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INTRODUCTIE

1. INTRODUCTIE

Wereldwijd groeien stedelijke regio’s en dat blijven
ze de komende decennia doen. Ook in Nederland
voorziet het CBS verdere stedelijke groei terwijl de
plattelandsgemeentes krimpen. Hoewel er dus meer
mensen dichter bij elkaar wonen dan ooit tevoren,
is onderling contact niet gegarandeerd. Het aantal
eenpersoonshuishoudens neemt verder toe,
de kloof tussen arm en rijk wordt groter en dankzij
verregaande digitalisering en toepassing van
algoritmes hoeven we onze bubbels niet meer uit.
Leidsche Rijn is een goed voorbeeld van een snel gegroeide stedelijke regio:
nergens in Nederland is een stadswijk te vinden waar in zo’n korte tijd zoveel
nieuwe mensen zijn komen wonen. Allemaal mensen voor wie de wijk een
nieuw thuis is geworden. Een thuis met gebreken: zonder geschiedenis
om je aan te kunnen spiegelen, zonder oude sociale structuren waarin
nieuwkomers kunnen worden ingebed, zonder touwtje uit de brievenbus.
Een thuis met kansen ook en een onbeschreven blad waarop naar hartenlust
getekend mag worden. Maar de vraag is: wie tekent er allemaal mee?
Die vraag staat voor RAUM centraal: Hoe zorgen we ervoor dat de wijk een
wijk van iedereen wordt? En in breder verband: hoe maken we de hele
stad tot een plek waar iedereen tot z’n recht komt? Wij willen hier vanuit
opgedane ervaring en expertise een bijdrage aan leveren. In de korte tijd van
ons bestaan hebben we een steile leercurve laten zien: dit meerjarenplan is
een logisch en ambitieus vervolg op het vorige. RAUM brengt stadsbewoners
nader tot elkaar en zoekt samen met hen naar oplossingen voor stedelijke
opgaven en manieren om de stad werkelijk inclusief te laten zijn.

1.1.

MISSIE

RAUM nodigt iedere stedeling uit om een bijdrage te leveren aan de
ontwikkeling van zijn of haar stad. Met de inzet van kunst en design maakt
RAUM de opgaven waar de bewoners en hun stad zich voor gesteld zien
zichtbaar en bespreekbaar. RAUM stimuleert inclusie en activeert een brede
doelgroep tot meedoen.
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1.2.

VISIE

De samenleving staat voor een aantal grote maatschappelijke opgaven
die nauw met elkaar verbonden zijn en ingrijpende veranderingen
met zich meebrengen: onder meer klimaatverandering, explosieve
bevolkingstoename, verregaande digitalisering en natuurlijk de gevolgen
van de pandemie die de wereld momenteel in zijn greep heeft. Een
sleutelrol in al die transities is weggelegd voor steden. Steden huisvesten
grote hoeveelheden mensen (inmiddels meer dan de helft van de
wereldbevolking) en ideeën, en bieden de infrastructuur en netwerken om
samen te werken, te experimenteren en nieuwe inzichten op te doen. Dat
maakt ze bij uitstek geschikt om de vele vragen en mogelijke antwoorden
voor al die uitdagingen te onderzoeken en vorm te geven. Wij zijn ervan
overtuigd dat dit alleen kan als ieders ideeën en inzichten daarin een
gelijkwaardige plek krijgen. Zonder inclusie geen samenwerking, geen
draagvlak, geen verandering.
Wij versterken inclusie binnen de specifieke context van Utrecht, met
Leidsche Rijn als basis. Onze locatie ligt op de grens tussen wijk en stad en
is daarmee de ideale plek om lokale, regionale maar ook mondiale opgaven
met elkaar te verbinden. Vorm is voor ons van groot belang, maar context
is key. Wij beschouwen creative placemaking (zie kader) als de meest
geëigende werkmethode om de opgaven voor de stad te verbeelden en
het bewustzijn van alle bewoners ten aanzien van die opgaven - en van
elkaar - te vergroten.

WAT IS CREATIVE PLACEMAKING?

Wij zullen ons de komende jaren nadrukkelijker profileren op het gebied van
creative placemaking. Er bestaan verschillende definities van die term. Wij
gebruiken die van Markusen & Gadwa (2010):
Creative placemaking is een proces waarin verschillende betrokkenen uit het
publieke, non-profit en de private sector samen met een lokale gemeenschap
werken aan het fysieke en sociale karakter van een voorziening, straat, buurt,
dorp, stad of regio.
Het gaat om een langdurige, strategische samenwerking tussen verschillende
domeinen (cross-sectoraal). Gedeelde (sociale, economische, culturele) waarden
krijgen vorm via culturele activiteiten. Het doel van creative placemaking is
cultuurgerichte, plaatsgebonden gemeenschapsontwikkeling.
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1.3.

IMPACTHYPOTHESES

RAUM wil weten of haar activiteiten zin hebben; of ze daadwerkelijk een
bijdrage leveren aan de realisatie van onze missie. Om die reden hebben
we vier impacthypotheses geformuleerd die we de komende jaren zullen
onderzoeken:

HYPOTHESE 1

Bewoners uit de wijk Leidsche Rijn en andere delen van de stad Utrecht die
meedoen aan ons Burenprogramma ontmoeten andere bewoners van de stad
en maken kennis met verschillende leefwijzen in die stad. Deze kennismaking
leidt tot het inzicht dat het leven in de stad van meer kanten ervaren kan worden
dan hij of zij eerst dacht. En tot het inzicht dat de stad van álle buurtgenoten is.
Dat leidt tot een groter gevoel van mede-eigenaarschap van en betrokkenheid en
saamhorigheid bij de buurt.

HYPOTHESE 2

Bezoekers die onze exposities over actuele stedelijke onderwerpen binnen de
Stadsonderzoeken bezoeken, worden uitgenodigd actief te participeren, waardoor
zij (nieuwe) kennis opdoen en deze onderwerpen in een nieuw licht zien. Hierdoor
worden zij zich bewust van het feit dat die stedelijke onderwerpen invloed hebben
op het leven van bewoners in de stad. Hierdoor betrekken zij dit ook op zichzelf
en voelen zij zich meer betrokken bij de onderwerpen. En hebben zij een grotere
motivatie en bereidheid om zelf een passieve of actieve bijdrage te leveren aan de
maatschappelijke keuzes binnen het onderwerp.

