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Het terrein van RAUM juli en december 2017

INLEIDING
2017 was het eerste jaar van Stichting RAUM. De stichting werd opgericht volgend op een co-creatief
proces met 45 belanghebbenden om te komen tot een programmastrategie voor het Berlijnplein voor
2017 en 2018. Zij kozen voor het scenario van het ‘Grensverleggend Makersplein’. Dit leidde tot het
oprichten van RAUM op 28 maart 2017. Sinds mei 2017 is de organisatie aan het programmeren op de
kavel aan het Berlijnplein. RAUM heeft drie doelstellingen: 1) makers op het gebied van kunst en
design stedelijke thema’s te laten onderzoeken en verbeelden, 2) een diversiteit aan ‘mee-makers’ te
betrekken bij het co-creëren van deze stedelijke thema’s en tegelijkertijd 3) van een tijdelijke naar een
permanente culturele voorziening toe te werken.
RAUM begon als brede maakplaats om met makers identiteit te geven aan het gebied. Het
ontwikkelde zich al snel naar een plek waar de stad van de toekomst vorm krijgt. De stad van de
toekomst is echter een breed onderwerp dat associaties met stenen en science fiction oproept. Voor
RAUM gaat de stad van de toekomst vooral over de mens en de maatschappij in relatie tot die
gebouwde, stedelijke omgeving. Daarom is eind 2017 de keuze gemaakt ‘de levende stad’ als basis
voor het programma te nemen: “een ontmoetingsplek die continu in ontwikkeling is, waar inzichten,
creativiteit en ontspanning gedeeld worden”. Deze keuze is tot stand gekomen vanuit de opgedane
kennis in 2017 en input vanuit het bestuur, team, de artistieke adviescommissie, de gebiedsraad en
direct belanghebbenden van RAUM.

PROGRAMMA’S EN ACTIVITEITEN
RAUM heeft veel werk verzet in 2017, zowel op het gebied van programma, het ontwikkelen van haar
organisatie als op het gebied van kennis ophalen voor de permanente voorziening. Deze
werkzaamheden en activiteiten zijn vertaald naar onderstaand schema.
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RAUM gaf in 2017 acht makers (zowel lokaal (1), nationaal (5) als internationaal (2)) de opdracht een
installatie te maken. Dit leidde tot een doorlopende dynamische expositie van installaties/
kunstwerken op het terrein van RAUM. Er werden 20 evenementen georganiseerd met 30 eventdagen.
RAUM organiseerde openingen van installaties en eigen events (o.a. BAUPLAATS) en er werd
samengewerkt met partijen uit Leidsche Rijn (De Vrijstaat, Het NUT en Sharing Arts Society), de stad
(o.a. de Brommerbios en Het Huis Utrecht) en met partijen uit steden als Nijmegen en Rotterdam.
RAUM werkte ook samen met onder meer de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht. RAUM
trok in 2017 zo’n 10.000 bezoekers naar het Berlijnplein
Het programma-thema van 2017 ’ In Motion’ bleek een te breed thema te zijn. Er bleek behoefte aan
een artistieke visie, een standpunt met betrekking tot de toekomstige stad waar we met verschillende
relevante thema’s invulling aan kunnen geven. Dit sluit ook aan bij de analyse van het ‘Advies RAUM jaarplan 2018’ van de artistieke adviescommissie die ingehuurd is door de gemeente om RAUM
(tussentijds) te beoordelen. Mede op basis van dit advies heeft RAUM haar eerdere jaarplan voor 2018,
die eind september werd ingediend bij de gemeente, aangepast.
RAUM werkte van maart tot en met juni mee aan het realiseren van een businesscase naar een
permanente voorziening ‘van en voor makers’ met RAUM als basis. Dit was ook voor RAUM een
zoektocht naar haar eventuele toekomst en het programma van eisen dat hiervoor aan de basis moet
liggen. Het bestuur bepaalde vanuit dit proces dat RAUM verantwoordelijk moet zijn voor de eigen
vierkante meters, en daarmee ook de publieke ruimtes die ze programmeert, en aldus geen
verhuurder van bijvoorbeeld werkruimtes voor derden wil zijn. RAUM moet zich voor de toekomst
vooral richten op het haalbaar maken van haar inhoudelijke doelstellingen waar het behalen van
bepaalde bezoekersaantallen een onderdeel van is.

