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1 Inleiding:

Op reis met Cultuur

In vier jaar op reis met Cultuur

Met dit koersdocument stippelen wij onze reis uit voor de komende vier jaar.
Wij doen dit in een turbulente tijd, met COVID-19 en allerlei nieuwe ontwikkelingen.
Juist nu is een heldere richting met bewuste keuzes van groot belang. Om verbonden
te blijven met onze waarden en doelen, prioriteit te geven aan dat wat het meest
belangrijk is en ons optimaal te kunnen inzetten voor inclusieve cultuurdeelname
voor iedereen. Voor een levendig en duurzaam amateurveld waarbij ontmoeten
centraal staat, met toegankelijke cultuureducatie van jongs af aan!

Drie programmalijnen:
Kunst & Geluk, KunstOntmoeting en KunstLeren

De afgelopen twee jaar heeft Muzelinck zich ontwikkeld tot een maatschappelijk
gedreven culturele organisatie. Daarbij bewandelden we nieuwe wegen. Dat vraagt
nu om een nieuwe focus, een nieuwe visie en een andere manier van werken.
We gaan daarbij uit van de drie programmalijnen Kunst & Geluk, KunstOntmoeting en
KunstLeren.
Doordat we met deze programmalijnen beter verbindingen kunnen leggen tussen én
met inwoners van Oss en Bernheze, kunnen meer inwoners kennismaken met Kunst,
actief deelnemen aan Kunst en elkaar ontmoeten met en door Kunst.

Nieuwe wegen, nieuwe koers

Dit koersdocument is het resultaat van een zorgvuldige strategische analyse, waarbij
goed is gekeken naar wat onze kracht is, wat onze valkuilen zijn en waar kansen en
bedreigingen liggen, zowel in Oss, Bernheze als provinciaal en landelijk. De uitkomsten van dit traject hebben we vertaald in de nieuwe koers. Nieuwe wegen bewandelen betekent ook een andere insteek voor onze belanghebbenden, doelgroepen en
opdrachtgevers. Dit is dan ook de centrale focus in ons strategisch marketingplan.
Deze koers vraagt veel inzet en daarmee ook ruimte. Ruimte om met name ons
programma KunstOntmoeting vorm te kunnen geven. We maken ruimte door de
komende periode goed naar onze huidige rol binnen het muziekonderwijs te kijken
en op zoek te gaan naar goede alternatieven. Ook onze bedrijfsvoering, werkwijze en
organisatie zal door de programma’s veranderen. We hebben hiervoor al een begin
gemaakt met onze nieuwe organisatiestructuur, die in 2020 concreet vorm kreeg.

Bruggen bouwen

Met dit koersdocument zijn we klaar om op reis te gaan, met als duidelijke bestemming de brede functie van Muzelinck in cultuureducatie. We halen vragen op uit de
samenleving, vertalen deze samen met betrokkenen in programmalijnen en geven
dit vervolgens terug aan opdrachtgevers en maatschappelijke partners: Muzelinck
bouwt bruggen in Cultuur.

Kunst
Met Kunst bedoelen wij
• dans
• muziek
• beeldende kunst - waaronder ook
ambachten, fotografie en nieuwe media
• cultureel erfgoed
• theater - waaronder mengvormen als
muziektheater en musicals

2 Bruggen bouwen in Cultuur:
onze missie, visie en rollen

Onze Missie

Onze Rollen

steeds vol overtuiging achter onze doelen en beweegredenen

aan onze verbindende rol. We zien hier een meerwaarde in het

in alles wat we doen.

landschap van tal van aanbieders, organisaties, doelgroepen,

Onze missie is onveranderd overeind gebleven. We staan nog

De afgelopen jaren hebben we steeds meer vorm gegeven

initiatieven, talenten, vraag en aanbod. Maar hoe geven we

Actieve kunst- en cultuurbeoefening verbindt
en verrijkt. Het zorgt voor verwondering,
interactie en ontwikkeling van inlevings-

deze rol concreet vorm? Hoe kijken externe belanghebbenden
aan tegen deze rol? Waar ligt de behoefte en de meerwaarde?
En wat is daarvoor nodig? Op deze vragen gaan we verder in in
dit document. De kern bestaat voor ons uit de stimulering van

vermogen. Het is hiermee verbindend in de

cultuur en het leggen van verbindingen tussen cultuur en

samenleving en draagt bij aan het levensgeluk

andere domeinen. Geïnspireerd door de publicatie van het

van mensen.

Onze Visie

Missie

Onze visie hebben we herijkt. Hierbij hebben we gekeken naar
hoe wij, als Centrum voor de Kunsten, een zo groot mogelijke
bijdrage kunnen leveren aan zowel de
samenleving als aan individuele inwoners.

