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1.

Inleiding – 2018: jaar van rust en urgentie

In 2018 werd een stevige basis gelegd voor een doorstart van de Lindenberg. Na de organisatorische crisis van
2017 - waarbij uiteindelijk de raad van toezicht, de directeur-bestuurder, het management team en de onder
nemingsraad vertrokken - bracht 2018 zowel de nodige rust als de urgentie om aan te pakken.
Directeur-bestuurder a.i. Arie Keijzer pakte een aantal noodzakelijke veranderingsaspecten op waardoor er weer
sturing op de bedrijfsvoering kwam. Een tweetal nieuwe leden van de raad van toezicht zorgden in de loop van
enkele maanden voor een geheel nieuwe, betrokken en kundige bezetting van de raad van toezicht.
De ondernemingsraad werd gevuld met nieuwe leden die voortvarend van start gingen en ook het management
team werd opnieuw ingevuld met expertise die ruim voorhanden was binnen de organisatie.
Tegelijkertijd werd ook de werving voor een nieuwe directeur-bestuurder gestart, waarbij wij elkaar vonden met
een startdatum per 1 september 2018.
Ik trof een organisatie met heel veel kennis en expertise, met veel vaardigheden en grote betrokkenheid bij de
uitvoering van haar functioneren. Enigszins naar binnen gericht, met her en der verwondingen dicht aan de
oppervlakte. Een organisatie die op zoek was naar vernieuwing, naar ruimte, naar verandering en naar vrijheid.
Een organisatie die zichzelf opnieuw op de kaart wil zetten. Die haar gezicht wil laten zien en die wil bewijzen hoe
belangrijk haar bijdrage aan de stad is. Die elke inwoner van Nijmegen de meerwaarde van kunst en cultuur wil
laten smaken middels de educatieve functie die zij heeft. En die juist weer op die rol wil focussen en daar het
verschil in de stad wil maken. Voor iedere inwoner.
2018 is een jaar waarin de rust terugkeerde, de basis opnieuw werd gevormd en de na-ijleffecten werden genomen. 2018 is een jaar waar de blik stond richting 2019. Op weg naar een herkenbare en breed gedragen visie en
een nieuw meerjarenplan. In samenwerking met de stad en faciliterend aan de stad. Waarbij de bijdrage die de
vakkennis van de Lindenberg levert aan de weerbaarheid van de inwoners van Nijmegen en de regio boven twijfel
verheven dient te zijn.
Ik wens u veel leesplezier,

Teddy Vrijmoet
directeur-bestuurder
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2.

Van jaarplan 2018 naar visie 2019

In het najaar van 2018 hebben we met elkaar het jaarplan 2019 vormgegeven. In het jaarplan is gesteld dat kunst
en cultuur enorm belangrijk is voor mensen. Of het nu is om jezelf te ontwikkelen, weerbaarder te maken, te versterken, of om sociale cohesie te realiseren, innovatie aan te jagen, de gezondheid te bevorderen of om het welzijn
in algemene zin te vergroten. Steeds vaker vertellen wetenschappers over het positieve effect van kunst en cultuur
op de mens.
De focus van de Lindenberg ligt op kunst- en cultuureducatie. We streven ernaar om zoveel mogelijk mensen uit
onze omgeving in aanraking te brengen met kunst en cultuur. Dit is geen passieve opdracht, maar een activatie
waarop wij handelen om het bereik zo groot mogelijk te maken.
De samenhang tussen de diversiteit van activiteiten die in, bij en door de Lindenberg plaatsvinden, vindt haar
oorsprong vanuit de opdracht die er ligt - en die zij zichzelf geeft - om toonaangevend te zijn in Nijmegen, en in de
regio, op het gebied van kunst- en cultuureducatie. Het is daarom belangrijk om vanuit die opdracht de kaders en de
doelstellingen te formuleren. En vervolgens daarop te toetsen wat wel en niet past qua ambitie, en aansluitend te
bepalen hoe de doelstellingen gehaald worden.
Het aanbrengen van deze focus krijgt vorm door telkenmale te denken vanuit het belang van kunst- en cultuur
educatie en de onlosmakelijke verwevenheid tussen de pijlers van het onderwijs, cursussen en de programmering.
De horeca ondersteunt en versterkt deze focus.
De focus op kunst -en cultuureducatie vanuit de verwevenheid tussen de 3 pijlers is als volgt visueel gemaakt:

Onderwijs

Cursussen

Amateurs

Programmering

Professionals

Horeca

Met het plan voor 2019 in de hand hebben we ruimte gecreëerd om in het eerste half jaar van 2019 input voor onze
strategie en visie, in- en extern, op te halen, vervolgens te herijken en opnieuw te verwoorden. Aansluitend daarop
zullen we het meerjarenplan inhoudelijk vaststellen.
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Als we een korte vooruitblik doen naar wat de visie op de toekomst zal zijn, dan levert de input vooralsnog op dat
we “er zijn voor ieder kind” in symbiose met het aanbod voor volwassenen. Leren en inspireren, en zorgdragen voor
een breed cultureel aanbod op school en in de vrije tijd, en met een doorgaande leerlijn (van primair onderwijs naar
voortgezet onderwijs), in samenwerking met tal van partners in de stad, opdat onze kinderen klaar zijn voor de
toekomst.
In 2018 zijn de prestaties vooral gekoppeld aan de budgetsubsidie. In 2019 zullen we aan de hand van een dashboard meer indicatoren meten. Zowel aan de zachte als de harde kant. Denk hierbij aan kwartaalrapportages die
meten of we
1. Goed werkgever zijn (o.a. ziekteverzuim, medewerkers-onderzoek, scholing).
2. Financieel gezond zijn (o.a. afwijkingen t.o. van de begroting, nettoresultaat weerstandsvermogen,
subsidie t.o. overige inkomsten, kosten t.o. budget).
3. Toekomstbestendig zijn (imago en naamsbekendheid).
Bij dit laatste punt meten we ook indicatoren als
- innovatie (aantal duurzame innovaties),
- kwaliteit (aantal kwaliteitskeurmerken),
- review (tevredenheid stakeholders) en
- bereik in de stad (aantal cursisten/cursussen, leerlingen/scholen, voorstellingen/bezoekers).
In de tweede helft van 2018 zijn we gestart vanuit een urgentie om meer extern zichtbaar te zijn, opdat we
makkelijker door meer mensen gevonden worden. Anderzijds willen we niet alleen gevonden worden, maar halen
we ook gerichter en actief bredere doelgroepen op om drempels te slechten. We laten meer ons gezicht in de stad
zien. We zijn er meer voor iederéén, en we werken meer samen met partners in de stad. Samen met Radboudumc
en samen in de wijken. Met Urban Arts Lindenberg (doorontwikkeling van New Arts) en Oddstream (kunst en technologie) als structurele programma’s. Maar ook met muzikaal aanbod voor medewerkers van bedrijven en inhoudelijke ondersteuning vanuit het bedrijfsleven op innovatie en talentontwikkeling, waardoor de subsidie als multiplier
kan worden ingezet om meer en diverser bereik te genereren. We zetten meer in op het sociaal domein: we onder
steunen bij het bereik richting bepaalde doelgroepen die dat extra steuntje nodig hebben, en daarbij waken we
ervoor dat we geen mantelzorger zijn. We willen onder de titel Onder de Linden actief - aan de hand van lezingen
en programmering - het reflectieve en inspirerende gesprek voeren met onze bezoekers, leerlingen en partners.
We zien onze docenten als het kapitaal van de organisatie. Zij maken de cultuureducatie waar, dus juist zij moeten
meer in het zicht, en vaker inzetbaar zijn.
We willen meer laten zien waar wij uniek in zijn en wat we de stad en de regio bieden. Denk bijvoorbeeld aan de
diverse talentontwikkelingsprogramma’s, maar ook aan de samenspelmogelijkheden die wij bieden en waar onder
andere meer dan 24 bandjes in de Pop & Rock school uit zijn ontstaan.
We willen onze rol als bemiddelaar nog scherper inzetten. Enerzijds bijvoorbeeld als aanjager van het brede
culturele aanbod via Cultuur en School Nijmegen naar de scholen. Maar ook als platform waar wij de spotlight
zetten op het programmatische aanbod van amateurs, makers en professionals. En tegelijkertijd met elkaar
kennis en expertise delen.
Kortom. 2018 was een jaar om bij te trekken en de basis opnieuw te formuleren. En ondertussen bruiste het al van
de ideeën om in 2019 een vernieuwingsslag te maken.
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3.

Prestaties Cultuureducatie Onderwijs boven verwachting

Dit hoofdstuk betreft alle activiteiten en programma’s die de Lindenberg in opdracht van de gemeente uitvoert op
de scholen (binnen en buiten schooltijd), zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs.
Product

BSB
2016/2019
scholen

2018
scholen

% stijging BSB
2018
2016/2019 leerlingen
leerlingen

% stijging

aantal
bemiddelingen

PO:475

PO: 658

39%

VO:380

VO:404

6,3%

organisatie en
bemiddeling
Cultureel Jaar
programma

40

42

5%

10.000

22.781

128%

uitvoering
Cultureel Jaar
programma

40

42

5%

10.000

22.781

128%

combinatie
functie PO/LEF

14

21

50%

1.500

2.075

38%

combinatie
functie VO

6

organisatie en
uitvoering
Kunstbus

18

39

117%

2.750

6.848

149%

separate beschikking*

uitvoering
programma op
de Brede
Scholen PO

14

14

0%

2.500

3.887

55%

bereik na schooltijd:
791
totaal aantal bijeen
komsten: 1.803
verantwoording via
Conexus**

Voordracht
festival

7

6

-14%

80

174

118%

daarnaast 504
bezoekers

19

171%

2.000

2.767

38%

inclusief combinatie
functie VO

kunst en cultuur 7
routes

1.000

Toelichting***

inclusief pluspro
gramma’s Erfgoed &
Architectuur en Film

bereikcijfers zijn opge
nomen bij totale aan
bod VO om dubbeltel
lingen te voorkomen

*

De Verantwoording van de Kunstbus, Voortzetting verlening en bevoorschotting budgetsubsidie 2018 (budget
periode 2015 t/m 2018) met kenmerk MO30/30 2018.0027, LINN01, maakt volgens afspraak onderdeel uit van dit
verslag.
** De Verantwoording Cultuureducatie Brede Scholen 2018 wordt door Conexus, penvoerder namens het primair
onderwijs, rechtstreeks ingediend.
*** De cijfers zijn exclusief het project Cultuureducatie met Kwaliteit. Deze zullen, conform de beschikking, separaat
worden aangeleverd.

Er zijn samenwerkingsovereenkomsten met 11 scholen voor primair onderwijs in het kader van de Impulsregeling
Muziek. Daarnaast zijn we in het kader van deze regeling samenwerkingspartner voor de Nijmeegse Federatie van
Muziekverenigingen op een aantal scholen.
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Cultureel Jaarprogramma bereikt meer leerlingen
Het bereikte aantal scholen betreft het aantal unieke scholen. Het aantal contactmomenten met scholen is vele
malen hoger omdat scholen veelal aan meerdere programma’s deelnemen.
De leerlingenaantallen bij zowel organisatie en bemiddeling, als bij de uitvoering van het Cultureel Jaarprogramma,
zijn inclusief de plusprogramma’s Erfgoed & Architectuur en Film.
De stijging van het bereikte aantal leerlingen in de programma’s is een gevolg van een toename bij alle drie de
programma’s. De kwalitatieve inhoud van het Cultureel Jaarprogramma speelt daarbij een rol. Alle disciplines bieden
een combinatie van een actief en een receptief aanbod.
Het plusprogramma Erfgoed & Architectuur had een lichte stijging van het aantal deelnemers, maar vooral het plusprogramma Film had een grote toename van aantal deelnemers. Hierbij betreft het vooral de programma’s van LUX.
Van de aanbieders van de plusprogramma’s komt 100% uit Nijmegen.
Van de aanbieders in het Cultureel Jaarprogramma komt de meerderheid (ruim 60%) uit Nijmegen. Circa 30% komt
uit de regio en een klein deel (minder dan 10%) van buiten de regio.

Combinatiefuncties cultuur-onderwijs zorgen voor maatwerk
In het kader van de Impulsregeling combinatiefunctie cultuur-onderwijs is er sinds januari 2012 een budget voor
2 fte beschikbaar: één fte voor het primair onderwijs en één fte voor het voortgezet onderwijs, met focus op het
VMBO. Deze combinatiefuncties zijn gepositioneerd bij CESN.