Theatervoorstelling door het NUT, opening RAUM en opening installatie makers-in-residence Orizzontale

ORGANISATIE
Stichting RAUM heeft in het afgelopen jaar een razendsnelle start gemaakt, wat een grote druk op de
organisatie heeft gelegd. Het team van 2017 werkte op freelance basis en bestond eerst uit vier
mensen en breidde zich in het najaar uit naar vijf mensen. In totaal leidde dit tot zo’n 2,5 fte aan uren
met mensen die gemiddeld zo’n 20 uur per week werken voor RAUM. Het team bestond uit Donica
Buisman (directeur), Rinke Vreeke (artistiek programma/ strategie), Iris Vos (productie/ programma),
Mattijn Boerkamp (producent) en Lars Terhorst (hoofd communicatie). Lars Terhorst is vanaf oktober
2017 werkzaam voor RAUM, hij vervangt Kelly Leeuwis die in de zomer een andere (fulltime) opdracht
aannam. Iris Vos versterkt sinds september het team voor het doen van productie en programma.
Vanaf 1 januari is zij verantwoordelijk voor het community programma. Eind 2017 is een
sollicitatieprocedure geweest voor het betrekken van een assistent communicatie. De geselecteerde
kandidate, Anna Schouten, is sinds 1 januari 2018 aan de slag.
Het bestuur vindt het noodzakelijk een professioneel en ervaren team in te huren. Dit geldt zeker voor
een dermate complexe klus als deze. Er is een grote diversiteit aan ambities, waarin het gewenste
resultaat al lerende en vragend tot stand komt en korte en lange termijn aan elkaar geknoopt moeten
worden. Het team heeft hierin gezamenlijk de taak zorg te dragen voor een goed en verantwoord
programma en de graduele opbouw van de organisatie van RAUM. Het bestuur ziet het daarbij als
haar verantwoordelijkheid om te zorgen voor passende vergoedingen voor de mensen die ze inhuurt
en het in balans houden van de (financiële) vergoedingen tussen de verschillende teamleden en
functies. RAUM valt in 2017 niet onder de Wet Normering Topfunctionarissen, maar komt sowieso niet
bij deze normering in de buurt. Het artistiek adviesteam en de gebiedsraad ontvingen een passende
vergoeding naar het aantal uren dat ze werden gevraagd een bijdrage te leveren in de vorm van
advies.
HET BESTUUR EN DE CODE CULTURAL GOVERNANCE
Stichting RAUM heeft (de organisatie van) haar bestuur ingericht aan de hand van de Code Cultural
Governance zoals opgesteld door de stichting Kunst & Zaken in 2006. Daarbij heeft RAUM gekozen
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voor een bestuur-directiemodel waarbij het beleid wordt vastgesteld door het bestuur. De overige
aspecten van het bestuurlijk proces, waaronder de voorbereiding en uitvoering van beleid, worden
uitgevoerd (onder leiding) van de algemeen directeur. De keuze voor dit model is gemaakt aangezien
RAUM een middelgrote organisatie is die veel zelf doet en met regelmaat een beroep doet op het
bestuur. Aan dit besturingsmodel wordt in ieder geval in 2017 en 2018 vastgehouden. Indien RAUM
overgaat naar een structurele (permanente) voorziening wordt het besturingsmodel geanalyseerd en
indien nodig gewijzigd. Het bestuur werkt onbezoldigd en kwam in 2017 vijf keer bij elkaar.
Het bestuur is samengesteld vanuit een diversiteit aan disciplines en competenties om zo de
prestaties van de directie te kunnen beoordelen. Dit is kennis op het gebied van kunst en cultuur
(Johan Gijssen), stedelijke marketing en culturele diversiteit (Niem Tewarie) en vastgoed en stedelijke
ontwikkeling
(Jeroen
Messemaeckers).
Aangezien
de
directeur
zowel
de
dagelijkse
verantwoordelijkheid draagt op artistiek als financieel gebied zijn deze competenties ook over de
breedte aangezocht in het bestuur. Het bestuurt stelt vast, controleert en adviseert over het beleid van
RAUM en de hieraan gekoppelde financiën. Om de kosten te kunnen monitoren heeft het bestuur
tussentijdse financiële analyses ontvangen aan het einde van het tweede, derde en vierde kwartaal.
Het bestuur werkt volgens de afspraken zoals neergelegd in de statuten. Het bestuursregelement en
directieregelement zijn in 2017 vastgelegd. De plannen en begrotingen voor 2017 en 2018 zijn in
opdracht van, en overleg met, het bestuur vastgelegd. Het risicobeheersingssysteem gebeurt aan de
hand van een Administratieve Organisatie en Interne Beheersing die in 2018 definitief wordt
vastgesteld. Administratiebureau Force Finance doet de boekhouding van RAUM, accountantskantoor
Kamphuis & Berghuizen voert de jaarlijkse financiële controle uit. Tussen het bestuur en de
accountant vond in 2017 een maal overleg plaats gerelateerd aan de controle van de jaarrekening.
Stichting RAUM heeft een ANBI status en is tegen aansprakelijkheid en schade verzekerd.
De grootste bedreiging van de stichting is wanneer de gemeente het project niet langer ondersteunt.
RAUM heeft in ieder geval tot eind 2018 (financiële) afspraken met de gemeente. Om deze reden
werkt RAUM vanuit een flexibel ingerichte organisatiestructuur met onder meer kortlopende
contracten.

