

5. Stroomlijnen ondersteunende processen

9. Inno-
vatie primair 
proces

10. Maat-
schappelijke 
innovatie

11. Ontwikke- 
ling van organi-
satie en cultuur

12. Techno-
logische 
innovatie

13. Planning 
& Control

14. Subsidies
& Fondsen

15. Verdien-
potentieel

16. Particu-
liere fond-
senwerving
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A
 EXTERNE BELANGHEBBENDEN 
 voor wie doen we het en wie zijn van belang voor het   
 realiseren van onze missie?

1. Klanten
Iedere inwoner van Twente is een mogelijke klant van ons. We 
onderscheiden twee soorten doelmarkten:
• Particulieren 

Peuters en kleuters tot 4 jaar, kinderen, jongeren, volwassenen, 
senioren. Ouders van kinderen zijn ook van groot belang, als 
(mede)beslisser, betaler en relatie van Kaliber. 

• Organisaties (scholen, verenigingen, bedrijven, zorginstellingen)
Amateurmuziekverenigingen zijn een goed voorbeeld. Een 
bloeiend verenigingsleven is in alle Twentse dorpen en wijken en 
groot goed, waar Kaliber zich voor inspant.

Uit onderzoek over heel Nederland is bekend, dat circa 50% van 
de Nederlanders van zes jaar en ouder met enige vorm van kunst-
beoefening bezig is. Omgerekend naar onze Twentse gemeenten 
hebben wij een potentiële doelgroep van ruim 200.000 mensen. 
Onze missie is om zoveel mogelijk van hun te bereiken. 
Onze strategische doelen voor 2018 zijn:

a. Toename van bereik
  marktaandeel 21,5% en toename bereik op scholen en in 
  projecten

 b. Conversie
  doorstroom vanuit kennismaking op scholen en in projecten  
 naar lesaanbod

c.  Verdieping
  we willen de relatie met de klant verder verdiepen. Daarmee  
 willen we de uitstroom beperken.

d.  Zichtbaarheid van Kaliber vergroten
  jaarlijks in onze planvorming bepalen we de precieze   
 doelstellingen in cijfers.
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NIJVERDAL

HELLENDOORN

ENSCHEDE

ALMELO TUBBERGEN

WIERDEN

OLDENZAAL

2. Maatschappij
Anno 2013 werkt Kaliber kunstenschool met vaste budgetsubsidies 
van zes Twentse gemeenten: Almelo, Enschede, Hellendoorn, Old-
enzaal, Tubbergen en Wierden. In diverse andere gemeenten voeren 
we projecten uit in bijvoorbeeld het onderwijs. Deze gemeenten 
blijven onze belangrijkste opdrachtgevers, financiers en partners. 
Draagvlak bij en financiële steun van onze gemeentes is ook in 2018 
essentieel voor ons voortbestaan.

Vanuit onze missie en de toegevoegde waarde leveren we maatwerk 
per gemeente; de maatschappelijke vraag kan immers verschillen. 
De ene gemeente hecht meer belang aan de basisvorming in het  
onderwijs, de andere meer aan de samenwerking met muziek-
verenigingen en de derde meer aan activering van jongeren. 
We zorgen voor transparantie voor elke gemeente, zodat, ook 
in financiële termen, inzichtelijk is welke dienstverlening wij 
de betrokken gemeente bieden. Kaliber kan bijdragen aan 
maatschappelijke vraagstukken. De vraag van de 
gemeente vertalen we in jaarlijkse prestatie-
afspraken. 