Combinatiefunctie Primair Onderwijs
De combinatiefunctie voor het primair onderwijs wordt ingezet om op verschillende scholen een impuls te geven
aan cultuureducatie en waar mogelijk ook aan cultuurparticipatie in de vrije tijd. In totaal werden in 2018 op 20
verschillende scholen programma’s op maat gerealiseerd. Van losse workshops, kortlopende projecten, pilots,
deskundigheidsbevordering tot leerlijnen. Er zijn zowel onder als na schooltijd programma’s uitgevoerd.
Daarnaast wordt het project LEF: TIM en de grote verhalensoep deels uit de combinatiefunctie gefinancierd.
Hieraan deden in 2018 ruim 200 leerlingen van 6 verschillende scholen mee. Ruim 30 leerlingen namen deel aan de
productieklas, het vervolgtraject voor talentvolle en gemotiveerde leerlingen. De voorstellingen werden bezocht
door meer dan 300 kinderen (schoolvoorstelling) en ruim 657 volwassenen.

Combinatiefunctie voortgezet onderwijs
De activiteiten in het voortgezet onderwijs worden steeds meer op maat samengesteld: de structuur en inhoud
van de Kunst & Cultuurroutes wordt op aanvraag van de school soms aangepast. Met de scholen zoeken we naar
nieuwe concepten waarbij we rekening kunnen houden met de individuele leervraag van de leerlingen. Dit vraagt
om meer ontwikkeling en voorbereiding, om extra afstemming en om meer flexibiliteit.
CESN heeft een cultuurcoach voor het VMBO die met de scholen deze programma’s ontwikkelt. De coach informeert,
adviseert, haalt de vraag op, en maakt - samen met scholen - de plannen, organiseert en coördineert activiteiten
en begeleidt zo nodig de uitvoering. Voor iedere school en voor iedere vraag zoeken we waar mogelijk naar een
aanbod op maat.
Om die reden is het handiger geen onderscheid te maken in organisatie, financiering en dus ook in verantwoording
van de verschillende programma’s. De bereikcijfers van de combinatiefunctie zijn dan ook opgenomen in het totale
overzicht van VO programma’s.
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Kunstbus toegejuicht
Voor 2018 werd de subsidie voor de Kunstbus gecontinueerd: Voortzetting verlening en bevoorschotting budgetsubsidie 2018 (budgetperiode 2015 t/m 2018) met kenmerk MO30/30 2018.0027, LINN01. De verantwoording 2018
maakt, volgens afspraak, deel uit van dit jaarverslag.
In de eerste helft van 2018 (schooljaar 2017 – 2018) hebben 33 scholen gebruik gemaakt van de Kunstbus-regeling.
In de tweede helft van 2018 (schooljaar 2018 – 2019) waren dat er 27. In totaal betreft het 39 unieke scholen.
De scholen zijn zeer enthousiast over de regeling. In 2018 is de Kunstbus ook op een aantal scholen ingezet die
geen eigen budget hebben vanuit de regeling. Hiervoor is gedeeltelijk het restantbudget van 2017 gebruikt, aan
gevuld bijvoorbeeld met het budget van de Kampus (gestopt in 2018).
Er worden busreizen naar veel verschillende bestemmingen geboekt. Populair blijven natuurlijk de grote instellingen zoals Museum het Valkhof, Museumpark Orientalis, het Afrika Museum en LUX. Maar ook locaties als het Honig
Complex, het Archief, de Lindenberg, het Architectuur Centrum Nijmegen of de Stadschouwburg en De Vereeniging
worden met de Kunstbus bezocht.
De subsidie voor de Kunstbus is verlengd tot en met 31 december 2019. Bij een vervolg van het project, dat toegejuicht zal worden door de huidige participanten, zijn de aandachtspunten:
- Uitbreiding van mogelijke bestemmingen, ook buiten Nijmegen, zoals Kröller Müller museum of
Openluchtmuseum.
- Beschikbaarheid niet alleen voor onderbouw maar ook voor bovenbouw.
- Uitbreiding naar het gehele primair onderwijs in Nijmegen.
De huidige verlenging van de subsidie tot halverwege het schooljaar (2019-2020) zorgt voor veel vragen van de
scholen: liever ziet men op zo kort mogelijke termijn zekerheid over verlenging van deze zo positief ondervonden
regeling.

Cultuureducatie op Brede Scholen vergroot bereik
Voor de volledigheid vermelden we in het overzicht ook de bereikcijfers van cultuureducatie op de Brede Scholen.
Op 16 maart 2017 werd die subsidie voor één schooljaar verlengd t/m 31 juli 2018 (kenmerk MO30/mo 2017.0471).
Op 15 mei 2018 werd de subsidie verlengd voor de periode van 1 augustus 2018 t/m 31 december 2019 (kenmerk
CONC01 MO30/MO 2018.0580).
CESN bemiddelt de programma’s in opdracht van de schoolbesturen. De rapportage en verantwoording worden
conform de verantwoordingsverplichting rechtstreeks door Conexus, als penvoerder namens de schoolbesturen,
voor 1 juni 2019 aangeleverd.

Programma’s voortgezet onderwijs steeds vaker op maat
Voor het voortgezet onderwijs worden verschillende programma’s uitgevoerd.
Het thema van het Voordrachtfestival 2018 was Natuur. Al een aantal jaren sluiten we met het thema, op verzoek
van de scholen, aan bij dat van de Boekenweek. Voor de meeste deelnemende scholen is het Voordrachtfestival
inmiddels een vast onderdeel van het curriculum. Op school wordt gerepeteerd, we bieden gastlessen aan in verschillende disciplines en de voorstellingen vinden plaats op het professionele podium bij de Lindenberg. Als
een school een keer een jaar niet meedoet is dat overwegend uit praktische redenen.
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Zoals eerder aangegeven werden in 2018 steeds meer routes en programma’s op maat georganiseerd. Een afwijkende planning of structuur, een andere inhoud of (steeds vaker) gericht op de individuele leervraag van de leerlingen.
Dat betekent dat we een aantal pilots hebben uitgevoerd die aansluiten bij deze vraag en aanbieders hebben
gevraagd nieuwe inhoud te ontwikkelen. Een deel van de routes op maat hebben we kunnen realiseren door een
gedeeltelijke bijdrage vanuit de combinatiefunctie.
Om die reden zijn dan ook de bereikcijfers van de verschillende programma’s bij elkaar opgeteld.
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4.