HYPOTHESE 3

Mensen die onze Publieksmagneten bezoeken, ervaren de positieve betekenis
van spelen en bezinnen voor het leven in de stad. Zij krijgen het inzicht dat die
voor henzelf en hun medemensen van waarde is voor de manier waarop mensen
met elkaar samenleven. Dit inzicht motiveert hen om spel en bezinning vaker
onderdeel te laten zijn van hun dagelijks leven; dit draagt bij aan hun levensgeluk.

HYPOTHESE 4

Makers die met ons 'ontwerpend onderzoek' doen en werk maken rond stedelijke
opgaven, brengen dat werk in verbinding met bewoners en partners in de stad.
Doordat die laatsten reageren en reflecteren op dat werk tijdens exposities en
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events, leren makers over de effecten van hun werk op hun publiek. Daarnaast
vergroot het ontwerpend onderzoek hun kennis, vaardigheden en capaciteiten
omdat zij het vraagstuk in al zijn facetten leren begrijpen. Makers kunnen met deze
inzichten een betere bijdrage leveren aan het oplossen van stedelijke opgaven.

1.4. AMBITIES 2021-2024
1.4.1. INHOUDELIJK
1.

2.

3.

Wij zetten creative placemaking in voor de ontwikkeling van onze
plek en ons programma. Daarbinnen gaan we samenwerken met
collega-instellingen die ons kunnen ondersteunen, faciliteren en
versterken, van lokaal tot internationaal niveau.
Wij werken met de gemeente en de partners op het Berlijnplein
aan het realiseren van een vernieuwende, circulaire
culturele voorziening waarin diverse partners met elkaar én het
publiek samen werken aan de toekomst van de stad.
Wij leveren met onze activiteiten een indirecte en directe bijdrage
aan een inclusief Utrecht. De focus ligt daarin op diversiteit en
inclusie van mensen van diverse culturele achtergronden. Een
toename hierin is bij ons zichtbaar in het programma-aanbod,
het publiek, de makers, de partners en de organisatie.

1.4.2. ARTISTIEK
1.

2.

3.

Wij zijn de plek waar makers - zowel talenten als gevestigde
namen - de impact van hun werk op actuele stedelijke opgaven
(verder) kunnen vergroten. Met deze makers ontwikkelen wij
installaties en activiteiten die een bijdrage leveren aan (bewustzijn
omtrent) die stedelijke opgaven.
Professionele collega-instellingen in de kunst- en cultuursector
herkennen ons in 2024 als ontwerpinstelling die diverse disciplines
binnen kunst en design inzet om een bijdrage te leveren aan 		
stedelijke opgaven.
Hoe beter het programma, hoe groter de impact. Daarom werken wij
ook de komende jaren verder aan het realiseren van de hoogst
mogelijke artistieke kwaliteit in termen van zeggingskracht,
oorspronkelijkheid en vakmanschap.
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1.4.3. ZAKELIJK
1.
2.
3.

In 2024 is ons percentage eigen inkomsten gestegen van 8% 		
(niveau 2020) naar 30%. Dit dankzij een toename van entree
inkomsten, partnerships en structurele inzet op fondsenwerving.
Wij incorporeren de komende jaren de kernwaarden uit de Fair 		
Practice Code naar beste vermogen in onze organisatie.
Het team wordt in omvang, ervaring en kennis optimaal opgebouwd
passend bij de behoeftes van dat moment en de ambities op het
gebied van inclusie, toewerkend naar een nieuw gebouw in 2024.

1.4.4. PUBLIEKSBEREIK & MARKETING
1.

2.
3.

RAUM profileert zich lokaal, nationaal en internationaal als een
vernieuwende kennis- en cultuurinstelling, en specifiek als expert op
het gebied van creative placemaking en actuele stedelijke opgaven.
Hiervoor wordt sterker ingezet op brandcommunicatie.
Het aantal bezoekers stijgt van 40.000 in 2021 naar minimaal
75.000 in 2024.
Marketing en communicatie sluiten nauw aan op onze vier 			
impacthypotheses; die zijn in hoge mate bepalend voor de wijze
van publieksbenadering.

1.5. TERUGBLIK 2017-2020
In 2017 zijn wij in Utrecht Leidsche Rijn van start gegaan als
‘grensverleggend makersplein’. Meer dan duizend mensen participeerden
in meedenksessies aan de co-creatie van de plek en ons programma.
De bezoekersaantallen stegen exponentieel van 10.000 in 2017, 20.000
in 2018 naar meer dan 40.000 in 2019.
Wij startten vanuit een brede thematiek waarin makers uitgenodigd
werden hun blik te geven op de wijk. Al snel bleek dat wij vanuit onze
werkwijze en locatie ook bewoners en bezoekers een rol konden geven
in het proefondervindelijk bouwen aan het toekomstige stadsleven van
Utrecht.
Om deze potentie te verduurzamen, gingen we vanaf april 2018 werken
vanuit een ‘artistieke visie’ op de stad, waarin stedelijke thema’s de
boventoon voerden. De begeleiding van de makers kreeg steeds meer
aandacht. In creative placemaking vonden wij een werkwijze die
betrokkenen en makers houvast biedt in hun werkproces: niet alleen in
het openbaar maken van kennis, maar ook in het openbaar ophalen en
verspreiden ervan.