Verbondenheid met de lokale gemeenschap-
pen is een belangrijk onderdeel van onze 
toegevoegde waarde. We vinden dat actieve 
kunstbeoefening, naast een doel voor persoon-
lijke ontwikkeling, ook een belangrijk middel 
is voor het versterken van de banden tussen 
mensen en groepen in de samenleving. Door 
samen muziek te maken, te zingen, toneel te 
spelen, te schilderen of te dansen verbinden we 
ons op een actieve manier met elkaar en leren 
we ons en de ander ontdekken, respecteren en 
waarderen. Vandaar dat in onze visie de veran-
kering in wijken en gemeenschappen staat en 
dat we onze organisatie hebben ingericht naar 
teams die gekoppeld zijn aan wijken. Als part-
ners zien we scholen, amateurverenigingen, 
welzijn, woningbouwverenigingen en zorgin-
stellingen. 
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NIJVERDAL

HELLENDOORN

ENSCHEDE

ALMELO TUBBERGEN

WIERDEN

OLDENZAAL

We kijken ook verder om ons heen; de provincie Overijssel blijft voor 
ons een belangrijke partner omdat we in een belangrijk deel van de 
provincie actief zijn, graag willen leren van ervaringen, samenwerken 
in projecten en financiële mogelijkheden benutten. 

De strategische doelen zijn: 
a. Versterken partnerschap met opdrachtgemeenten door speci- 
 fieke toegevoegde waarde te realiseren.

b. Versterken partnerschap met maatschappelijke organisaties.

c.  Bewaken partnerschap met provincie en instellingen op provin- 
 ciale schaal.
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3. Culturele instellingen
We zien een toegevoegde waarde in een actieve samenwerking 
met andere culturele instellingen; lokaal, regionaal en landelijk. Sa-
men staan we immers sterker, kunnen we voor meer mensen meer 
betekenen en kunnen we efficiënter werken. Op die manier kunnen 
we cultuureducatie in het onderwijs steviger neerzetten, vanuit de 
ontwikkeling van het kind en vanuit de wensen van de scholen. Zo 
kunnen we onze klanten beter bedienen en helpen we de culturele 
infrastructuur in stand te houden in alle gemeentes. Vergeleken met 
andere cultuurinstellingen heeft Kaliber een relatief grote schaal, 
waardoor een professioneel werkende bedrijfsvoering, marketing 
& communicatie en inhoudelijke productontwikkeling mogelijk is. 
Deze schaalvoordelen stellen we graag ter beschikking aan kleinere 
instellingen in de vorm van dienstverlening. 

De strategische doelen hierbij zijn: 

a. In al onze gemeenten nauw samenwerken met culturele in- 
 stellingen die programmeren, produceren of educatie verzor- 
 gen.

b. Samenwerking met collega-muziekscholen en -kunstencentra 
 in de regio en provincie Overijssel.

c.  Dienstverlening aan andere culturele instellingen aanbieden.

d.  Als actief lied van onze branchevereniging Kunstconnectie en 
 de Manifestgroep, moeten we de mogelijkheden benutten om 
 samen sneller, beter en goedkoper tot resultaat te komen. 
 Vooral qua marketing, kwaliteitszorg, lobby en bedrijfsvoering.
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B
 INTERNE PROCESSEN
 wat moeten we organiseren om onze externe belang-
 hebbenden tevreden te stellen en onze missie te realiseren?

4. Primair proces
Wij zijn een onderwijsinstelling. De lessen, workshops en projec-
ten die wij verzorgen leiden tot overdracht van creatieve kennis en 
vaardigheden. De inhoud van ons onderwijs is cultuureducatie. Dit 
zien wij dus als ons primair proces. Om onze eerder beschreven 
toegevoegde waarde te kunnen leveren moet ons primair proces het 
volgende inhouden:

• Onze producten geven invulling aan het eerder beschreven cul-
tureel curriculum, van kennismaken via oriënteren naar bekwa-
men. Dat betekent lessen in het curriculum van de scholen, ken-
nismakingsprogramma’s op scholen en in wijken, laagdrempelig 
vervolgaanbod, lessen en cursussen op één van onze locaties en 
talentprogramma’s.  

• Doorlopende leerlijnen, dus het geleerde in één bepaalde klas of 
niveau van verdieping sluit aan op de vorige en bereidt weer voor 
op een eventuele volgende. Van eerste kennismaking tot talent. 
Wij bieden zowel ontwikkeling als uitvoering van leerlijnen.  