We investeren in het Cultureel Vermogen van
de lokale samenleving en zien dit als basisvoorwaarde voor samenleven. Met Kunst &
Geluk werken we aan de positieve gezondheid
van mensen door zingeving, mentaal welbevinden, talentontwikkeling en kwaliteit van

LKCA: Bruggenbouwers in Cultuur (2020) geven wij vorm aan
zeven rollen. Hiermee slaan we een brug tussen cultuur en
sport, tussen cultuur en zorg, tussen cultuur en onderwijs
en tussen beoefenaars en aanbieders. Als bruggenbouwer
verbinden we mensen en partijen met elkaar. We ontwikkelen
programma’s vanuit behoefte en geven hierbij gevraagd en
ongevraagd advies. We zijn voorlichter en organiseren daar
waar we aanvullend kunnen zijn. We scouten in het culturele
veld om te weten wat er speelt, en anticiperen op die behoefte. We geloven in de kracht van Kunst en Cultuur, dat via onze
vakkrachten, specialisten en kunstenaars vorm krijgt.

Met onze zeven rollen maken we onze missie en visie concreet: als Adviseur, Verbinder,
Organisator, Ontwikkelaar, Voorlichter, Scout
en Vakspecialist.

leven. Wij geloven dat ieder mens regisseur
van zijn of haar eigen leven is. We streven naar
inclusiviteit en diversiteit.

Visie

Rollen

Cultureel Vermogen
We hebben nieuwe woorden nodig voor een hedendaagse integrale
visie op cultuureducatie en -participatie. In ‘Cultureel Vermogen’ komen
de termen educatie en participatie samen; niet als gescheiden
werelden, maar onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Niet de vraag wat cultuur is staat centraal, maar wat cultuur doet.
Daarmee verschuift de focus van cultuurproduct naar
culturele ontmoeting.

3 Zoektocht
Op zoek naar nieuwe rol
bij lessen in muziek, dans,
theater en beeldende kunst

Muzelinck was en is voor veel inwoners ‘de muziekschool’.
Van oudsher verzorgen we instrumentale muzieklessen en
ensembles. Dat doen we met passie en plezier en veel mensen
zullen hun eerste noten dan ook bij Muzelinck hebben gespeeld. Dit wordt ook gewaardeerd: Uit interviews blijkt dat er
behoefte is aan een kwalitatief en herkenbaar centrum waar
inwoners terecht kunnen voor instrumentale lessen, die gegeven worden door vakbekwame en bevoegde docenten. Onze
diversiteit aan instrumenten, de leslocaties in de kernen, onze
samenspelgroepen, onze leerlingenconcerten en onze
samenwerking met de verenigingen; het zijn allemaal
belangrijke pijlers binnen de muziekeducatie in Oss en

Muzelinck is van oudsher ook aanbieder in lessen en cursussen
in beeldende kunst, dans en theater. Met onze veranderende
rol richting het onderwijs, sociaal domein en amateurkunst
hebben we de afgelopen jaren steeds meer gekeken naar waar
we aanvullend kunnen zijn. Zo hebben we ons cursusaanbod
in podiumkunsten (dans, musical, theater) afgebouwd, omdat
de gemeente al een rijk palet aan aanbieders heeft in deze
disciplines. In plaats daarvan werken we op allerlei manieren
samen met deze professionele aanbieders; onder andere door
het bieden van podia en leslocaties. Op het gebied van beeldende kunst werken we vaker samen met lokale kunstenaars
en aanbieders die zelf, of via ons, lessen en cursussen geven.
Daarnaast faciliteren we ateliergroepen en komen er steeds
meer inwoners vrijwerken in onze ateliers.

Bernheze.

Muzelinck ontwikkelt zich hierdoor steeds meer als een

Toch willen we de komende periode onze rol binnen het

specialistische voorzieningen.

muziekonderwijs nader onderzoeken. De aanleiding hiervoor
is dat er een groeiende onevenredigheid is tussen wat het ons
aan middelen kost en wat het aan maatschappelijk effect oplevert. Met name onze huidige rollen als werkgever en directe
aanbieder van muzieklessen vragen veel van de organisatie.
Zo zien we dat door toenemende wet- en regelgeving steeds
meer eisen worden gesteld aan onze administratie, systemen
en processen. Met de terugloop van de vraag naar structurele
individuele muzieklessen denken wij dat het goed is om op
zoek te gaan naar een nieuwe vorm. Een vorm met minder
organisatiedruk, waardoor er meer ruimte ontstaat voor andere
activiteiten, zodat uiteindelijk juist meer mensen aan
muziekbeoefening kunnen gaan doen. In nauw overleg met de
Ondernemingsraad gaan we de komende periode kijken naar
goede alternatieven. We gaan op zoek naar wat het beste past
in Oss en Bernheze.
We blijven trouw aan onze wortels en muziekeducatie zal ook
in de toekomst een belangrijk onderdeel van Muzelinck blijven.
Hierbij willen wij ons vooral richten op het zichtbaar en toegankelijk maken, het initiëren en organiseren van activiteiten,
talentontwikkeling en het faciliteren van bijvoorbeeld ruimtes.

facilitator voor allerlei vormen van kunstbeoefening met tal van

4 De programmalijnen
Van werkvelden naar
programma’s

Samen met onze partners in de werkvelden Onderwijs, Sociaal
domein en Amateurkunst zorgt Muzelinck ervoor dat iedereen
kan deelnemen aan en genieten van Kunst en Cultuur.