FINANCIËN
Stichting RAUM heeft in 2017 voldaan aan haar inhoudelijke en financiële verplichting en een positief
resultaat behaald van € 80.451 Van dit resultaat is € 55.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve.
Dit ten behoeve van de exploitatie en continuïteit van de stichting in 2018. De rest van het resultaat is
toegevoegd aan de algemene reserve. De liquiditeit en solvabiliteit van de stichting is daarnaast op
orde. De liquiditeit geeft de mate aan waarin verschaffers van kort vreemd vermogen uit de vlottende
activa kunnen worden betaald. Een gezonde waarde is 1 of hoger. RAUM heeft voor 2017 een liquiditeit
van 1,7 Daarmee is de liquiditeit dus ruim voldoende om aan de kortlopende verplichtingen te kunnen
voldoen.
De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen het balanstotaal en het eigen vermogen op de balans.
De streefnorm voor niet-financiële instellingen is tussen de 25% en 40%. In het boekjaar 2017 was de
solvabiliteit van Stichting RAUM 27,8%. De langlopende schuld (€ 113.084) is dat deel van de
ontvangen investeringssubsidie voor het Makershuis en de Werkplaats dat in 2018 afgeschreven moet
worden. Hieronder een onderzicht van de afwijkingen van de begroting van RAUM.
SUBSIDIES
De prognose voor het vinden van aanvullende fondsen en sponsoring bleek voor het startjaar 2017 te
ambitieus. De plannen van RAUM waren nog onvoldoende concreet en diverse deadlines voor het
aanvragen van fondsen voor 2017 waren begin 2017 al verstreken. Dit heeft als gevolg gehad dat de
programmering en organisatie van het pilotjaar 2017 van RAUM nagenoeg volledig gedekt werd door
de bijdrage van de gemeente. Met de investeringen in het Makershuis en de Werkplaats komt het
totaal aan ontvangen subsidie op de begrote € 890.000 uit. Deze subsidie is deels ontvangen vanuit
een opdrachtverstrekking van de gemeente voor de exploitatie van RAUM (€ 71.002), deels ontvangen
aan subsidies ten behoeve van de exploitatie (€ 705.914) en deels als investeringssubsidies ontvangen
(€ 113.084), opgenomen op de balans.
PERSONELE LASTEN
De kosten voor het organiseren van RAUM, en daarmee het aantal uren, blijken hoger dan begroot. Dit
komt door de oorspronkelijke inzet van een te klein team. Zo heeft RAUM vanaf oktober een extra
programmamaker/ producent betrokken, bleek meer tijd nodig te zijn vanuit een fondsenwerver en
ook voor adviseurs met expertise op het gebied van merkstrategie, horeca en contracten. De kantooren administratiekosten zijn hoger dan verwacht. Deze bleken te laag ingeschat.
HUISVESTINGSKOSTEN/ MATERIËLE VASTE ACTIVA
De begrote huisvestingskosten van RAUM behelste ook de investeringen in het Makershuis en de
Werkplaats. Besloten is deze kosten op te nemen op de balans in plaats van in de exploitatiebegroting.
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Dit aangezien deze investeringen geen onderdeel uitmaken van een exploitatie maar ‘Materiële vaste
activa’ zijn. Deze investeringen worden, in overleg met de gemeente, over twee jaar afgeschreven. Dit
aangezien RAUM mogelijk alleen programma realiseert voor 2017 en 2018 waarvoor het Makershuis en
de Werkplaats noodzakelijke locaties zijn. De kosten van de investeringen zijn nagenoeg gelijk aan de
kosten die begroot zijn. Dit gerelateerd aan de bij de gemeente ingediende investeringsbegroting. De
meerkosten van het realiseren van het Makershuis (€ 10.875), gerelateerd aan de ingediende
investeringsbegroting, zijn als afschrijving opgenomen in 2017 onder huisvestingskosten. De kosten
onder huisvesting (€ 9.609) betreft onverwachte kosten gerelateerd aan het realiseren van het
Makershuis en de Werkplaats die los staan van de ingediende investeringsbegroting.
PROGRAMMA
Aangezien er voor 2017 geen aanvullende fondsen waren, die veelal specifiek voor programma ingezet
worden, was het budget minder groot dan begroot. In 2017 werden verder diverse interessante jonge
makers vanuit de open call geselecteerd als makers-in-residence, denk aan Chloé Rutzerveld en
Gewildgroei. Het budget dat als gevolg nodig was om acht makers vanuit de open call te faciliteren
was minder hoog dan verwacht. Op de open call voor programma kwamen minder aanvragen dan
begroot binnen die gerelateerd waren aan de doelstellingen van RAUM. Hiervoor is dus ook een
minder groot budget ingezet.
PRODUCTIE/ COMMUNICATIEKOSTEN
De productiekosten blijken lager dan voorzien. Dit aangezien er minder programma dan begroot is
uitgevoerd (doordat er minder fondsinkomsten waren) en omdat een deel van de productiekosten
gerelateerd aan programma al onderdeel waren van de programmakosten vanuit de door de
(programma)makers ingediende begrotingen. De (verwachte) communicatiekosten voor 2017 zijn
lager dan verwacht gerelateerd aan de lagere programmakosten.