Kunsteducatie Cursussen (< 18 jr.): trots op aanbod

Uitvoering diensten en producten

Aantal deelnemers
BSB 2016 /2019

Aantal deelnemers
Realisatie 2018

% stijging

lessen en cursussen kinderen

1.300

1.279

-/- 1,6%

kennismaking workshops jongeren 700

1.614

131%

lessen en cursussen/verdieping en 935
talentontwikkeling jongeren

995

6,4%

4.1 Lessen en cursussen kinderen “met verlaagde drempels”
Kinderen en jongeren weten de Lindenberg ook buiten schooltijd te vinden en ook dit jaar hebben onze kunstvak
geschoolde docenten weer veel kinderen enthousiast kunnen maken, en houden, voor een instrument, theater
vaardigheden, dansvorm of beeldende technieken.
De Lindenberg is trots op de stevigheid van haar aanbod en de kwaliteit die daarin geboden wordt. Docenten met
didactische ervaring - en een diploma van een conservatorium, dansacademie, toneelschool of kunstacademie op
zak - leren de kinderen oude, maar ook nieuwe technieken. We bieden een breed aanbod met een logische leerlijn,
waar kinderen in door kunnen groeien op hun eigen tempo. Het aanbod betreft kennismakingscursussen, oriëntatie-cursussen (bijvoorbeeld om te helpen kiezen voor een instrument of dansvorm), basiscursussen en verdiepings
cursussen.
Zoals in bovenstaande cijfers zichtbaar is zijn de inschrijvingen voor kinderen in lijn met de prestatieafspraken. We
zien een lichte terugloop van -/- 1,5% bij de lessen en cursussen onder kinderen en jongeren, terwijl anderzijds de
kennismakingsworkshops en verdieping en talentonwikkeling een groei laten zien van +/+ 60%.
In 2019 nemen we de les- en cursustijden onder de loep: we zien namelijk een grotere druk op de agenda’s van
ouders en kinderen, die de flexibiliteit van ouders voor de invulling van buitenschoolse activiteiten (negatief)
beïnvloedt, terwijl we juist ook de lessen en cursussen belangrijk vinden en niet alleen de focus op workshops
enerzijds en talentontwikkeling anderzijds willen leggen.
Met de workshops en proeflessen hebben we een nieuwe en succesvolle manier gevonden om kinderen te laten
kennismaken met ons aanbod. Onze oriëntatie-cursussen en nieuwe kennismakingscursussen verlagen eventuele
drempels en laten kinderen kennismaken met bijvoorbeeld een instrument, zonder dat ouders al een dure aankoop
voor een instrument hoeven te doen. We denken voortdurend na waar wij deze drempels kunnen verlagen, zodat
het volgen van een cursus door kinderen voor ouders gemakkelijker en bereikbaarder wordt.
Trots zijn en blijven we op de mogelijkheden die de Lindenberg biedt op het gebied van presenteren en beoefenen.
Ieder kind groeit zienderogen als het op het podium staat en het talent toont. In 2018 organiseerden wij ons
eerste Lindenberg Festival waarbij er een week lang cursisten op de planken stonden; jong en oud, beginners
en gevorderden. Ook onze docenten lieten op de podia zien wat ze in huis hebben. In 2019 keert het Lindenberg
Festival terug en wordt nog een maatje groter: 10 dagen vullen wij dan ons huis met activiteiten en optredens
van onze cursisten, onze amateurs.
Ook tijdens het Pepernotencircus maakten in 2018 weer meer dan 100 kinderen deel uit van een theaterproductie
voor gezinnen. Een waar feest. En bij uitstek een podium om onze kinderen en jongeren te laten groeien en stralen
in een professionele context.
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Natuurlijk zijn onze cursisten naast deze grote evenementen te zien op verschillende andere podia, zoals bij
Nijmeegse Nieuwe en de Eerste Klap.

4.2 Stichting Leergeld: ieder kind moet kunnen meedoen!
Om te voorkomen dat kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen niet mee kunnen doen, werken we al jaren
samen met Stichting Leergeld Nijmegen en proberen we gezamenlijk de doelgroep te bereiken. We bieden - bij
cursussen duurder dan de maximaal beschikbare vergoeding van Leergeld een aanvullende korting van 25% aan.
Samen hebben we bovendien een instrumentenfonds. Kinderen die gebruik maken van Leergeld kunnen vanuit dat
fonds een bruikleen-instrument thuis krijgen voor slechts € 15,- per jaar. De aankoop, het onderhoud en reparaties
worden door de Lindenberg geregeld. In 2018 hebben we in totaal 126 leerlingen via Stichting Leergeld Nijmegen
ingeschreven. 16 kinderen maakten gebruik van het instrumentenfonds.

4.3 Urban Arts en Oddstream structureel programma
In 2018 hebben we besloten om de projecten van New Arts en Oddstream te bestendigen in het structurele aanbod
van de Lindenberg, en niet langer alleen op projectbasis aan te bieden.
New Arts zullen we opnemen als vaste programmalijn onder de kop Urban Arts Lindenberg. Er gaat meer samenwerking plaatsvinden met andere aanbieders in Nijmegen op dit vlak waardoor we elkaar wederzijds zullen
versterken.
Oddstream zal naast cursussen in de vrije tijd, ook lessen in het onderwijs blijven aanbieden. Daarnaast zal zij
actief blijven zowel op het gebied van kennisdeling als tijdens exposities en demonstraties. We spreken met het
structureel maken van dit aanbod doelbewust doelgroepen aan die we aan ons willen binden.
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5.

Prestaties Programmering vrijwel naar verwachting

Uitvoering diensten en producten

Aantal BSB 2016 /2019

Aantal Realisatie 2018

% stijging

alle voorstellingen.
waarvan activiteiten voor jeugd tot 12
jaar zowel professioneel als amateur.

350
90

388
97

10,9%
7,8%

alle bezoekers.
waarvan bezoekers bij jeugd activitei
ten tot 12 jaar zowel professioneel als
amateur.

39.000
8.000

38.751
10.980

-/- 0,6%
37%

alle professionele activiteiten.
bezoekers bij professionele activiteiten.

105
12.000

152
17.090

44,8%
42,4%

alle amateuractiviteiten.
bezoekers bij amateur activiteiten.