We werken daarvoor in de drie programmalijnen.
Elke programmalijn heeft een eigen inhoudelijke focus,
doelen, doelgroepen, belanghebbenden, netwerkpartners en
vormen van financiering. Daarnaast nodigt elke programmalijn ook uit tot het aangaan van verbindingen met de andere
programmalijnen. Daar zit dan ook de meerwaarde.

Tot nu toe werkten we voornamelijk in aparte onderdelen en
projecten, die als losstaand product veel waarde hebben, maar
waar we de impact kunnen vergroten door meer te verbinden.
Vanuit onze focus op Kunst & Geluk en Cultureel Vermogen
leggen we de verbinding met onze doelgroepen, inhoudelijke
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Programmalijnen

Kunst & Geluk

Kunst & Geluk

Vanuit onze ambitie om met Kunst en Cultuur bij te dragen aan

Hierbij hebben we de volgende subdoelen geformuleerd:

de zorg en het welzijn van inwoners is Muzelinck medio 2019
samenwerkingspartner geworden van Proeftuin Ruwaard. Ook

•

herkend en erkend en wordt als relevant gezien.

de zorg- en welzijnspartners vanuit de proeftuin vinden de
aanvulling van Kunst en Cultuur van toegevoegde waarde. Met

Ons Partnerschap in Proeftuin Ruwaard is versterkt,

•

Alle basisscholen in de Schadewijk hebben een kwalitatief

name op het gebied van collectieve en op preventie gerichte

hoog naschools aanbod. Dit aanbod komt tot stand op basis

programma’s kunnen we iets betekenen. In 2020 is de

van behoefte van kinderen, is inclusief en divers en draagt
bij aan de leefbaarheid van de Schadewijk.

Impulsaanvraag Kunst en Geluk, die we bij de provincie hebben
ingediend, gehonoreerd. Met deze impulsgelden kunnen we

•

in Oss.

ons in 2021 en 2022 verder ontwikkelen tot een professionele
organisatie op het gebied van kunst in de zorg- en welzijns-

•

We geven onze buurtcultuurprojecten vorm door verbinding
met bewoners.

sector. We leren effectief samen te werken met professionals
in de zorg, deelnemers en zorgontvangers. We dragen op een

We realiseren vakantieprogramma’s voor alle kinderen

•

In samenwerking met de andere culturele organisaties

structurele manier bij aan de Positieve Gezondheid van mensen

vertalen we maatschappelijke thema’s naar kunstzinnige

door kunstinterventies en programma’s en we tonen de effec-

programma’s. In 2020-2021 is dit thema dementie.

ten van kunst aan op de Positieve Gezondheid van mensen. In

•

in huis.

volgens de methodiek van het Institute of Positive health. Dit
brengt ons tot het hiernaast staande overkoepelende doel voor
de komende beleidsperiode.

We realiseren nieuwe vormen van dagbesteding die gericht
zijn op zingeving in wijk- en dorpshuizen en bij Muzelinck

het najaar van 2020 zijn we begonnen met de eerste metingen
•

We realiseren minstens zes open ateliers verspreid door de
gemeente Oss. Deze ateliers zijn inclusief: iedereen moet
mee kunnen doen. De ateliers zijn kwalitatief hoogwaardig

Met de programmalijn Kunst & Geluk leveren we een concrete

door inzet van kunstenaars, docenten en vrijwilligers.

bijdrage aan de Positieve Gezondheid van mensen;

Afhankelijk van behoefte is het karakter vrij of meer

door zingeving, mentaal welbevinden, talentontwikkeling en

gespecialiseerd.

kwaliteit van leven.
In de komende vier jaar geven we een vervolg aan bestaande
projecten en programma’s, maar ontwikkelen we ook nieuwe,
om verder te bouwen aan Positieve Gezondheid en Cultureel
Vermogen.
We geven deze partnerschappen vorm door in alle projecten
structureel samen te werken met zorg- en welzijnsinstellingen.
Onze belangrijkste partners hierbij zijn: Brabant Zorg, Brabant

Doel

In 2024 heeft Muzelinck zijn relevantie aangetoond
in het Sociaal Domein. Projecten ontstaan dan
vanuit duurzame partnerschappen en duurzame
financiering.

Wonen, GGZ Oost Brabant, Ons Welzijn, Sport Expertise Centrum
en Culturele organisaties.

KunstOntmoeting

Kunst
Ontmoeting
KunstOntmoeting zorgt voor ontmoetingen met en door Kunst.

Met een brede aanpak richten we ons in dit programma dan

Ontmoetingen met Kunst door mensen op allerlei manieren

ook als eerste op drempelverlaging. Onze doelen hierin:

kennis te laten maken met en zich te ontwikkelen in muziek,
dans, theater of beeldende kunst. Ontmoetingen door Kunst

.