TOT SLOT
Het bestuur van RAUM is trots op wat het in het afgelopen jaar heeft weten te bereiken. RAUM heeft
zich in zeer korte tijd ontwikkeld tot een professionele organisatie dat een groot aantal mooie
installaties en programma’s heeft voortgebracht en een grote groep mensen heeft weten te bereiken.
Zo ontving RAUM, naast haar bezoekers in 2017, 1.900 likes op Facebook met een gemiddeld bereik
van 13.000 gebruikers per maand en 770 volgers op Instagram. Vanaf juni 2017 waren er 16.256 unieke
bezoekers op de website. RAUM ontwikkelt zich tot een nieuw soort kunstplek. Dit doet RAUM al
testend en door continu in gesprek te blijven met direct en indirect belanghebbenden waaronder
bewoners uit wijk en stad. Het is een laagdrempelige publieke ‘third space’ met één been in de
geëngageerde kunst- en design wereld en één been in placemaking. Het doel: een plek creëren die
wijk en stad met elkaar verbindt met een grote publiekswaarde waar we mensen via kunst en design
betrekken bij het vormgeven van onze toekomstige stad. Het bestuur is ervan overtuigd dat de gedane
investeringen een waardevolle toevoeging gaan opleveren: niet alleen in Leidsche Rijn Centrum en de
stad, maar ook als unieke locatie voor makers vanuit binnen- en buitenland. We kijken er naar uit deze
unieke locatie in de komende jaren, met de gemeente en al onze partners, verder te ontwikkelen.

Meedenksessies met direct belanghebbenden november 2016, juli 2017 en december 2017
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