• De motivatie van leerlingen kan verschillende van aan de ene 
kant de ambitie van talentontwikkeling, met aan de andere kant 

de cultuurbeoefening puur voor het plezier en het samen zijn. 
Voor alle behoeftes bieden wij producten. 

• Uitbreiding van het aanbod voor beeldend, theater en new arts in 
de hele regio. Ontwikkelen van cross-overs tussen disciplines.  

• Als gevolg van dit alles verschilt de vorm waarin we onze 
producten aanbieden: lessen, workshops en projecten. Het vast 
ingeroosterde jaar- of halfjaarprogramma, dat vroeger de kern 
was, blijft bestaan, maar is nog maar één van de vormen. We 
leveren steeds meer lessen die op school en/of in het school-
curriculum worden gegeven, meer projecten en workshops en in 
toenemende mate modulair en korter durend aanbod. 
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• De grootte van de groep kent steeds meer variatie. Klassen en 
grote groepen worden belangrijker, het onderricht aan kleinere 
groepen en groepjes en één-op-één aanbod past bij leerlingen 
die zich willen bekwamen en in talentontwikkeling. 

• De rol van de docenten en projectleiders verandert ook qua rol. 
Naast het actief zelf onderrichten wordt het leerlingen (vooral 
jongeren) helpen om zelf hun talent te ontdekken belangrijker.  

We geloven dat juist in deze spannende tijden de samenhang in 
één instelling belangrijk is. Zo kunnen we continuïteit en kwaliteit 
waarborgen, de inhoudelijke en commerciële kennis ontwikkelen 
en delen en kunnen we in Twente en daarbuiten de ervaringen 
verspreiden die op één plaats opgedaan zijn. 

Verderop komen de benodigde vernieuwingen in het primair proces 
en de gevolgen voor mens en organisatie aan de orde. Op deze plek 
verdient het onderwerp kwaliteit aandacht. Kaliber kunstenschool 
moet beter duidelijk maken wat haar kwaliteit is en hoe we die bor-
gen. In toenemende mate vragen gemeenten hier terecht ook om. 
Inmiddels heeft de branchevereniging Kunstconnectie een landelijk 
kwaliteitskader vastgesteld. In 2014 laten wij ons daarop certificeren 
en dit onderhouden wij. In de organisatie gaan we zorgen voor het 
structureel verankeren van de aandacht voor kwaliteit, in de vorm 
van een cyclus op het aanbod en het gebruik van leerplannen. We 
voeren nu al elke twee jaar een organisatiebreed klanttevreden-
heidsonderzoek uit, dat van 2009 – 2011 – 2013 een stijgende lijn in 
de waardering voor de lessen en de organisatie heeft laten zien. Na-
ast dit onderzoek maken we klanttevredenheid een vast onderdeel 
van onze werkwijze door gebruik te maken van evaluaties. 

De strategische doelen voor het primair proces zijn:

a. Flexibeler aanbod ontwikkelen dat meer op de vraag is   
 toegesneden en sneller beschikbaar komt.

b. Verbreding naar kunstenschool.

c.  Cultureel curriculum blijven hanteren en communiceren.
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d.  Doorlopende lijn van talentontwikkeling zichtbaarder en beter  
 organiseren, inclusief examinering.

e.  Leren en etaleren beter organiseren en communiceren. 
 Kaliber is een broedplaats en biedt een podium en de moge-  
 lijkheid van samen leren.

f.  Certificeren volgens landelijk kwaliteitskader en langs dit kader  
 systematisch leren en verbeteren.

g.  Structureel toepassen van de kwaliteitscyclus op het aanbod. 
 dit door onder andere intervisie docenten en gebruiken klant- 
 tevredenheid op product- en docentniveau.

h.  Bestaande raamleerplannen tegen het licht houden en ont-  
 brekende leerplannen realiseren.