We ontwikkelen onze rol verder van aanbieder naar kunst-

worden betekenisvol door het inzetten van de verbeelding.

gids. Dit doen we door het beschikbare aanbod in Oss meer

Hierdoor groeit het Cultureel Vermogen en ontwikkelen meer

zichtbaar te maken, bijvoorbeeld op onze website, we

inwoners hun talenten, wat weer bijdraagt aan een positieve

scouten, adviseren en verwijzen mensen die zich willen

gezondheid. Niet de vraag wat cultuur is staat centraal, maar

oriënteren of hun talenten verder willen ontwikkelen.

wat cultuur doet. Daarmee verschuift de focus van

We zijn expertisecentrum op het gebied van talent-

cultuurproduct naar culturele ontmoeting.

ontwikkeling.

Drempelverlaging

•

We ontwikkelen een routekaart waardoor meer mensen
de kans krijgen om actief te worden in kunst. Dit doen

Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om in aanraking

we in nauwe samenwerking met professionele aanbieders

te komen met Kunst en een betekenisvolle kunstontmoeting te

in muziek, dans, theater en beeldende kunst, het 		

hebben, zetten we in op het verlagen van drempels.

amateurveld, het Jeugdfonds Sport- en Cultuur, inwoners
en maatschappelijke partners zoals Ons Welzijn en het

Om deel te nemen aan actieve kunstbeoefening geldt voor

Onderwijs. Hierdoor worden drempels verlaagd waardoor

iedereen:

het aantal actieve beoefenaars groeit.

Je moet het kennen: er bekend mee zijn, weten dat het er is.

•

We brengen in kaart wat (potentiële) kunstbeoefenaars

Je moet het willen: het moet bij je passen, je moet je er in

		

voor behoeften hebben, wat de belangrijkste drempels

kunnen herkennen.

		

zijn en hoe we deze kunnen verlagen.

Je moet het kunnen: je kunt het betalen en je kunt er fysiek
naartoe.
Wanneer één van deze drie niet van toepassing is, vormt dit

•

We zorgen voor kennisdeling, bijvoorbeeld door het

		

houden van seminars en inspiratiesessies en maken

		

slim gebruik van best practices, in Oss maar ook

		daarbuiten.

meteen een drempel in kunstbeoefening.

•

Kunst geeft ruimte om met andere ogen te kijken naar vandaag. Ruimte om vragen te stellen en warme contacten te leggen tussen mensen, ideeën, inzichten en culturen. Door samen
inspirerende verhalen te delen en oplossingen te verzinnen
doorbreken we kaders en maken we samen nieuwe verhalen. Het inzetten van verbeelding is hierbij cruciaal. Hierdoor
ontstaat een open, speelse, onderzoekende en scheppende
houding bij mensen, waardoor er een daadwerkelijke ontmoeting kan ontstaan. Elke ontmoeting draagt bij aan het versterken van het Cultureel vermogen doordat muziek, theater, dans
en beeldende kunst bruggen kunnen slaan tussen een grote
diversiteit aan mensen.
Onze doelen hierin:
•

netwerken en achterbannen om zo samen een groter

		

bereik te kunnen realiseren.

en Bernheze. We ontwikkelen beide evenementen door als
evenementen waarbij de ontmoeting en het inzetten van
de verbeelding centraal staat. Dit kan door allerlei samen
werkingsprojecten tussen en met verschillende kunstdisciplines, groepen en beoefenaars, maar ook door op zoek te
gaan naar andere vormen van publiekparticipatie.
•

weten de weg naar ons te vinden en we faciliteren met
onze ruimtes en faciliteiten aan de Raadhuislaan een
groeiend aantal amateurkunstverenigingen, initiatieven,

In de wijken worden kunstactiviteiten vanuit behoefte

groepen en aanbieders. Hierdoor ontstaan kruisbestuivingen en waardevolle ontmoetingen. Onze rol als

verbinding en ontmoeting centraal staan. Deze activiteiten

In 2024 heeft Muzelinck zijn relevantie aangetoond
op het gebied van Cultureel Vermogen.
Meer inwoners maken kennis met Kunst, nemen
deel aan Kunst en ontmoeten elkaar door Kunst.

facilitator voor actieve kunstbeoefening breiden we verder

worden samen met de partners, aanbieders en kunstenaars

uit en ontwikkelen we naar een heuse culturele

ontwikkeld.
•

Met externe financiering als subsidieaanvragen bij het
Fonds voor Cultuurparticipatie kunnen we een impuls geven
aan laagdrempeligheid en alles wat daarvoor nodig is:
onderzoek, plan van aanpak en co-creatie met de
doelgroep en een duurzaam aanbod.

Steeds meer koren, organisaties voor dagbesteding, 		
dans- en balletscholen, bandjes en ateliergroepen

aangeboden, wat de toegankelijkheid vergroot en waarbij

Doel

De evenementen Fantastival en de Osse Nacht bieden
beide een podium voor alle amateurbeoefenaars in Oss

We stimuleren samenwerking o.a. in het delen van

		
•

Verbeelding

ontmoetingsplek in het centrum van Oss.
•

We realiseren een groeiend aantal Burenprogramma’s
waarbij de verbeelding leidt tot betekenisvolle ontmoetingen. Dit zijn programma’s die zich richten op
ontmoetingen tussen mensen, gemeenschappen en
organisaties.