MEERJARENPLAN 2021-2024								

8

1. INTRODUCTIE

De focus ligt daarin
op een toename van
inclusie van mensen met
diverse culturele
achtergronden
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Onze activiteiten richtten zich in eerste instantie vooral op bewoners van
Leidsche Rijn en in toenemende mate op de stad als geheel, met voor ieder
wat wils. Het bleek een uitdaging om het programma méér te laten zijn
dan een verzameling op zichzelf staande activiteiten. Met het werken vanuit
exposities zetten we vanaf 2019 een stap in de goede richting. Corona werd
de incentive om dit verder te verdiepen: we organiseerden een expositie
rondom eenzaamheid vanuit de methode van ontwerpend onderzoek
en gebruikten onze succesvolle Stadscamping RAUM om bezoekers van
diverse (culturele) achtergronden te trekken en tot spelen aan te zetten.
Onze ambities zijn met dit plan uitgekristalliseerd: we weten wie we zijn en
wat we willen bijdragen aan de stad en het culturele veld. Dat heeft een
aantal consequenties. Zo zien we welke groei we moeten doormaken in
de organisatie. Hiertoe is eind 2019 een professioneel teamtraject gestart
waarvan we de uitkomsten vanaf eind 2020 implementeren. Daarnaast
hebben we een beeld van de impact die we willen maken en zien nieuwe
mogelijkheden om betrokkenen duurzaam aan ons te verbinden. Tenslotte
bieden onze ambities en impacthypotheses aanknopingspunten om onze
financieringsmix te verbreden. Begin 2020 stelden we hiertoe een business
developer aan.

BUURTBORREL X DREAMING OF SYRIA

STADSCAMPINGB RAUM
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2. ARTISTIEK-INHOUDELIJKE KWALITEIT

2.1. ARTISTIEK PROFIEL
In RAUM zijn uiteenlopende functies verenigd. We zijn een publiek plein met
een breed aanbod van culturele activiteiten; installaties vormen daarvan de
basis. Door de toegankelijkheid van onze locatie komen mensen snel een
kijkje nemen.
In essentie zijn we een ontwerpinstelling, onderdeel van de interdisciplinaire
sector zoals die wordt beschreven in Ontwerp voor de toekomst, het Advies
Ontwerpsector van de Raad voor Cultuur van september 2018. De Raad
constateert daarin dat deze sector zich kenmerkt door “de aandacht voor
nieuwe materialen en technologieën, het maatschappelijke engagement
en de wens om op nieuwe manieren samen te werken en tot gedeelde
praktijken te komen, door middel van open en democratisch ontwerp.” Deze
kenschets komt bijna een-op-een overeen met onze eigen kernwaarden
(zoals weergegeven onder 5.1.3).
We brengen een onderscheidend programma met activiteiten waarbinnen
(beeldende) kunst en design de motor zijn: ze stimuleren ontmoeting,
nodigen uit tot participatie, geven inzicht, lokken gedrag uit, en genereren zo
impact. ‘Slechte’ kunst krijgt dat niet voor elkaar; daarom is de hoge artistieke
kwaliteit van het kunstwerk voor ons randvoorwaardelijk. Om die reden
bieden we talent en gevestigde makers de faciliteiten, ondersteuning en
inspiratie om boven zichzelf uit te stijgen.
2.2. BETEKENIS & DRAAGVLAK

Met RAUM heeft de wijk Leidsche Rijn een nieuwe laagdrempelige
ontmoetingsplek; we zien dat buren bij ons samen komen en ouders er met
hun kinderen spelen. Ons programma trekt ook veel bezoekers uit de rest
van Utrecht en omgeving; Leidsche Rijn profileert zich hierdoor nadrukkelijk
als onderdeel van de stad. Met ons publieksbereik en onze ervaring in cocreatie spelen wij een belangrijke rol in het gezamenlijk programmeren,
organiseren en communiceren van het Berlijnplein als nieuwe culturele
bestemming. Dit in samenwerking met de gemeente, DePlaatsmaker en
de andere partners op het terrein. Met de partijen op de ‘Cultuur-as’ werken
we samen om de aantrekkingskracht van dit gebied voor Leidsche Rijn en
de stad te vergroten, dit onder meer door het organiseren van een jaarlijks
gezamenlijk event. Als onderdeel van de Leidsche Rijn Connectie maken we
ons bovendien hard om het culturele klimaat in Leidsche Rijn verder
te versterken.
Ons publieksprogramma zorgt voor een groter en meer divers cultureel
aanbod in Utrecht. We zijn bovendien een plek voor makers uit Utrecht om
zich verder te profileren en te ontwikkelen onder meer in verbinding met
de stedelijke onderwerpen waar RAUM aan werkt. Wij leveren een bijdrage
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aan het ophalen en overdragen van kennis omtrent, én het verbinden van
organisaties uit de stad op, deze onderwerpen. We zijn hiertoe ook een
samenwerking gestart met IMPAKT, SET-UP en Casco Art Institute, om
samen te onderzoeken hoe we ons hard kunnen maken voor het werken aan
stedelijke opgaven in de stad vanuit kunst en design. In het Hedendaagse
Kunst Overleg zetten wij ons vooral in voor de verbinding tussen beeldende
kunst en ontwerp, en de versteviging van de positie van deze disciplines in
de stad.
Wij positioneren Utrecht op (inter)nationaal vlak als vernieuwer op het
gebied van cultuur en placemaking. We trekken reeds bezoekers uit
andere grote steden in Nederland. Culturele en ambtelijke organisaties
uit binnen- en buitenland komen bij ons op bezoek voor inspiratie en
we hebben presentaties gegeven in onder meer Rome en Valencia.
We brengen bovendien (inter)nationaal gerenommeerde makers als
Jennifer Rubell (VS) en Orizzontale (IT) naar Utrecht, werkten samen met
partijen als Nemo Kennislink en voeren gesprekken over toekomstige
programmasamenwerking met collega-instellingen als Waag en Stichting
NDSM-Werf.

2.3.