5. Stroomlijnen ondersteunende processen
Het verzorgen van cultuureducatie in de vorm van (groeps)lessen, 
workshops en projecten is ons primaire proces. Om dit voor elkaar 
te krijgen is een goede planning, roostering en logistiek nodig. 
Docenten, ruimtes en middelen zoals instrumenten of materialen, 
moeten samen worden gebracht. De inzet van docenten moet 
gepland en geroosterd worden, gebouwen en faciliteiten moeten 
beschikbaar zijn en de leerlingen moeten op het juiste moment op 
de juiste plaats zijn. Met alle betrokkenen moeten hierover goede 
afspraken vastliggen, bijvoorbeeld de huidige normjaartaak voor 

docenten en offertes, 
opdrachtbevestigingen en facturen 
voor freelancers, leerlingen 
en instellingen. Voor klanten 
en medewerkers is een goede 
informatievoorziening hierover  

nodig. Niet alleen moet dit 
beter, klantvriendelijker en met 
een hogere kwaliteit dan nu 
het geval is, het moet ook met 
minder personeel. 
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Meer met minder is mogelijk door vereenvoudiging, sturing aan 
de voorkant, verbetering van processen en het helder maken van 
en aanspreken op verantwoordelijkheden. Geautomatiseerde 
informatievoorziening (IT) is een belangrijk hulpmiddel. Zonder 
goede stuurinformatie, productregistratie en systemen kunnen onze 
ambities niet worden gerealiseerd. 

Strategische doelen:
a. Stroomlijnen van de ondersteunende processen
 wat zorgt dat tegen beduidend lagere kosten, de kwaliteit van de  
 dienstverlening naar externe en interne klanten adequaat is.

b.  Organiseren van informatievoorziening 
 zodat de ambities voor kwaliteit, productregistratie, klantrelaties  
 en sturing en verantwoording mogelijk worden gemaakt. 

6. Marketing
Om onze missie te realiseren hebben we een marketingstrategie tot 
2018 vastgesteld. De basis voor deze strategie is de volgende SWOT-
analyse (Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats):

 KANSEN
• Overheid stuurt op (meer) 
• cultuureducatie op scholen
• Behoefte aan toegevoegde 

waarde van producten bij wel-
zijn- en zorginstellingen

• Grote cultuurparticipatie con-
sument (50%)

 BEDREIGINGEN
• Economische situatie
• Toename concurrentie,  

zowel direct als cultureel
• Steeds kritisch en grilliger  

wordende consument

 STERKTES
• Groot (cultureel) netwerk 
• Groot bereik: vooral via (educa-

tieve) projecten
• Doorlopende leerlijn: van brede 

basis tot top

 ZWAKTES
• Time to market
• Onvoldoende zichtbaar
• Geen totaal kunstaanbod  

(multidisciplinair) 
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Op basis van deze SWOT hebben we het centrale probleem voor 
Kaliber in marketingtermen geformuleerd: zonder een goede 
marketingstrategie komt op middellange termijn onze continuïteit 
in het gedrang, omdat we onvoldoende in staat zijn om onze 
producten en diensten aan te passen aan de grillige consument. Dit 
komt omdat het te lang duurt voor we met iets nieuws komen (“time 
to market”) in combinatie met onze geringe zichtbaarheid en de 
toename van concurrentie.

Om dit probleem aan te pakken gaat onze marketingstrategie uit 
van ‘customer intimacy’, dat wil zeggen dat we het onderhouden 
van goede klantrelaties vooropstellen. Niet onze producten maar 
de klanten zijn leidend in de manier waarop wij ons organiseren, 
uiten en relaties aangaan. Hierbij maken we gebruik van onze sterke 
punten: een groot bereik op scholen en in projecten en ons brede 
aanbod. 
Deze strategie hebben we vertaald in vier hoofdthema’s:

1. Toename bereik
Via onderwijs en projecten, door events en actiecommunicatie, 
gericht op massa. 

2. Conversie stimuleren
Doorstroom vanuit kennismaking naar laagdrempelig vervolg-
aanbod en talentontwikkeling. En daarnaast inspelen op 
specifieke momentbehoeften (events) in het leven van de klant. 