KunstLeren

KunstLeren
In het onderwijs draagt Muzelinck zorg voor het verbinden van

Omdat Oss nu meer dan 90.000 inwoners telt, ligt de penvoer-

vraag en aanbod, waarbij de kwaliteit van de aanbieders wordt

dersverantwoordelijkheid niet langer bij de provincie. Hiermee

geborgd. Er is een vaste contactpersoon voor elke school in het

krijgt Oss een grotere beleidsmatige en meer regionale verant-

primair onderwijs (PO) die als onafhankelijk adviseur samen

woordelijkheid. Als intermediair van deze regeling zit Muzelinck

met de school werkt aan de borging en verdere ontwikkeling

dus meer aan het stuur en heeft meer verantwoordelijkheid

van cultuureducatie. We begeleiden aanbieders en organiseren

en mogelijkheden om op lokaal en regionaal niveau te werken

trainingen zodat zij in staat zijn goed vorm te geven aan de

aan het verhogen van de kwaliteit van cultuureducatie in het

vraag van de school. Daarnaast geeft Muzelinck vorm aan het

onderwijs.

intermediairschap van de regeling Cultuureducatie met Kwali-

OKVO

teit (CMK) en verzorgen we in dit kader teamtrainingen. Inmiddels nemen 21 Osse scholen en 8 scholen uit Bernheze deel
aan deze regeling. We begeleiden scholen bij het aanvragen
van regelingen en organiseren inspiratiesessies en deskundigheidsbevordering voor Interne Cultuurcöordinatoren (ICC-ers).
Voor het Voortgezet Onderwijs (VO) organiseren we het festival
KunstRallyCross en tal van cultuurdagen.
De komende beleidsperiode willen we ons inzetten voor het
hiernaast staande overkoepelende doel.
Onze huidige rol in het primair onderwijs willen we de
komende vier jaar verder uitbouwen, onder andere naar het
Voortgezet Onderwijs. Hierbij zijn onze samenwerking met

In samenwerking met OKVO (Osse Kunstinstellingen voor het
Onderwijs) werken we aan een doorlopende leerlijn naar
het Voortgezet Onderwijs. Hiervoor zal Muzelinck als de
intermediair van CMK III de interesse bij het VO gaan
opwekken, waarbij er met name aandacht is voor een
kwaliteitsslag en doorgaande leerlijnen. Met het aanbod geven
de OKVO-instellingen vervolgens vorm aan de behoefte.
Voor de komende vier jaar formuleren we de volgende
subdoelen:
•

verbetering van de kwaliteit vanuit CMK III. Hierdoor wordt

OKVO en onze rol als intermediair van de regeling Cultuuredu-

er concreet gewerkt aan Professionalisering, Kansen-

catie met Kwaliteit 2021-2024 (CMK III) belangrijke pijlers. Onze
belangrijkste partners hierbij zijn Buitenschoolse Opvang, het
Primair Onderwijs, het Voortgezet Onderwijs, professionele

gelijkheid en vernieuwing van het curriculum.
•

OKVO door middel van CMK III, in samenwerking met het

Geluk, KunstOntmoeting en OKVO.

Voortgezet Onderwijs.

CMK III

•

Tilburg, Oss en de Provincie Noord-Brabant hebben in 2020 een

•

Doel

In 2024 heeft Muzelinck haar rol verder uitgebreid
in zowel het Primair- als Voortgezet Onderwijs,
waardoor álle leerlingen zich kunnen ontwikkelen
in en met Kunst.

stimuleren, wordt er aanbod ontwikkeld om het binnen- en
buitenschoolse te verbinden.
•

regelingen als werkdrukverlaging. Hierbij leveren we

jongere toegang heeft tot cultuur, in leren en in deelnemen.

kunnen ontwikkelen.

Binnen het basisonderwijs zetten we in op meer vakdocenten in de klas, onder andere met behulp van

In Brabant vinden we het belangrijk dat ieder kind en iedere

derwijs zorgen we dat alle leerlingen in Brabant hun creativiteit

Om de kansengelijkheid in leer- en leefomgeving én
professionalisering van cultuureducatie en onderwijs te

Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024. Hierbij delen we de

Door de verankering van kwalitatieve cultuureducatie in het on-

De leerlijn Cultuureducatie wordt op alle middelbare
scholen ingezet.

gezamenlijke aanvraag gedaan voor het landelijke programma
volgende visie:

Voor het Voortgezet Onderwijs ligt er een leerlijn Cultuureducatie, vormgegeven vanuit de kwaliteitsslag vanuit

aanbieders en verenigingen, de programmalijnen Kunst &

De gemeenten Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch,

Alle scholen in het primair onderwijs werken aan de 		

maatwerk en advies.
•

We organiseren in samenwerking met OKVO
bijeenkomsten voor het Primair Onderwijs rondom
inspiratie en deskundigheidsbevordering.