245
27.000

236
21.661

-/- 3,7%
-/-19,8%

In de subsidieaanvraag en bijbehorende prestatiecijfers van de Lindenberg betreft het aantal bezoekers bij
activiteiten voor jeugd de cijfers van zowel de professionele als de amateurproducties. De combinatie van zowel
amateurs als professionals op onze podia is een speerpunt in ons programma. De amateurs kunnen zowel van
onze cursusafdeling komen als uit de stad Nijmegen en omstreken.
Het totaal aantal activiteiten is vrijwel gelijk aan de afgesproken prestaties. Van het totale aantal voorstellingen
van 388 (gemiddeld 7 per week), wordt 60% aangeboden door amateurs en 40% door professionals. De amateurs
trokken 56% van het totale bezoekersaantal, de professionals namen de overige 44% voor hun rekening. Het
absolute aantal bezoekers bij amateurvoorstellingen is gedaald. In 2019 gaan we onze amateurs ondersteunen
bij het vergroten van hun publieksbereik.
Van het totaal aantal voorstellingen was 25% van de producties voor de jeugd tot 12 jaar. Het bieden van een
breed scala aan jeugdvoorstellingen en activiteiten is voor de Lindenberg één van haar speerpunten in de samenstelling van het programma.
In 2019 gaat de afdeling Programma zich inzetten om activiteiten weg te zetten die de verbinding van de
afdelingen van de Lindenberg: cursussen (amateurkunst), onderwijs (kunst in het onderwijs) en professionele
programmering, laat zien.
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6.

Aanvullende prestaties op diverse vlakken

Naast de activiteiten in het reguliere onderwijs en het buitenschoolse (cursus- en programma)aanbod van de
Lindenberg verzorgen we ook activiteiten in het sociaal domein, en op het gebied van talentontwikkeling en inno
vatie.
We werken onder andere samen met Bindkracht 10 en KION. Maar ook met partijen als Pluryn. We verzorgen tal
van projecten en sturen ondertussen aan op structurele programma’s. We richten ons op jongeren die een steuntje extra nodig hebben (bijvoorbeeld via New Arts) en we zetten in op participatie van jongeren met een handicap
(bijvoorbeeld via Waalzinnig).
We maken steeds meer de verbinding vanuit de wijken naar het centrum en andersom (project Vinden & Verbinden).
We zetten jongeren op het podium en laten hen waar mogelijk (door-) ontwikkelen in talentontwikkelingsprogramma’s met Artez en NSG, en meedoen aan experimentele innovatie als bij Oddstream. We laten hierin steeds meer
onze brede toegankelijkheid als een vanzelfsprekendheid ervaren. We doen het niet voor de Lindenberg, we doen
het voor de stad. En als het goed is voor de stad, is het goed voor de Lindenberg.
De intendantfunctie is onder de loep gelegd. Zoals we in dit stuk al eerder schreven gaan we deze functie veel meer
invullen waarbij we anderen in de spotlights zetten en onszelf als platform (laten) gebruiken. Daarnaast hebben
pilots als het Oddstream-café ons ertoe aangezet om in 2019 onze kennis veel gerichter te gaan delen tijdens
bijvoorbeeld onderwijsbijeenkomsten, expertworkshops en het reflectieve en inspirerende programma Onder de
Linden.
Onze peerreview is door de recente historie in eerste instantie verwaterd. Ondertussen zijn er contacten opgepakt
met partijen elders in het land (e.g. Amersfoort, Den Bosch) waarbij we in elkaars keuken kijken en elkaar bij de les
houden.
Vanuit Cultuurconnectie vinden er jaarlijks onderzoeken plaats die de kwaliteit van het aanbod van de betrokken
instelling tegen het licht houden. Dat is ook dit jaar weer gebeurd.
De Lindenberg zelf houdt vanaf 2019 jaarlijks enquêtes onder haar leerlingen, cursisten en theaterbezoekers. De
Lindenberg heeft geparticipeerd in de onderzoeken die zijn uitgevoerd in het kader van de samenwerking met 025.
Wat betreft de social return pakt de Lindenberg daar waar mogelijk haar verantwoordelijkheid. We werken samen
met organisaties die (re-)integratie bevorderen. Via stages, leerwerktrajecten en arbeidscontracten bieden we
ruimte hiervoor.
Op het gebied van duurzaamheid is in 2018 vastgesteld dat we hier vanaf 2019 stappen in gaan zetten. De plastic
rietjes zijn al verdwenen, de afvalscheiding wordt een feit, de samenwerking met lokale leveranciers is in gang
gezet en we werken aan een no-waste aanbod voor onze horecabezoekers.
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7.

Personeel en organisatie

7.1 Organisatie in ontwikkeling
De vakkennis binnen de organisatie wordt steeds vaker functioneel ingezet. Dat betekent dat we terug gaan naar
de basis: de vakdocent levert kwaliteit en de ondersteuning faciliteert, ontwikkelt en verbindt daarop.
Cursisten

Leerlingen

Amateurs

Professionals

Bezoekers

Docenten
Docenten
Onderwijs &
Sociaal Domein
Cultuur en School

Cursussen
Cursusadministratie

Programmering

Facilitair

Culturele verhuur

Horeca
Theatertechniek
Zakelijke verhuur

Controller

Financiën

Marcom

HR

Directiesecretariaat

ICT

Fondsenwerving

Contact
externe relaties

Directie/Bestuur

Raad van Toezicht

In 2018 bestond het personeelsbestand van de Lindenberg uit ongeveer 200 mensen die samen een omvang van
53 fte vertegenwoordigden. Naast medewerkers in dienst maakt de organisatie gebruik van inzet van freelancers
(zzp’ers) en vrijwilligers.
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7.2 Van medewerkerstevredenheid naar medewerkersonderzoek
Gezien de ontwikkelingen van de afgelopen periode is er in 2018 geen medewerkerstevredenheidonderzoek uitgevoerd. In 2019 is er wel weer een medewerkersonderzoek dat, naast de actiepunten die eruit komen, ook gebruikt
zal worden als input voor de visie.

7.3 Ziekteverzuim sterk afgenomen
2014

2015

2016

2017

2018

1ste kwartaal (%)

10,07

7,19

10,6

6,79

4,78

2de kwartaal (%)

11,51

7,84

2,54

6.84

4,78

3de kwartaal (%)

9,24

10,03

3,59

9,19

5,13

4de kwartaal (%)

6,07

9,74

8,2

13,44

6,34

Gemiddeld totaal (%)

9,22

8,70

6,23

9,07

5,26

Het ziekteverzuim is per december 2018 gemiddeld 5,26% op basis van het aantal fte’s. De verzuimfrequentie ligt
op 1. We zien een forse daling van het ziekteverzuim per 2018. Het ziekteverzuim op basis van het aantal medewerkers ligt zelfs nog iets lager. Het streven is om per 2019 het ziekteverzuim in lijn te brengen met het landelijk
gemiddelde van 3,5%.