3. Verdieping van klantrelaties 

4. Zichtbaarheid

Voor wat betreft de doelgroepen ligt de basis bij 
kinderen van 6 tot 12 jaar. Deze groep willen we 
vooral bereiken via kunsteducatie op school en de 
mogelijkheid tot talentontwikkeling in de vrije tijd. 
De andere leeftijdscategorieën komen ook aan 
bod, omdat we ge-loven in een leven lang 
creërende kracht en onze missie. 

 BEDREIGINGEN
• Economische situatie
• Toename concurrentie,  

zowel direct als cultureel
• Steeds kritisch en grilliger  

wordende consument

 ZWAKTES
• Time to market
• Onvoldoende zichtbaar
• Geen totaal kunstaanbod  

(multidisciplinair) 
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Deze marketingstrategie is omgezet in een plan met een looptijd tot 
2018. Ons strategisch doel hierbij is:

a. Het strategisch marketingplan is uitgevoerd en de opbrengsten 
overtreffen de geïnvesteerde kosten in aanzienlijke mate.

7. Human Resource Management
Voor de ontwikkeling naar het professionele bedrijf en het 
bieden van de toegevoegde waarde zoals hiervoor beschreven, 
is een professioneel en werkend Human Resource (HRM)-
beleid nodig, ook wel P&O geheten. We zijn een organisatie 
van professionals die dagelijks met leerlingen werken. Op basis 
van onze strategie willen we het beste uit alle mensen halen en 
hun faciliteren om zich te ontwikkelen. Ons HRM-beleid, dat is 
vastgelegd in het reorganisatiedocument per 1 januari 2014, sluit 
daar bij aan en kent de thema’s strategische personeelsplanning, 
performancemanagement (HRM-cyclus), competentiemanagement, 
teamgericht leiderschap en arbeidsvoorwaarden en faciliteiten. Nu 
komt het aan op uitvoeren van dat beleid; in de lijn met adequate 
ondersteuning van HRM. Ons doel is:

a. een professioneel, ingericht en werkend HRM-beleid, waarvan 
management en medewerkers de meerwaarde ervaren en dat 
aansluit bij onze kernwaarden. 

De basis van ons werk wordt gedaan door personeel in loondienst, 
wat blijft zolang de financiële situatie dat toelaat. Daarnaast werken 
we met een groeiende groep flexibel personeel dat niet in loondienst 
bij Kaliber is: freelancers en payrollers. Dat heeft te maken met speci-
fieke deskundigheden, de wensen van betrokkenen en het belang 
van Kaliber om meer flexibiliteit in inzet en kosten te hebben. Binnen 
de beperkingen en mogelijkheden van de (fiscale) wetgeving willen 
we flexibel personeel zo veel mogelijk aan ons binden en de samen-
werking versterken. De flexibilisering van de arbeidsvoorwaarden 
voor personeel in loondienst moet gestalte krijgen via het landelijk 
overleg, omdat hier de cao voor de kunsteducatie van toepassing is. 
Kaliber zal zelf bekijken of het mogelijk is dat het personeel dat nu 
nog onder de gemeentelijke rechtspositie valt, overgaat naar de cao 
kunsteducatie. Ten slotte gaan we meer de mogelijkheden benutten 
om met vrijwilligers te werken. 
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De strategische doelen zijn:

b. flexibilisering van arbeidsvoorwaarden

c. Samenwerking met freelancers versterken

d. Uitbreiden van werken met vrijwilligers.