Verbinding tussen de programmalijnen:
Inclusie en toegankelijkheid
Vanuit alle drie de programma’s Kunst & Geluk,

KunstOntmoeting en KunstLeren werken we aan inclusie en het
verlagen van drempels. Door de programmalijnen met elkaar te
verbinden liggen de mogelijkheden voor het oprapen.
Wijkateliers worden zowel ontmoetingsplekken als broedplaatsen voor creativiteit, zingeving en talentontwikkeling. Het
bundelen van middelen, doelgroepen, creativiteit en talent van
inwoners leidt tot een grotere impact, een Positieve Gezondheid en een sterk Cultureel Vermogen.

Voorbeelden van verbinding

Binnen CMK III, dat onder het programma KunstLeren valt,
verbinden we binnen- en naschoolse kunsteducatie vanuit
kansengelijkheid. Bij het programma KunstOntmoeting werken
we samen met het professionele veld en de verenigingen aan
het verlagen van drempels, zodat meer leerlingen kunnen
deelnemen aan het naschoolse aanbod. Hierdoor verbinden we
de kinderen vanuit de klas direct met het culturele (naschoolse)
veld.
Zowel bij KunstOntmoeting als bij Kunst & Geluk richten we ons
op de wijken, met de wijkcentra en dorpshuizen als centrale
plekken, door nieuwe vormen van dagbesteding gericht op
zingeving, door het organiseren van kunstactiviteiten vanuit de
behoefte van de inwoner en door samenwerkings- en
maatjesprojecten waarbij de ontmoeting met en door Kunst
centraal staat.

Kunst & Geluk
KunstOntmoeting
KunstLeren

Behoefte onderzoek/
kunstinterventie

5 Herpositionering:
Strategisch Marketingplan
Vernieuwen is noodzaak

Een koerswijziging is nodig om Muzelinck stevig op de kaart te
zetten én te houden. Want hoe ziet het scenario eruit als we op
de huidige weg zouden doorgaan, ofwel:

Waar staan we als we niét vernieuwen?
Kunst & Geluk: Het is voor zorgprofessionals en cliënten

Overkoepelend marketingdoel:
Waar we willen zijn
Muzelinck wordt door de lokale overheid en haar inwoners

herkend en erkend als bruggenbouwer in Kunst en Cultuur door
pen. Dit doen we met onze activiteiten binnen de
programmalijnen Kunst & Geluk, KunstOntmoeting en
KunstLeren. We dragen hiermee bij aan de Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid en zij hebben een verkeerde perceptie

en het Cultureel Vermogen van mensen.

KunstOntmoeting: Muzelinck wordt door de kunst-

over de dienstverlening van Muzelinck en de kosten daarvan.

Impactmeting

activiteiten bij locatie Muzelinck plaatsvinden. Er worden te

Positieve Gezondheid en Cultureel Vermogen aan te kunnen tonen

weinig mogelijkheden en samenwerkingen gezien door

moeten we de impact van onze activiteiten en

(potentiële) partners.

programma’s gaan meten. Met ons impulsprogramma Kunst & Ge-

KunstLeren: Muzelinck is weinig zichtbaar in het voort-

Om de relevantie van kunstbeoefening ten aanzien van

kennis en methodiek zetten we vervolgens gefaseerd in bij de

onvoldoende benut. We staan niet bekend als pionier binnen

overige twee programmalijnen. Hiermee wordt impactmeting een

de Kunst- en Cultuureducatie in de provincie.

wezenlijk onderdeel van onze processen (zie ook afbeelding A).

slogan ‘Wij bouwen bruggen in cultuur’ wordt niet begrepen.

We meten steeds de effecten op basis van vooraf bepaalde indicatoren voor, tijdens en na afloop van onze activiteiten en krijgen
zo waardevolle informatie. Deze informatie zetten we vervolgens

GAP analyse

Zichtbaarheid middels
uitingen
Afbeelding A

luk bouwen we hier ervaring en expertise in op. De ontwikkelde

gezet onderwijs. Kansen binnen het Primair Onderwijs worden

Algemeen: Muzelinck wordt niet gezien als verbinder. De

Uitvoering
Effectmeting
vooraf
en achteraf

verbindingen te leggen tussen én met de verschillende doelgroe-

niet duidelijk wat Muzelinck kan betekenen binnen de

beoefenaar vooral gezien als “dure” muziekschool waar enkel

Communicatie
Stakeholders

Wat is de concrete
bijdrage van
Muzelinck aan
Positieve Gezondheid en
Cultureel Vermogen

weer in bij onze marketinguitingen en communicatie naar stake-

Marketingdoelen
per programmalijn

Per programmalijn stellen we de volgende strategische
marketingdoelen:

Kunst & Geluk
•

•

De perceptie van de verschillende doelgroepen te

doorgronden om hier vervolgens op in te kunnen spelen
met onze marketinguitingen.
•

In de communicatie samen te werken met de verschillende
doelgroepen.