7.4 Bestuur
Bestuur
Dhr. A. Keijzer, directeur bestuurder a.i. (van 01-01 t/m 31-08)
Mw. T. Vrijmoet, directeur bestuurder (van 01-09 t/m 31-12)
Raad van Toezicht
Dhr. E. van Aalzum, lid (van 01-01 tot 22-03), vicevoorzitter (van 22-03 t/m 31-12), auditcommissie
Dhr. J. van Lent, lid (van 01-01 tot 22-03), voorzitter (van 22-03 t/m 31-12), remuneratiecommisie
Dhr. W. Mariman, lid (van 01-03 tot 22-03), auditcommissie
Dhr. M. Rietveld, secretaris (van 01-01 t/m 22-03)
Dhr. M. Stevens, voorzitter (van 01-01 t/m 22-03)
Mw. K. van der Wielen, lid (van 01-03 t/m 31-12), remuneratiecommissie
Nevenfuncties
Mw. T. Vrijmoet:
- Voorzitter Stuurgroep Nijmeegse Economie Circulair
- Lid Bestuur Handboek Evenementen Veiligheid
- Voorzitter van de Vrienden van het Hospice
- Lid Raad van Advies Nijmeegse Scholen Gemeenschap
- Lid Bestuur Stichting Valkhofkwartier
Dhr. E. van Aalzum
- Voorzitter van het bestuur van de Sint Augustinusstichting
Dhr. J. van Lent
- Lid raad van toezicht KSU Utrecht
Dhr. W. Mariman
- Vicevoorzitter Stichting CAP
Dhr. M. Rietveld
- Gastdocent Recht, IMC Weekendschool
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- Voorzitter College van Beroep voor de Examens en Geschillenadviescommissie, Avans Hogeschool
Dhr. M. Stevens
- Lid van de klankbordgroep voor het project ‘Bridging the gap’ (Arnhems Centrum voor Creatieve
economie en Innovatie)
- Deelnemer aan Mercator Businessclub
Mw. K. van der Wielen
- Lid Raad van Toezicht Scholengroep Rijk van Nijmegen (lid onderwijs commissie, lid remuneratie
commissie)
Bezoldiging RVT
Voor de bezoldiging van de leden van de raad van toezicht wordt de ‘Beloningsleidraad directeur/bestuurder
kunsteducatie’ gebruikt van de branche organisatie Kunstconnectie. De leden van de raad van toezicht ontvingen
in 2018 een kostenvergoeding welke gebaseerd is op de maximaal toegestane jaarlijkse vrijwilligersvergoeding,
met uitzondering van de voorzitter die een kostenvergoeding van €1.950,- ontvangt. De bezoldiging blijft daarmee
binnen de grenzen van de Wet Normering Topinkomens.
Bezoldiging directeur-bestuurder
Voor de bezoldiging van de functie directeur/bestuurder wordt de ‘Beloningsleidraad directeur/bestuurder kunst
educatie’ gebruikt van de branche organisatie Kunstconnectie. De bezoldiging blijft binnen de grenzen van de Wet
Normering Topinkomens.
Cultural Governance
De bestuursvorm van de Lindenberg is een Raad van Toezichtmodel waarbij de Code Cultural Governance wordt
gehanteerd. De Lindenberg voldoet aan alle aanbevelingen van de Code Cultural Governance, onderschrijft de
principes uit de vigerende Code Cultural Governance en past deze toe.
Principes Code Cultural Governance (CCG)

Past deze toe (ja/nee)

1

Jaarverslag
ja
Er wordt verantwoording afgelegd over de naleving van de CCG in het jaarverslag.

2

Directie
In de CCG staat een aantal directie bevoegdheden benoemd. Deze bevoegd
heden liggen ook bij de directie, mits anders vastgelegd.

ja

3

Verantwoording
De directie bestuurt de instelling en legt daarover volgens de principes uit de
CCG verantwoording af.

ja

4

Raad van toezicht
De raad van toezicht houdt toezicht op de instelling en adviseert de directie
conform de CCG.

ja

5

Goedkeuring raad van toezicht
De in de CCG benoemde onderwerpen vereisen goedkeuring raad van toezicht
(strategie, financiering, etc.).

ja

6

Bevoegdheden raad van toezicht
De raad van toezicht heeft de bevoegdheden benoemd in de CCG (benoeming,
ontslag en schorsing directie, vaststelling arbeidsvoorwaarden, etc.)

ja

7

Statuten
De principes uit de CCG zijn verankerd in de statuten.

ja
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Best practice-bepalingen beschrijven het gedrag waardoor good governance in de praktijk kan worden bevorderd.
Best Practices Code Cultural Governance

Past deze toe (ja/nee)

8

Besturingsmodel
ja
Er is een analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel; bij wijzigingen
van het besturingsmodel maakt men een implementatieplan; wijzigingen van het
besturingsmodel worden toegelicht in het jaarverslag.

9

Profielschetsen en functioneren directie
Bij de werving en selectie van directieleden wordt een profielschets gebruikt;
bij de vervulling van de directiefunctie wordt overwogen deskundigen in te
schakelen; de raad van toezicht voert jaarlijks functioneringsgesprekken met de
directie (en maakt c.q. archiveert verslagen).

ja

10

Bezoldiging en nevenfuncties
De bezoldiging van de directie sluit aan bij het karakter van de instelling, wette
lijke voorschriften en subsidievoorwaarden. Directieleden melden relevante
nevenfunctie(s) bij de raad van toezicht.

ja

11

Directiereglement
De raad van toezicht stelt een directiereglement vast.