ACTIVITEITEN 2021-2024

We organiseren een breed spectrum aan activiteiten: exposities, festivals,
markten, buurtactiviteiten, installaties en meer. Door deze onder te brengen
in drie programmalijnen brengen we daar een heldere verdeling in aan.
Schematisch weergegeven ziet die er zo uit:

BURENPROGRAMMA
LAAGDREMPELIG /
LOKAAL / BEWEZEN
WAARDE /
VERBINDEND

STADSONDERZOEK
VERDIEPEND /
CO-CREATIEF / STAD
& LAND/ LANGLOPEND /
DIVERSE ONDERWERPEN
/ BEELDEND

PUBLIEKSMAGNETEN
ARTISTIEK /
TOEGANKELIJK /
(INTER)NATIONAAL /
INSTALLATIES /
BELEVING
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Dit beeld toont de drie gezichten van RAUM: ten eerste de gezellige buur, die
de leukste uitjes organiseert en je het beste eten voorschotelt; degene bij wie
je je altijd thuis voelt en waar je nieuwe mensen leert kennen. Ten tweede de
prikkelende coach, die je nieuwe inzichten geeft, met wie je in discussie kunt
over onderwerpen die je na aan het hart liggen, bij wie je mening welkom
is en die zijn kennis en netwerk graag met je deelt. En tot slot de visionair
die je een blik gunt op de stad van de toekomst, die je laat participeren in
experimenten, en die mensen van ver over de stadsgrenzen naar zich toe
weet te lokken. Hieronder werken we onze programmalijnen en activiteiten
verder uit.

2.3.1. BURENPROGRAMMA

Met het Burenprogramma leveren we een directe bijdrage aan het inclusiever
maken van het huidige stadsleven in Leidsche Rijn en Utrecht. Bewoners uit wijk en
stad komen naar ons plein en onze activiteiten omdat ze laagdrempelig zijn. Daar
maken ze kennis met bewoners en leefwijzen uit de stad, en worden ze getriggerd een
kijkje te nemen bij de installaties op het terrein en lid te worden van onze community.
Het Burenprogramma bestaat uit onder meer uit:
De succesvolle markt Le Bazarre landt elk kwartaal op ons terrein. Creatieve
ondernemers uit Utrecht laten hier zichzelf en hun waren aan de stad zien. Een
nauwkeurige selectie, na een open oproep, garandeert een zo divers mogelijk
aanbod en publiek.
Met bands en dansacts op aanvraag kunnen buurtbewoners met RAUM
Pop-Up in hun eigen omgeving genieten van het moois dat Utrecht te bieden
heeft. De presentator zorgt dat de buurt elkaar op een laagdrempelige manier
(beter) leert kennen.
Vuur van Sint Maarten van Sharing Arts Society is de opmaat naar
de Sint Maarten Parade: een combinatie van lichtkunst, muziek, eten en
een reusachtig vuur. Elke editie creëert bewustwording rond één van de
Sustainable Development Goals van de VN.

De succesvolle markt
Le Bazarre landt elk kwartaal
op ons terrein
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VUUR VAN SINT MAARTEN

2.3.2 STADSONDERZOEK
Vanaf 2021 introduceren wij een vernieuwende aanpak in het maken
van onze exposities: Stadsonderzoeken. Samen met makers, bewoners,
bezoekers en deskundigen onderzoeken we hoe de stad inclusiever kan
worden. Wij geven sturing en zorgen voor een creatief totaalconcept dat de
bezoeker meeneemt in een nieuwe blik op stedelijke opgaven.
We kiezen daarbij voor onderwerpen die vanuit de actualiteit en/of
gesprekken met bezoekers en bewoners urgent blijken. De coronacrisis speelde in de totstandkoming van de keuze een significante rol.
Onderstaande onderwerpen kunnen onder invloed van toekomstige
actualiteiten aangepast worden.

RAUM DER LUSTEN (2020/2021)
Geïnspireerd op het wereldberoemde schilderij ‘Tuin der Lusten’ van Jheronimus Bosch
tovert architectenbureau ZUS het terrein van RAUM om tot een plek van extremiteiten
met een hel én een hemel. Het resultaat? Een plein dat in niets lijkt op de meeste publieke
ruimten die vaak efficiënt en aangeharkt zijn. Zeker nu, in coronatijd, komen onze publieke
ruimtes onder druk te staan. Dus: kan de publieke ruimte niet wat spannender, meer
passend bij de diverse leefstijlen in de stad en daardoor open voor iedereen? ZUS koos
voor werk van voornamelijk Rotterdamse makers met o.a. Maarten Baas, Studio Ossidiana,
Office CCXD en Atelier van Lieshout én werk van kunstenares Andrea Hasler (CH).

OFFICE CCXD

STUDIO OSSIDIANA

ANDREA HASLER

2. ARTISTIEK-INHOUDELIJKE KWALITEIT

DE ONGELIJKE STAD (2021/2022)
“Alleen in de VS is de vermogensongelijkheid groter dan in Nederland. Tijd voor
actie”, kopte de Volkskrant op 4 juli 2018. De stad wordt rijker maar de samenleving
armer. In tijden van corona worden de verschillen steeds duidelijker zichtbaar.
Door toenemende vermogensongelijkheid komen vooral de rijke(re) mensen nog
de stad in. Anderen zijn gedwongen te vertrekken; ook in Utrecht. Hoe werkt dat
eigenlijk? Middels kunst en design geven we vorm aan alternatieve ideeën zoals het
basisinkomen en een radicaal andere woningmarkt, waar iedereen huiseigenaar is.

THOMAS THWAITES

MELANIE BONAJO

MARLEINE VAN DER WERF

DIEREN DE BAAS (2022/2023)
Stap met ons in de tijdmachine: welkom in de dierentuin van de toekomst! Je
bevindt je niet in een ouderwets omheind park met geijkte paden en kooien met
exotische dieren. Nee, je bent aangekomen in de radicaal natuurinclusieve stad van
de toekomst. Een aards paradijs waarin mens en dier elkaar de ruimte geven, nieuwe
allianties vormen en leren van elkaar. Je krijgt bij aankomst een dier toegewezen (zoals
in een game). Vanuit dat perspectief ga je de expositie bekijken. Volg je de olifantenpas
of de rattenroute?
De biodiversiteit van Europa gaat in rap tempo achteruit: een zesde uitstervingsgolf is
in aantocht (IPBES, 2019). Het is hoog tijd om een radicaal andere positie in te nemen
ten opzichte van dieren in onze steden. Wat kunnen wij als mensen van dieren leren?
Is het onderscheid tussen mens en dier nog houdbaar in de stad?