8. Gastvrijheid
Kaliber heeft op dit moment zeven vaste locaties: het Nationaal 
Muziekkwartier in Enschede, NAXT en Hof88 in Almelo, Sparstraat 
in Oldenzaal, ’t Holtink in Nijverdal, dr. Beensweg in Wierden en de 
Delle in Tubbergen. Daarnaast gebruiken we tientallen locaties die 
we per uur huren van verenigingen, scholen en welzijnsinstellingen. 
De uitstraling van onze vaste locaties verschilt sterk. Deels is dat 
couleur locale die behouden kan blijven. Aan de andere kant missen 
we de Kaliber-uitstraling die overal herkenbaar moet zijn. We willen 
onze leerlingen, ouders en bezoekers gastvrijheid bieden. Dit zit in 
faciliteiten, zit- en ontspangelegenheden, inrichting, uitstraling en 
een goede bereikbaarheid en bewegwijzering. Gastvrijheid zit ook 
in mensen en de manier waarop we klanten ontvangen en in onze 
bereikbaarheid via telefoon, e-mail en social media. Ons doel:

a. Een betere gastvrijheid, door accommodatiebeleid uit te   
 voeren, bereikbaarheid te vergroten en de wijze van 
 bejegening klantvriendelijker te maken. 
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 INNOVEREN & LEREN 
 hoe ‘voeden’ we onze toekomst, waarin moeten we
 ontwikkelen en groeien om succesvol te zijn? 

9. Innovatie primair proces
Onze hiervoor geformuleerde ambities kunnen alleen slagen als we 
voortdurend blijven vernieuwen in ons productenpakket, aanbod en 
vormen waarin we onze producten aanbieden. Randvoorwaardelijk 
is dat we aansluiten bij de vraag, de bewegingen in de maatschappij 
en wensen van de gemeenten. Strategische doelen:

a.  Nieuwe producten voor bestaande markten
In onze marketingstrategie kiezen we ervoor om de markten die we 
al bedienen te verdiepen en het bereik te vergroten. Aansluiten
bij wat klanten op bestaande markten willen is belangrijk. We 
gaan op markten die we al bedienen producten vernieuwen of 
verbreden, zorgen voor een samenhangend aanbod en dus voor 
meer conversie. Daarbij sluiten we aan bij wat eerder is gezegd over 
toegevoegde waarde en primair proces:

• Een doorlopende leerlijn op het primair onderwijs, van groep 
1 t/m 8. Een continu rooster brede school in combinatie met 
kinderopvang en het vergroten van het bereik naar meer scholen. 

• Ontwikkelen van nieuw laagdrempelig aanbod in de wijken en 
als schakel tussen de eerste kennismaking en verdieping. 

• Nieuwe producten voor beeldend, theater, new arts en 
crossovers voor alle doelgroepen en het uitbreiden van aanbod 
naar andere delen van Twente. 

• Jongeren ondersteunen om zelf hun talent te ontdekken, 
waarvoor meer nieuwe faciliteiten dan alleen lesvormen nodig 
zijn. 

• Het zijn van een adviesfunctie voor het actief in de etalage zetten 
van gemeenten.

b.  Doelgroepgerichte innovatie in didactiek en lesvormen
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De vorm waarin we onze producten aanbieden en de didactiek 
die daarvoor nodig is, zal met zijn tijd mee moeten. Per doelgroep 
verschillen de behoeftes en leermethodes. Nieuwe producten zoals 
hiervoor genoemd vragen om eigen lesvormen. E-learning wordt 
belangrijker en het gebruik van YouTube en online faciliteiten moet 
gangbaar worden. 
 
10. Maatschappelijke innovatie
In de civil society, waar we in de inleiding over spraken, worden 
burgers en maatschappelijke instellingen zelfredzamer. Met 
die maatschappelijke ontwikkeling gaat Kaliber mee. Actieve 
cultuurbeoefening is een middel om het samen-leven te stimuleren. 
In al die ontwikkelingen kan Kaliber ondersteunen aan wat burgers 
en instellingen willen. Samenwerking is hiervoor de sleutel. Ons 
strategisch doel is daarom:

a.  We sluiten nieuwe allianties om muziek, zang, dans, theater en 
beeldende kunstbeoefening samen met partners in te zetten als 
middel om het samen-leven te stimuleren en op nieuwe vragen 
van burgers en instellingen in te spelen. 