ja

12

Profielschets, benoeming, nevenfuncties en bezoldiging raad van toezicht
Bij de werving en selectie van de leden van de raad van toezicht worden profiel
schetsen gebruikt; deze profielschetsen worden periodiek geëvalueerd; leden
van de raad van toezicht functioneren onafhankelijk; in de raad van toezicht zit
maximaal één voormalig directielid (die niet tevens voorzitter mag zijn); nieuwe
toezichthouders worden geworven buiten eigen netwerk; de raad van toezicht
kent een evenwichtige samenstelling passend bij de doelstelling van de instelling; de raad van toezicht stelt een gefaseerd rooster van aftreden vast; de raad
van toezicht beraadt zich op de wenselijkheid van eventuele herbenoeming; de
benoemingsperiode voor de raad van toezicht is drie of vier jaar met respectievelijk twee-of eenmalige herbenoemingen; indien geboden treden leden van de
raad van toezicht tussentijds af; de voorzitter van de raad van toezicht wordt
in functie benoemd; leden van de raad van toezicht melden relevantie nevenfunctie(s) aan de raad van toezicht; de bezoldiging van de leden van de raad van
toezicht sluit aan bij het karakter van de instelling, wettelijke voorschriften en
subsidievoorwaarden.

ja

13

Zelfevaluatie raad van toezicht
ja
De raad van toezicht draagt jaarlijks zorg voor een zelfevaluatie en legt deze vast.

14

Periodiek overleg en informatievoorziening
ja
De directie voorziet de raad van toezicht van alle relevante informatie (no surprises is het kernbegrip); de directie en de raad van toezicht voeren periodiek overleg over de gang van zaken binnen de instelling. De raad van toezicht vergadert
volgens een vastgesteld schema.

15

Aansprakelijkheidsverzekering
De directie heeft met de raad van toezicht de wenselijkheid van een aansprakelijkheidsverzekering besproken.

ja
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16

Contact raad van toezicht en medewerkers
De raad van toezicht onderhoudt een open verhouding met medewerkers van de
instelling.

ja

17

Overleg raad van toezicht en externe accountant
De raad van toezicht overlegt minimaal jaarlijks met de externe accountant van
de instelling.

ja

18

Jaarverslag
Relevante gegevens van de raad van toezicht en de directie (o.a. de bezoldiging
en de nevenfuncties) worden opgenomen in het jaarverslag.

ja
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8.

Raad van toezicht

De raad van toezicht hanteerde in 2018 de Governance Code Cultuur (GCC) als leidraad bij haar functioneren. De raad
van toezicht functioneert professioneel, is zich bewust van haar positie en taken en legt verantwoording af over
haar handelen. De raad van toezicht handelde in 2018 conform datgene dat in het kader van ‘verantwoord toezicht’
gevraagd mag worden.
Tijdens het verslagjaar heeft de raad van toezicht periodiek vergaderd in aanwezigheid van de directeur-bestuurder
a.i. en de nieuwe directeur-bestuurder. Daarbij is onder meer goedkeuring verleend aan de jaarrekening 2017 en het
jaarplan en begroting voor 2018. Mede conform de GCC zijn ook het bezoldigingsbeleid en het rooster van aan-en
aftreden opnieuw vastgesteld.
Een team-ontwikkel-sessie (in het kader van scholing) en een zelfevaluatie van de raad van toezicht (in bijzijn van
de directeur-bestuurder) onder begeleiding van een extern expert hebben in het najaar van 2018 plaatsgevonden.
De raad van toezicht liet zich in 2018 door meerdere bronnen informeren over de voorgang van de Lindenberg. In
de eerste plaats vonden eens per zes weken vergaderingen met de directeur-bestuurder plaats. Daarnaast spraken
leden van de raad van toezicht met onder meer de ondernemingsraad, het management team, de controller en de
accountant. Ook werden informele bijeenkomsten op de Lindenberg bezocht.
De raad van toezicht werkte in het verslagjaar met twee commissies. In aanvulling op de reguliere vergaderingen
is separaat overlegd door de auditcommissie met de controller, de directeur-bestuurder en de externe accountant
over de uitvoering van het financiële beleid, inclusief de actiepunten uit de managementletter en risicoanalyses.
De interne processen en controlesystemen zijn hierbij besproken. Van de vergaderingen van de auditcommissie zijn
afsprakenlijsten opgesteld, die zijn gedeeld met alle leden van de raad van toezicht.
Daarnaast heeft de remuneratiecommissie van de raad van toezicht regelmatig contact gehad met de directeurbestuurder over haar inbedding in de organisatie.
Tenslotte heeft de raad van toezicht meermaals contact gehad met de ondernemingsraad. Dit betrof kennis
makings-overleggen, algemene overleggen, gesprekken rondom de wervingsprocedure van een nieuwe directeurbestuurder en gesprekken rondom de wervingsprocedure van een vijfde lid van de raad van toezicht.
In 2018 is door de raad van toezicht een nieuwe directeur-bestuurder aangesteld. Werving vond plaats op basis
van een transparante procedure en met betrokkenheid van staf, managementteam en ondernemingsraad. Het
proces om te komen tot een nieuwe directeur-bestuurder is in alle zorgvuldigheid, met meerdere gespreksrondes
en onder begeleiding van externe expertise, uitgevoerd.
De raad van toezicht concludeert dat de in 2017 ingezette lijn van herstel van vertrouwen in een bloeiende toekomst van de Lindenberg is voortgezet. Dat gaf de gelegenheid om in 2018 met de nieuwe directeur-bestuurder
te spreken over strategische vraagstukken voor de Lindenberg, zoals huisvesting, marktpositie en externe samenwerking. Deze thema’s zullen ook in 2019 de agenda van de raad van toezicht bepalen.
In maart 2018 is afscheid genomen van de twee langstzittende leden in de raad van toezicht. Zij zijn per dezelfde
datum opgevolgd door twee nieuwe leden in de raad van toezicht. Per 2019 zal door de raad van toezicht een vijfde
lid - op voordracht van de ondernemingsraad - worden benoemd. Hiermee is de raad vooralsnog gecompleteerd.
Nijmegen, mei 2019
J. van Lent, voorzitter
E. van Aalzum
C. Arends
W. Mariman
K. van der Wielen
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9.