Middels kunst en design
geven we vorm aan
alternatieve ideeën
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QUEER DE STAD (WERKTITEL) (2023/2024)
Onze gender en seksuele geaardheid hebben grote invloed op hoe we het stadsleven
ervaren. Onze persoonlijke voorkeuren leiden er niet alleen toe dat deuren soms voor
ons open gaan, maar ook dat ruimtes zich voor ons kunnen sluiten. Met Queer de Stad
nemen we de normen, aannames en regels van de stad (veelal ontstaan vanuit een
witte, heteroseksuele, mannelijke blik) onder de loep. Van straatnaam tot huishouden
en van supermarkt tot nachtclub: wat valt op als je door een queer lens kijkt naar
bestaande stedelijke concepten en plekken? En wat moet anders?

2.3.3. PUBLIEKSMAGNETEN
Met grootschalige installaties en laagdrempelige activiteiten trekken we
een lokaal én landelijk publiek en laten hen de positieve betekenis van
spelen en bezinning voor het stadsleven zien en ervaren. In de zomer staat
op Stadscamping RAUM spel centraal; in de winter stimuleren we met
WinterSense bezinning. Voor beide zaken is in de stad niet altijd voldoende
tijd en ruimte; laat staan dat de stedelijke inrichting en sociale conventies
ertoe uitnodigen. Juist deze vormen van gedrag zijn echter cruciaal voor
onze nieuwsgierigheid en ons inlevingsvermogen. En die zijn op hun beurt
weer randvoorwaardelijk voor inclusie. Opkomende makers krijgen ook in dit
programma de kans zich te doen gelden.

STADSCAMPING RAUM
Iedere zomervakantie opent Stadscamping RAUM: een programma bomvol
activiteiten voor jong en oud. Op de camping staat een grootste installatie als
publieksmagneet die ons toont hoe ruimtelijk ontwerp kan leiden tot een meer
speelse publiek ruimte.

Met grootschalige installaties en
laagdrempelige activiteiten trekken
we een lokaal én landelijk publiek
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WINTERSENSE
In de donkerste dagen van het jaar organiseren we WinterSense, een (licht)installatie
die elk jaar oproept tot bezinning. We programmeren rondom de installaties,
activiteiten die de beleving van het werk verdiepen en bezoekers activeren mee
te doen.

STADSCAMPING RAUM YINKA ILORI (GB)

WINTERSENSE RYOIJ IKEDA (JPN)

2.3.4. RAUM COMMUNITY’S
Hoe maken we Utrecht van en voor iedereen? Dat is een vraag die niet
alleen ons bezighoudt: maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen
en bewoners uit de buurt vragen ons, vanuit allerlei activiteiten die we
organiseren, hoe zij zelf een (verdere) bijdrage kunnen leveren aan de
onderwerpen waar we mee bezig zijn en onze activiteiten. Hiervoor gaan
we met hen, zowel on- als offline, een community opzetten. Twee keer per
jaar is er een bijeenkomst om mee te denken over de onderwerpen van de
Stadsonderzoeken en één keer per jaar een Meemaakdag met live co-creatie
sessies op tal van thema’s. Online delen we oproepen en acties van RAUM,
elkaar en de stad voor activiteiten en ideeën op het gebied van inclusiviteit.
Startpunt voor het opzetten van deze community is RAUM Lab: een groep
van momenteel zo’n honderd mensen en organisaties uit wijk en stad.
In 2021 starten we ook een tweede community: RAUM Bizz. Dit is een plek
voor ondernemers uit Utrecht om samen kennis en inspiratie op te doen
over stedelijke kwesties in de stad met als basis de onderwerpen die RAUM
onderzoekt in haar Stadsonderzoeken. RAUM bouwt aan deze community
vanuit bestaande contacten in het bedrijfsleven.
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2.4. ONTWIKKELING
2.4.1. DE ROL VAN DE MAKERS
Bij RAUM werken we met makers over de gehele breedte van de creatieve en
culturele sector.
De makers reageren op open calls of worden benaderd voor een gerichte
ontwerpopdracht. Onze curatoren, programmamakers en het programmaadviesteam beschikken over een (inter)nationaal netwerk van makers
en collega-programmeurs, en houden zowel lokale als (inter)nationale
activiteiten, tentoonstellingen en afstudeerexposities in de gaten. Via open
calls komen we in contact met makers die we vanuit ons netwerk (nog) niet
aanspreken. Daardoor bieden we iedereen in het een veld een eerlijke kans
op een opdracht.
Bij ons wordt weinig onderscheid gemaakt tussen opkomend talent en
gevestigde makers. We stimuleren dat makers van elkaar kunnen leren,
onder meer door hen in de ontwikkelfase aan elkaar te presenteren. Ook
initiëren we onderlinge samenwerkingen als we denken dat makers samen
meer impact kunnen genereren. We begeleiden makers gedurende het hele
ontwikkelproces van een idee naar een installatie of programma.