11. Ontwikkeling van organisatie en cultuur
Met de reorganisatie per 1 januari 2014 hebben we een grote 
stap gezet naar een nieuwe vorm van organiseren die we door 
ontwikkelen naar 2018. De kern is dat verantwoordelijkheden laag 
in de organisatie liggen, dat docenten en ondersteunend personeel 
in teams werken en dat we docententeams koppelen aan wijken 
en gemeenten. Op deze manier kunnen we aansluiten bij de lokale 
gemeenschappen, de maatschappelijke ontwikkelingen, onze 
samenwerkingspartners en bij de vraag van klanten. We werken 
aan een ondernemende, resultaatgerichte cultuur. Waarin de klant 
leidend is, we meer risico nemen, fouten kunnen maken en ruimte 
krijgen om te groeien. In een organisatie waar de medewerkers 
(docenten, freelancers, projectleiders, ondersteunend personeel) 
hun talenten inzetten en ontwikkelen. De bedoeling is dat onze 
professionals in teams hun relaties, ideeën en deskundigheid 
benutten om meer leerlingen en klanten te krijgen en aan 
vernieuwing te werken.
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De bijbehorende doelen zijn:

a. Succesvol maken van werken in teams 
 gekoppeld aan wijken en gemeenten.

b. Werken aan een ondernemende 
 en resultaatgerichte cultuur 
 op  basis van missie, visie en 
 kernwaarden waarin de klant 
 leidend is.

12. Technologische innovatie
De ontwikkelingen in informatie- en 
communicatietechnologie gaan razendsnel en kunnen niet voorbij 
gaan aan Kaliber kunstenschool en onze docenten. De afgelopen 
periode hebben we belangrijke stappen gezet, met het realiseren 
van een nieuwe website en actief gebruik van social media. Op dit 
moment maken we alleen gebruik van een website maar daar zal 
snel verandering in komen. We stellen ons de volgende doelen:

a. Actief gebruik van audiovisuele middelen, internet en IT ter
 ondersteuning van de lespraktijk.

b. Gebruik social media intensiveren.

c. de IT-functie binnen Kaliber beter organiseren, zodat er meer
 van IT gebruik kan worden gemaakt. 

 FINANCIEEL EN MIDDELEN
 hoe behouden en vergroten we de (financiële) randvoor-
 waarden voor het realiseren van onze missie?

Onder ‘financieel en middelen’ formuleren we diverse doelstellingen 
om onze eigen inkomsten te vergroten, de bronnen van inkomsten 
te spreiden en kosten te reduceren. De urgentie en de opgave zijn 
groot. Niet alleen onze eigen ambitie, ook de subsidiekortingen 
van onze gemeentes leiden tot een vermindering van subsidie-
afhankelijkheid naar maximaal 50% in 2018. 

D
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13. Planning en control
Een resultaatgerichte en ondernemende werkwijze vraagt om een 
zakelijke en transparante manier van besturen. De kern daarvan is 
een doelgerichte en cyclische aanpak waarin we doelen stellen, 
deze vertalen in activiteiten en (financiële) middelen, monitoren 
hoe de uitvoering van de doelen verloopt en  de doelen bijstellen 
waar nodig. Aan de ene kant door vanuit deze strategie jaarlijks 
een bedrijfsplan en begroting op te stellen en daarin de kritische 
prestatie-indicatoren (KPI’s) te formuleren. Aan de andere kant door 
van onderop de teams hun jaarlijkse plannen te laten opstellen die 
aansluiten bij de situatie in hun wijk of dorp. 
Belangrijke randvoorwaarde is het formuleren van de 
informatiebehoefte en het inrichten van rapportages en systemen. 
Zoals al opgenomen bij de interne processen. 
Ons strategische doel is: 

a. Resultaatgericht werken met planning en control

14. Subsidies en fondsen
Kaliber kunstenschool is al gewend actief op zoek te gaan naar sub-
sidies en fondsen om projecten en tijdelijke activiteiten mee te 
financieren. De afgelopen jaren hebben we flinke bedragen binnen-
gehaald van landelijke fondsen voor speel- en leerorkesten, cultuur-
educatie met kwaliteit, combinatiefunctionarissen en new arts. We 
willen de mogelijkheden van subsidies en fondsen blijven benutten 
en uitbreiden. 
Immers, de vaste financiering vanuit gemeenten loopt terug en 
voor het realiseren van maatschappelijke projecten zijn fondsen en 
projectsubsidies van steeds groter belang. Dit vraagt een proactieve 
houding. Het strategische doel hierbij is: 

a. Groter aandeel in de financiering door fondsen en
 projectsubsidies.