•

Met de resultaten van onze impactmetingen zichtbaar
te maken wat de concrete bijdrage van Muzelinck is aan
Positieve Gezondheid en Cultureel Vermogen door
middel van marketinguitingen, afgestemd op de

•

Ruwaard bij alle zorg- en welzijnsprofessionals.
•

en storytelling.
•

Verschillende netwerken te vergroten en te intensiveren.

van Kunst- en Cultuureducatie binnen het Primair en
Voortgezet Onderwijs in de regio.
•

KunstOntmoeting

het Primair en Voortgezet Onderwijs in de regio.
•

Muzelinck wordt daar nog vooral gezien als ‘de muziekschool’.
De nieuwe benaming KunstOntmoeting helpt bij een passender
beeldvorming.
•

Muzelinck wordt herkend en erkend door de (potentiële)
kunstbeoefenaars en de lokale overheid als toegankelijke
partij die op het gebied van Kunst en Cultuur 		
voorziet in al hun behoeften.

•

Muzelinck is duidelijk zichtbaar binnen de regio als
toegankelijke (samenwerkings-)partner binnen de 		
amateurkunst en wordt ook als zodanig
herkend en erkend.

Muzelinck wordt herkend en erkend door het onderwijs
en de lokale overheid als samenwerkingspartner binnen

Binnen de programmalijn KunstOntmoeting hebben we te
maken met herpositionering.

Muzelinck wordt herkend en erkend door het onderwijs
en de lokale overheid als samenwerkingspartner binnen

Muzelinck is zichtbaar als pionier binnen de Kunst- en
Cultuursector.

Structureel te communiceren met stakeholders, onder
andere over de gemeten voor- en na-effecten, experience

Muzelinck is duidelijk zichtbaar als partner binnen Proeftuin

Muzelinck wordt herkend en erkend door het onderwijs
en de lokale overheid als expertisecentrum op het gebied

professionals, cliënten en de lokale overheid.

doelgroepen.
•

•

Gezondheid, wordt herkend en erkend door zorg-

holders, waardoor onze relevantie steeds meer zichtbaar wordt.

We willen onze marketingdoelen behalen door:

De waarde van kunst en cultuur in relatie tot Positieve

KunstLeren

het Primair en Voortgezet Onderwijs in de regio.
•

Als penvoerder van CMK III is Muzelinck zichtbaar binnen de
hele provincie en wordt zij gezien als pionier binnen Kunsten Cultuureducatie.

6 De organisatie
Nieuwe organisatiestructuur

In 2019 hebben we onszelf de vraag gesteld: Hoe moet de organisatie eruit zien om
onze visie zo goed mogelijk te kunnen realiseren? Dit heeft geleid tot een nieuwe
organisatiestructuur, inclusief een aantal nieuwe functies en een nieuwe overlegstructuur met een Management Team en een Stafoverleg.

RAAD VAN TOEZICHT

DIRECTEURBESTUURDER

ORGANOGRAM

BESTUURSSECRETARIAAT

EXTERNE
ADVISEUR HR

EXTERNE
CONTROLLER

STAF
MEDEWERKER
FINANCIËLE &
PERSONEELSADMINISTRATIE

STAF
COÖRDINATOR
BEDRIJFS
BUREAU

MEDEWERKERS
FRONT OFFICE

LOCATIEREGISSEUR
BERNHEZE
EN CUIJK

VRIJWILLIGERS
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MT
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KUNSTONTMOETING
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DOCENTEN/
KUNSTENAARS

STAF
SPECIALIST
MARKETING &
COMMUNICATIE

PROJECTMEDEWERKERS
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FACILITAIR
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KUNSTONTMOETING
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PROJECTMEDEWERKERS
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7 Huisvesting
Bedrijfsbureau:
Impact zonder verspilling

Financiering van onze ambities

Met het Bedrijfsbureau maken we een kwaliteitsslag op het

verbreden. Bij de programmalijn Kunst & Geluk zetten we in

gebied van monitoring, beleids- en beheerscyclus, project-

op financiering door onder andere substitutiegelden vanuit de

voor Muzelinck relevant zijn.

management, veiligheid en control. Met de groeiende

zorg. Voor alle drie de programma’s geldt dat we onze ambities

Ten eerste is het de ambitie van de gemeente om wijkcentra

complexiteit van ons werkterrein is dit essentieel.

een impuls willen geven door subsidieaanvragen bij vermo-

en dorpshuizen meer in te zetten als plek voor ontmoeting en

Het Bedrijfsbureau is de partner voor de programmalijnen

gensfondsen en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Aanvullend

het verbeteren van de sociale veerkracht. Deze ambitie sluit

Kunst & Geluk, KunstOntmoeting en KunstLeren.

hierop kijken we naar andere mogelijkheden zoals sponsoring

aan bij onze programma’s Kunst & Geluk en KunstOntmoeting.

Het Bedrijfsbureau zet kennis, kunde en middelen in om de

van programma’s. Hierbij zetten we zoveel mogelijk in op een

Voor ons is het belangrijk om zoveel mogelijk dichtbij en in de

effectiviteit en efficiency van programma’s en projecten te

perspectief van duurzame financiering.

buurt te zijn. Hiervoor zullen we de samenwerking zoeken met

De codes omarmd

de gemeente en (gefaseerd) de wijk- en buurthuizen in Oss.