Onze curatoren,
programmamakers en het
programma-adviesteam beschikken
over een (inter)nationaal netwerk
van makers en
collega-programmeurs
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2.4.2. DE ROL VAN DE LOCATIE
We werken toe naar een nieuw onderkomen op de huidige locatie in 2024.
Dit bestaat uit in ieder geval 800 m2 expositieruimte binnen, 350 m2 horecaen programmaruimte, ruimtes voor artists in residence, een werkplaats en
2.000 m2 buitenruimte voor installaties. De nieuwbouw biedt ons de
mogelijkheid de impact van RAUM te vergroten doordat we dan ook makers
en installaties kunnen tonen die een binnenlocatie nodig hebben. We
kijken ernaar uit te onderzoeken hoe installaties buiten en binnen elkaar
kunnen versterken.
We zijn verheugd over de grote circulaire ambities van de gemeente; die
sluiten naadloos aan op onze ambitie om op deze plek samen te werken aan
de toekomst van de stad. In die ontwikkeling pakken wij onze adviserende rol
krachtig op om te zorgen dat voorwaarden als toegankelijkheid, co-creatie,
een diversiteit aan partners op het terrein en de menselijke maat gewaarborgd
blijven.
De verwachte verbouwing in 2023 betekent dat wij in dat jaar niet op onze
huidige locatie programma kunnen maken. Het Burenprogramma zal dan
landen op plekken in de omgeving. De expositie van het Stadsonderzoek
vindt op een nader te bepalen locatie in de stad plaats. De Publieksmagneten
proberen we zoveel mogelijk rond het Berlijnplein te programmeren.
2.4.3. INCLUSIE & TOEGANKELIJKHEID
Het streven naar inclusie zit in onze missie. Een stad heeft tenslotte de creatieve
denkkracht en representatie van al haar inwoners nodig.
Aangezien we ons niet kunnen richten op daadwerkelijk iedereen, richten we
ons de komende jaren vooral op het betrekken van mensen van uiteenlopende
(culturele) achtergronden en leefstijlen. Dit is zeker in een stad als Utrecht
noodzakelijk waar 36% van de bewoners een migratie-achtergrond heeft, doch
diversiteit en inclusie niet vanzelfsprekend zijn. Culturele diversiteit zal dan ook
in stijgende mate zichtbaar zijn in ons team (van wie nu een kwart een biculturele achtergrond heeft), in de selectie van makers, in de betrokkenen bij de
Stadsonderzoeken, in de zichtbare representatie van onze communicatie voor
verschillende groepen en in ons publiek zelf.
We streven nu én in de toekomst naar een plek waar mensen van verschillende
(culturele) achtergronden en leefstijlen zich welkom voelen. Om hiervoor
een toegankelijke basis neer te leggen, hebben we in de buitenruimte een
programma-ruimte gecreëerd als een uitnodigend en vrolijk plein met veel
gratis programma dat ook toegankelijk is voor minder validen (waarbij we ons
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bewust zijn dat verdere verbeteringen op dit punt nodig zijn). We organiseren
onze activiteiten dusdanig dat in de ontwikkeling, de uitvoering en de beleving
iedere stem - van maker, team, partner en publiek - gehoord wordt. Wij streven
er bovendien naar elke activiteit zo vorm te geven dat mensen van allerlei
verschillende (culturele) achtergronden zich hier toe aangetrokken voelen. Dit
doen we onder andere door nadrukkelijk samen te werken met makers en
partners die hun wortels in verschillende community's (in de stad) hebben.
In al onze programma-onderdelen werken we bovendien expliciet aan het
vergroten van inlevingsvermogen, gezamenlijke ervaringen en/of onderlinge
empathie. Dit onder meer door blikken en invalshoeken vanuit allerlei
achtergronden gelijktijdig het woord te geven zoals in RAUM Lab of soms
door bepaalde blikken juist de prioriteit te geven onder meer met ons
Stadsonderzoek ‘Queer de Stad’. We hopen en verwachten dat onze initiatieven
op het gebied van community-building onze geloofwaardigheid als voorvechter
van een inclusieve stad verder zullen versterken.
De Code Diversiteit & Inclusie volgend staat RAUM aan het begin van stap
4: de komende periode zorgen we ervoor dat we alle aanbevelingen uit de
code geïmplementeerd hebben. Hiervoor zullen we ook in gesprek gaan met
voorbeeldorganisaties als OSCAM en Verhalenhuis Belvédère.

STADSCAMPING

BROMMERBIOS
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4.1. ALGEMEEN
4.1.1. HUIDIGE PUBLIEKSOPBOUW
Onze bezoekersaantallen maakten recent een grote sprong: van 20.000 in
2018 naar meer dan 40.000 bezoekers in 2019. Die toename is toe te schrijven
aan drie factoren: we organiseerden in 2019 een aantal grootschalige events;
organiseerden en promootten die beter, en onze naamsbekendheid en
zichtbaarheid namen aanzienlijk toe.
De komende jaren verwachten we deze stijgende lijn in bezoekersaantallen
voort te zetten naar minimaal 75.000 bezoekers in 2024. De komst van een
expositieruimte en grotere horeca- en programmaruimte gaan hieraan zeker
een bijdrage leveren. We houden de ontwikkelingen in de sector naar aanleiding
van corona nauwlettend in de gaten en volgen hierin de richtlijnen van het
RIVM. Het feit dat RAUM werkt vanuit een publieke buitenruimte met (gratis)
toegankelijk en zeer divers programma, stemt ons hoopvol. Wij verwachten
van hieruit gedurende deze pandemie een groot deel van ons programma te
kunnen uitvoeren, voor publiek dat ons mag blijven bezoeken.
Zoals zichtbaar in de statistieken van de website en social media, trekken wij
veel bezoekers uit Utrecht en de Randstad. Een groeiend aantal bezoekers is
afkomstig uit Leidsche Rijn en Vleuten - De Meern, onder meer zichtbaar in het
snel stijgend aantal bezoekers aan de Buurtborrels,
In ons publieksonderzoek is tot op heden onvoldoende onderzoek gedaan
naar de meetbare diversiteit aan leefstijlen en (culturele) achtergrond van de
bezoekers; de komende periode gaan we ons publiek beter leren kennen om
de interactie met hen te kunnen versterken.
4.1.2. VISIE OP PUBLIEKSBENADERING
In onze publieksbenadering gaan we uit van een drietrapsaanpak. We starten

bij het prikkelen en overtuigen van ons publiek. De prikkeling schuilt in de
wijze waarop we ons aanbod kenbaar maken; de overtuiging in de (brand)
communicatie van het merk RAUM. Die naam moet vertrouwen opwekken.
De combinatie van activiteit en branding triggert onze doelgroepen tot bezoek.
Bij dat bezoek vormen zien en ervaren de uitgangspunten: RAUM's customer
journey creëert een zo bewust mogelijke interactie van het publiek met het
aanbod door de juiste communicatie, service en routing. Vervolgens stimuleren
we het publiek om te participeren in de activiteiten en tot nieuwe inzichten
te komen. Onderdeel van ons marketingbeleid zijn de publieksonderzoeken
waarmee we kunnen zien of onze inspanningen het gewenste resultaat hebben.
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Marketing en communicatie vormen zo een lange lijn van de initiële activatie
van de bezoeker tot het verkrijgen van feedback over diens ervaringen. We
zijn ervan overtuigd dat marketing en communicatie op deze wijze van grote
invloed kunnen zijn op het behalen van de impactdoelen die wij onszelf gesteld
hebben.