15. Verdienpotentieel
Ter compensatie van de teruglopende inkomsten uit gemeentelijke 
subsidies willen we om te beginnen meer directe inkomsten halen 
uit lesgelden en meer projectsubsidies binnen halen. Hierboven 
stellen we alles in het werk om ons verdienpotentieel te vergroten. 
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We richten ons op:

a. Dienstverlening aan andere instellingen
 In 2011 zijn we begonnen met betaalde dienstverlening aan
 de muziekschool Hengelo, waar we financiën, administratie en
 P&O verzorgen. Onze bedrijfsvoering en kennis op het gebied
 van projecten en cultuureducatiebeleid gaan we verder
 verbreden. 

b. Alternatieve vormen van samenwerking met zelfstandigen
 Werken als freelancer of zelfstandig ondernemer neemt steeds
 verder toe, ook in de cultuureducatiesector. Kaliber zoekt de
 samenwerking op om te zien hoe we elkaar kunnen versterken
 en Kaliber het verdienpotentieel vergroot. Denk aan het verhuren
 van ruimtes, samen ontwikkelen van projecten of het inrichten
 van een franchise formule. 

c. Gebouwexploitatie
 We gaan actief de mogelijkheden onderzoeken om meer
 inkomsten te krijgen uit het exploiteren van gebouwen. Dit 
 maakt deel uit van het eerder genoemde accommodatiebeleid.  
 Verhuur aan particulieren en concullega ’s is een mogelijkheid.

e. Vergroten van productiviteit en detachering
 Een laatste vorm van het vergroten van ons verdienvermogen
 is het verhogen van de productiviteit van de docenten, dus
 minder leegstand, en het geheel of gedeeltelijk detacheren naar
 derden.

16. Particuliere fondsenwerving
Bedrijven en privépersonen hebben vaker dan we denken de be-
hoefte om zich te verbinden aan een instelling met een maat-
schappelijk nut. Wij willen ons graag verbinden aan particulieren en 
bedrijven die willen bijdragen aan cultuureducatie als middel voor 
persoonlijke- en maatschappelijke ontwikkeling. Het achterliggende 
idee is dat we samen waarde creëren: welke behoefte en belang leeft 
er bij de ander waar wij een oplossing voor kunnen bieden? 
Dit kan de vorm krijgen van een bijdrage van bedrijven of particu-
lieren waar een tegenprestatie tegenover staat: samen projecten 
ontwikkelen, zoals de speelorkesten die we in Almelo en Noord-
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Twente mede dankzij de Rabobank hebben kunnen financieren. Of 
sponsoring en crowdfunding. Er hoeft ook geen tegenprestatie te 
zijn, er is dan sprake van een schenking, mecenaat of legaat. 

Kaliber is door de Belastingdienst erkend als instelling van algemeen 
nut en heeft dan ook de ANBI-status. Aan het bereiken van particu-
lieren en bedrijven kan iedereen bij Kaliber bijdragen, juist docenten-
teams in de lokale gemeenschap. Strategisch doel:

a. Ontwikkelen en uitvoeren van een plan voor particuliere
 fondsenwerving

AFSLUITING
Het overzicht van de doelen die we ons stellen geeft inzicht in 
wat we moeten doen om onze droom en missie te realiseren. We 
staan voor een grote veranderopgave die we met enthousiasme en 
vertrouwen aangaan.
 
Jacco Post
Bestuurder Kaliber Kunstenschool
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