Ondernemingsraad

Dit onderdeel is geschreven door de nieuwe ondernemingsraad die vanaf 16 februari 2018 met zeven nieuwe leden
in functie is gekomen. Vanaf 1 januari 2018 tot 16 februari 2018 is er geen ondernemingsraad actief geweest van
wege de crisissituatie binnen de Lindenberg.
De ondernemingsraad (OR) van de Lindenberg functioneert volgens de bepalingen van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Eens per drie jaar worden de OR-leden door de medewerkers gekozen.
De OR-leden hebben een vastgesteld aantal uren ter beschikking voor deze taak en laten zich regelmatig bijscholen.
De OR van de Lindenberg volgt actuele beleidszaken op de voet. Doel hierbij is om de belangen van de medewerkers
en de organisatie optimaal te behartigen. De OR bestaat uit de volgende leden: Hiek Sparreboom (voorzitter), Hans
Rademaker (vicevoorzitter), Corrie Geurts (secretaris), Wilco Meijerman, Matthias Löffler, Guido Dijkmans en Gregor
Raymakers. Gregor Raymakers heeft per 1 november ontslag genomen bij de Lindenberg en is in de OR in december
opgevolgd door Lisette Wolters.
De OR heeft uit financiële overwegingen geen ambtelijk secretaris. De notulen worden verzorgd door extern medewerker Rosanne Langendijk.
De OR overlegt regelmatig in eigen kring en met de directeur-bestuurder. Tot 1 september was dit directeur-
bestuurder a.i. Arie Keijzer, vanaf 1 september de nieuwe directeur-bestuurder Teddy Vrijmoet. OR en directeur-
bestuurder werken niet samen volgens een convenant, zoals in de voorgaande Ondernemingsraden, maar op basis
van vertrouwen en volgens de WOR. Het convenant is door directeur-bestuurder a.i. en de OR op 16 mei afgeschaft.
Minimaal vier maal per jaar heeft de gehele OR overleg met de directeur-bestuurder in de Overlegvergadering. Deze
vergaderingen hebben in 2018 echter maar twee maal plaatsgevonden, namelijk op 16 mei en op 12 september. Dit
in verband met de start van de nieuwe OR en het afscheid, de werving en de installatie van enerzijds de directeur-
bestuurder a.i. en anderzijds de nieuwe directeur-bestuurder.
In 2018 heeft de OR meerder keren overleg gehad met de raad van toezicht. Overleggen waarin onder andere
actuele zaken werden besproken, zoals de werving van de nieuwe directeur-bestuurder en een 5e lid van de raad
van toezicht.
Voorafgaande aan de maandelijkse OR-vergadering hadden de voorzitter en vicevoorzitter overleg met de directeurbestuurder om actuele zaken te bespreken.
De OR heeft kennisgemaakt met de bedrijfsarts op 5 september. Het contact met de bedrijfsarts vindt één maal per
jaar plaats.
De OR behandelt reguliere zaken zoals financiën, waarmee de Financiële commissie speciaal is belast, huisvesting,
Arbozaken, waarmee de Arbocommissie speciaal is belast, personeelszaken en sociaal beleid.
De OR is in 2018 2x een dag geschoold. Bijna alle OR-leden hadden geen enkele ervaring met het OR- werk. Dit was
in 2018 daarom een aandachtspunt.
Drie leden van de OR hebben zitting gehad in de adviescommissie voor de werving van de nieuwe directeur-
bestuurder.
De OR heeft een voordracht gedaan voor het vijfde lid van de raad RvT.
De OR heeft op 11 juni gebruik gemaakt van instemmingsrecht t.a.v. de invoering van een second opinion van de
bedrijfsarts.
In 2018 zijn met name onderwerpen als vertrouwenspersoon, medewerkers tevredenheidsonderzoek, personeels
handboek en verklaring omtrent gedrag aan de orde geweest, alsmede beloningsverschillen bij gelijke functies door
verschillende cao’s en plan van aanpak van de RI&E.
Voor de OR is 2018 van belang geweest om de rust en het vertrouwen terug te brengen in de organisatie en een
goede afvaardiging te zijn voor de medewerkers van de Lindenberg.
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10. Financiën
Het boekjaar 2018 is het derde jaar van de meerjarige budgetsubsidie-overeenkomst met de gemeente Nijmegen
2016-2019.
De interne problemen uit 2017 hebben een fors financieel na-ijleffect op het resultaat van het boekjaar 2018 gehad.
Desondanks zijn met vereende krachten en met kostenbesparende maatregelen, zoals tijdelijke vacaturestops,
zwarte cijfers geschreven en is bovendien voldaan aan de kwantitatieve doelstellingen rondom de budgetafspraken.
Omdat de maatregelen tijdelijk waren kon ook de zo belangrijke kwaliteit van het aanbod geborgd worden en
hadden de leerlingen, cursisten en bezoekers er weinig last van.

Begroting 2018
De opdracht voor 2018 was om te werken met een kostendekkende begroting. Dit was met name belangrijk van
wege de beperkte eigen vermogenspositie. Door strak te monitoren is het gelukt de ambitie, van een resultaat dat
zou uitkomen op nihil, te halen.
Op de langere termijn zou een dergelijke kostenbesparing de kwaliteit wel degelijk schaden, maar op de korte
termijn kon een eenmalige krachtinspanning van - met name de medewerkers - worden gevraagd. In het belang
van de organisatie zijn de medewerkers er in 2018 vol voor gegaan om in één jaar de verliezen, van bijvoorbeeld
transitievergoedingen die hun oorsprong hadden in 2017, te nemen. En om te zorgen dat deze kosten niet zouden
leiden tot een negatieve vermogenspositie, opdat in 2019 weer gewerkt kon worden aan het toekomstbestendig
maken van de organisatie.

Balans
Het beperkte positieve resultaat uit 2018 wordt aan de algemene reserve toegevoegd per 31 december 2018.
Het saldo van de in het verleden gecreëerde bestemmingsreserve meerjarig-activiteitenplan wordt toegevoegd
aan de algemene reserve omdat het toenmalige plan inhoudelijk achterhaald is. De toevoeging van een nieuwe
bestemmingsreserve geeft ruimte voor ontwikkeling en uitvoering van de strategie van de organisatie.
De daling van de post voorzieningen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door onttrekkingen ten behoeve van een
nieuwe verwarmingsketel en het vervangen van een dakvlak, beide voor het pand Ridderstraat. In de neven
vestiging Aldenhof is een lift vervangen.

Exploitatie
De staat van baten en lasten sluit aan op de werkbegroting. De salariskosten blijven achter op de begroting door
het tijdelijk niet invullen van vacatures. Voor verdere informatie verwijzen wij naar de begroting en jaarrekening
2018.

Toekomst
Het meerjarenbeleid laat een beperkte jaarlijkse groei van het eigen vermogen zien opdat dit als weerstands
vermogen kan worden ingezet om eventuele risico’s op te vangen.
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