Ook de komende jaren passen we de aanbevelingen van de

de periode van dit koersdocument en ten derde staat ook de

projecten op het gebied van plannen, budgetten en KPI’s.

Governance Code Cultuur 2019 toe. We geven dit onder

toekomst van het gebouw van Theater De Lievekamp, waar ook

Servicebureau:
Kunstgids voor alle inwoners

andere vorm door een gemengde financiering en meer

onze huidige huisvesting onder valt, op de agenda.

aandacht voor risicobeheer, toezicht en een transparante

Dit document geeft ons, en andere belanghebbenden, een

verantwoording.

duidelijke richting op basis waarvan we het gesprek verder

Kunst & Geluk, KunstOntmoeting en KunstLeren.

Met de Code Diversiteit & Inclusie conformeren we ons aan

andere woorden: wat hebben we nodig om onze missie, visie

Zij vervult hierbij drie rollen:

de gedragscode van, voor en door de Nederlandse culturele en

en strategie zo goed mogelijk te realiseren?

creatieve sector over diversiteit en inclusie. Met onze program-

Hierbij vormen de volgende drie punten voor ons de kern:

vergroten en een bijdrage te leveren aan het realiseren van
effectieve teams. Bedrijfsbureau is de spil in de voorbereidings-, uitvoerings- en nazorgfase van programma’s en

De komende jaren gaan we onze financieringsmix verder

Het Servicebureau is de partner voor de programmalijnen

Organisator

Er zijn in Oss drie ontwikkelingen die de komende vier jaren

Ten tweede loopt de realisatie van het Warenhuis gelijk met

kunnen voeren en uiteindelijk keuzes kunnen maken. Met

malijnen zetten we ons de komende jaren in om kunst-

Coördinatie en organisatie van projecten in de uitvoeringsfase,

beoefening voor iedereen toegankelijk te maken. We zien

organisatie van evenementen, onderwijsprojecten,

inclusief werken als een verrijking voor de kwaliteit van ons

Kunst & Geluk-projecten en programma’s.

werk en de samenleving. We willen een veilige plek zijn waar

Facilitator

Wijken, Het Warenhuis en
ons Muzelinck gebouw

•

Centrale zichtbare thuisplek, waarbij verbindingen met
allerlei partners en inwoners kunnen ontstaan.

•

Beschikking over voldoende ruimtes met goede

iedereen zich thuis voelt om zich in een ander perspectief

faciliteiten voor kunstbeoefening in theater, dans, muziek

te verplaatsen. We zetten de code in als een instrument van

en beeldende kunst waarbij ontmoeting en kruisbestuiving

Ruimtes, middelen, zichtbaarheid, hospitality, uitstraling op

zelfregulering. Deze vraagt immers om een onderzoekende

locaties en relatiemanagement van wijkcentra.

houding naar verschillende perspectieven.

Kunstgids

We werken vanuit de Fair Practice Code en zijn ambassadeur

Persoonlijk advies, loketfunctie, doorverwijzing voor alle

van deze code, vanuit ons eigen opdrachtgeverschap, maar

inwoners, organisaties, scholen en verenigingen op diverse

ook naar andere opdrachtgevers toe. We zetten ons daamee in

locaties.

voor Fair Pay, Fair Share en Fair Cain: een eerlijke, duurzame,

centraal staan.
•

Decentrale plekken (zoals wijk- en dorpshuizen) zodat we
dichtbij en in de buurt van de inwoners kunnen werken.

transparante bedrijfsvoering, waarbij we respectvol, solidair
en in vertrouwen met elkaars belangen rekening houden, ten
dienste van een sterke culturele sector, die de potentie en kansen van makers, kunstenaars en kunstdocenten ten volle benut
en doet renderen.

8

Tot slot

Op koers als bruggenbouwer en verbinder

Om de uitgezette koers te kunnen volgen en onze doelen te bereiken werken de
verschillende onderdelen binnen Muzelinck als partners samen binnen de drie
programmalijnen. Met Marketing en Communicatie versterken we de zichtbaarheid
en positionering van Muzelinck. Met het Bedrijfs- en Servicebureau versterken we de
interne samenwerking door effectieve teams samen te stellen.
Mede doordat Muzelinck partner is geworden van Proeftuin Ruwaard en vanuit onze
rol als intermediair van CMK III versterken we interne en externe partnerschappen.
We zorgen voor duurzame financiering van onze programma’s door bestaande financiering, subsidies en fondsen te verbinden aan bestaande en nieuwe programma’s,
en (samenwerkings-)partners te verbinden aan nieuwe plannen. Hiermee zijn we
relevant en wordt de financiering een mix van fondsen, subsidies en financiering via
partners.
Met deze nieuwe inzichten zetten wij de komende vier jaar onze reis met Muzelinck
voort. Als Bruggenbouwer en Verbinder in Kunst en Cultuur voor alle inwoners van Oss
en Bernheze. Daar staan we voor, daar gáán we voor.

Raadhuislaan 18
5241 GM Oss
T: 0412-623727
www.muzelinck.nl