4.2. MARKETING
42.1.

DOELGROEPEN

De cultuurinstelling van de toekomst richt zich volgens ons niet zozeer op
traditionele indelingen van doelgroepen op basis van leeftijd, geslacht, opleiding
en inkomen. Wij geloven dat het belangrijk is te programmeren voor een zo
breed mogelijk publiek dat gemotiveerd wordt vanuit intrinsieke behoeften.
Voor ons zijn hierin onder meer de behoeften voor een inclusief stadsleven en/
of betrokkenheid bij actuele thema’s die de stad en haar inwoners direct of
indirect raken van belang.
Het bepalen van specifieke doelgroepen is wel van belang voor het zo gericht
mogelijk bereiken van ons potentiële publiek gedurende activiteiten en
campagnes. Om onze doelgroepen hiervoor te bepalen, hebben we onderzoek
gedaan naar bestaande tools voor doelgroepensegmentatie en gekozen voor
het Mentality-model van Motivaction. Dit model groepeert mensen naar hun
levensinstelling en is, aansluitend op onze overtuigingen, een beter middel
om het gedrag van mensen te verklaren en begrijpen dan de traditionele
indelingen.
RAUM heeft met Motivaction onderzocht hoe het directe verzorgingsgebied
van RAUM volgens dit model eruit ziet: Leidsche Rijn, Vleuten-De Meern en
Utrecht als geheel. Op basis daarvan is inzicht gekomen in welke milieus
hier oververtegenwoordigd zijn. Daarin is onze focus op een toename van
publiek gericht op diversiteit en inclusie van mensen van diverse culturele
achtergronden meegenomen. Als gevolg hiervan is gekozen ons de komende
vier jaar te richten op het bereiken van de volgende ‘sociale milieus’:
Kosmopolieten
Open en kritische wereldburgers die waarden als ontplooien en beleven
integreren met waarden als maatschappelijk succes, materialisme
en genieten. Ze zijn in sterke mate gevoelig voor vernieuwend,
cultureel en alternatief aanbod. Een doelgroep die qua levensstijl en
vrijetijdsbesteding past bij de waarden van RAUM. Kosmopolieten zijn
zeer cultureel divers, over het algemeen hoger opgeleid dan andere
doelgroepen, maar bestaan toch uit meer midden- en laagopgeleiden.
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Ze zijn goed vertegenwoordigd in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern en
oververtegenwoordigd in Utrecht Stad en in Utrecht als geheel.’
Opwaarts mobielen
‘De carrièregerichte individualisten met een uitgesproken fascinatie voor
sociale status, nieuwe technologie, risico en spanning. Een doelgroep die
past bij de waarden van RAUM en die RAUM graag sterker wil betrekken.
Opwaartse mobielen zijn de meest cultureel diverse doelgroep binnen
het Mentality-model, waaronder het hoogste percentage mensen
met een Marokkaanse achtergrond. Deze groep is met name middenopgeleid, en oververtegenwoordigd in zowel Leidsche Rijn als Vleuten-De
Meern.'
Postmoderne hedonisten
‘Pioniers van de beleveniscultuur, waarin experiment en het breken
met morele en sociale conventies doelen op zichzelf zijn geworden. Ze
zijn in sterke mate gevoelig voor vernieuwend, cultureel en alternatief
aanbod. Een doelgroep die qua levensstijl en vrijetijdsbesteding past bij
de waarden van RAUM. Postmoderne hedonisten zijn minder cultureel
divers dan de eerder genoemde doelgroepen maar hebben wel het
hoogste percentage mensen met een Turkse achtergrond, de op één na
grootste doelgroep met een migratieachtergrond in Utrecht. Ze hebben
zowel hoog-, midden- als laagopgeleiden in hun midden. In Utrecht zijn
de postmoderne hedonisten in bijna alle wijken oververtegenwoordigd
en goed vertegenwoordigd in Leidsche Rijn en Vleuten- de Meern.’
Door de focus op bovenstaande milieus bereikt RAUM een zeer cultureel diverse
groep mensen die zowel hoog-, midden- als laagopgeleid zijn. In Leidsche Rijn
en Vleuten-De Meern nemen deze groepen nagenoeg de helft van de inwoners
in, en in Utrecht als geheel meer dan de helft.

‘Door de focus op bovenstaande
milieus bereikt RAUM een zeer
cultureel diverse groep mensen
die zowel hoog-, midden- als
laagopgeleid zijn.’
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4.2.2. MARKETINGSTRATEGIE
Bij het bereiken van verschillende publieksgroepen maken we onderscheid
tussen de cirkels wijk, stad en (inter)nationaal. De publieksbenadering
volgt de programma-indeling van het Burenprogramma, Stadsonderzoek,
Publieksmagneten en de Community’s. Voor elk van deze programma’s wordt
een eigen strategie neergelegd. De doelgroepsegmentatie wordt ingezet voor
specifieke marketingacties als adverteren; het door Motivaction aangereikte
onderzoek biedt concrete waarden en voorkeuren per doelgroep.
We gaan in de marketingstrategie uit van de volgende basisprincipes:

PERSOONLIJK VOOR BESTAAND PUBLIEK
Wij hebben met onze activiteiten directe invloed op de bewoners: met de realisatie
van lichtinstallaties leveren wij bijvoorbeeld een bijdrage aan het gevoel van veiligheid
in de wijk. We vertrouwen erop dat we met onze huidige marketinginspanningen het
bestaande, veelal lokale publiek blijven trekken. Waar we ons de komende periode
op richten is dat dit publiek wordt uitgedaagd om zelf mee te doen, initiatieven
te ontwikkelen, suggesties te doen. Persoonlijk contact, de oprichting van een
community vanuit RAUM Lab, fysieke ‘bewonersbrieven’ (met vragen die uitnodigen
tot participatie en bewonersacties) en een digitale nieuwsbrief zijn belangrijke
instrumenten om interactie te stimuleren.

NIET TE MISSEN VOOR NIEUW PUBLIEK
We zijn er voor de hele stad en nemen een bijzondere positie in binnen het Utrechtse
aanbod. In 2021-2024 zetten we steviger in op prikkelende branding en marketing,
veelal samenhangend met de onderwerpen uit de Stadsonderzoeken. We zetten
maximaal in op zichtbaarheid in de stad met posters, banners en advertenties. We
maken veel gebruik van buitenreclame: een segment-overstijgende benadering van
ons potentiële publiek.

AANTREKKELIJK VOOR (INTER)NATIONAAL PUBLIEK
We visualiseren het toekomstige stadsleven door middel van hoogstaande,
toegankelijke kunst en cultuur. Dat is relevant en aantrekkelijk voor een groot
(inter)nationaal publiek; met name kosmopolieten en postmoderne hedonisten
vormen hierbinnen de doelgroepen. We streven in de komende periode naar een
stevige positie in het Nederlandse culturele veld. Om die redenen investeren we in
grootschalige campagnes en in de relaties met de pers.
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COMMUNITY’S
Mensen die zich verbinden aan RAUM Lab worden samengebracht in een online
netwerk waaronder een besloten Facebook- en LinkedIngroep. Zij ontvangen enkele
malen per jaar een nieuwsbrief en worden regelmatig persoonlijk uitgenodigd om
mee te denken over RAUM activiteiten.
Het netwerk van RAUM Bizz beschikt over een eigen inlog op onze website.
Met behulp van een nieuwsbrief wordt het netwerk op de hoogte gehouden van
ontwikkelingen bij RAUM en bij elkaar.

4.2.3. PERSAANDACHT
We hebben weinig te klagen over de media-aandacht die we genereren. De
ambitie voor de komende jaren is om de inhoud van RAUMs activiteiten nog
beter over het voetlicht te krijgen, ook bij de landelijke pers. We verwachten
daarbij veel van de schrijvende pers in het werkveld van kunst, cultuur en
stedenbouw. Die is in staat om RAUM te ondersteunen in de profilering als
kennishouder op het gebied van creative placemaking, door het publiceren van
onderzoeksresultaten, opiniestukken en reportages. We zetten erop in om met
behulp van de traditionele media het gesprek over stedelijke ontwikkeling aan
te jagen.
4.2.4. PRIJSBELEID
Tot nu toe hadden we geen specifiek omschreven prijsbeleid. De publieke
aard van RAUM speelt daarin ook een rol: veel van de activiteiten zijn gratis te
bezoeken. De komst van een fysieke locatie op het Berlijnplein zal er echter toe
leiden dat we meer entree zullen heffen; dat ondersteunt onze ambitie om in
2024 30% eigen inkomsten te behalen. We zetten in op prijsdifferentiatie zodat
alle doelgroepen (van meer tot minder vermogend) de mogelijkheid krijgen
om deel te nemen aan de programma’s. In de pricing van de programmering
hanteren we een onderscheid tussen vermaak, educatief programma en
participatief programma. We bieden verschillende kortingsmogelijkheden
aan (U-pas, senioren, etc.).
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4.3. COMMUNICATIE
4.3.1. MERK EN PROFILERING
In de voorgaande periode hebben wij ons door goede persaandacht,
inhoudelijke projecten en publicaties ontwikkeld tot stedelijk stadslab in het
hart van Leidsche Rijn, Utrecht met een sterk innovatief en onderscheidend
karakter. Door middel van maand- en eventcampagnes zijn we consequent
zichtbaar geweest in Leidsche Rijn en Utrecht. In 2019 stelden we een duurzaam
merkprofiel op:

‘Stadslab RAUM betrekt
bewoners, bezoekers en bedrijven
bij stedelijke thema’s via exposities
en events. Bij RAUM ervaar,
onderzoek en maak je mee.
Samen geven we vorm aan het
stadsleven van de toekomst.’
Om bij publiek en stakeholders meer betrokkenheid teweeg te brengen
voor de onderwerpen waar we ons mee bezig houden - en zo ook de mate
van participatie en co-creatie te verhogen - zetten we deze merkbelofte de
komende jaren meer op de voorgrond. Anders gezegd: we schuiven onze
eventcommunicatie enigszins op richting brandcommunicatie: zo voorkomen
we dat events op zichzelf staan, en focussen we sterker op de inhoudelijke visie
van RAUM.
De missie en doelstellingen die achter ons programma schuilgaan, de
vooruitgang die we tijdens de programma’s boeken en de resultaten van de
Stadsonderzoeken: ze worden voortaan nadrukkelijk meegenomen als integraal
onderdeel van de communicatiestrategie.
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“Een paar jaren geleden was
deze plek ‘een brug te ver’;
nu komen we juist graag
de brug over”
Bezoeker Stadscamping RAUM

4.3.2. RELATIEBEHEER & PR
Voor bovenstaande communicatiestrategie zijn persrelaties, netwerken en PR
van groot belang. Marketing & communicatie onderhoudt goede relaties met
de pers en relevante netwerken in de stad. De directie heeft goed contact met
stakeholders in de gemeente en de politiek. Om deze relaties en netwerken te
onderhouden en uit te breiden investeren we onder meer in ‘Meemaakdiners’
gekoppeld aan de Meemaakdag waarbij alle stakeholders geïnformeerd en
bevraagd worden. Alle relaties worden door marketing & communicatie in kaart
gebracht om customized communicatie in te zetten.
4.3.3. MIDDELEN
We zetten een breed spectrum aan middelen in om de verschillende
doelgroepen te bereiken. Per programma ligt de focus op een ander kanaal.
Website raumutrecht.nl
De website is de ‘basis’ van alle communicatie, heeft een belangrijke
archieffunctie, en trekt per maand gemiddeld 7.000 bezoekers. Voor onze
community’s biedt de website tevens toegang tot inspiratie en kennis op
relevante onderwerpen, rondom creative placemaking en met betrekking
tot de Stadsonderzoeken.
Facebook (6.000 volgers in 2020, ambitie 10.000 in 2024)
Facebook wordt ingezet om te communiceren met een brede doelgroep;
daarnaast onderhouden we verschillende (besloten) groepen voor
doelgroepgerichte communicatie.
Instagram (4.000 volgers in 2020, ambitie 10.000 volgers in 2024)
Instagram is vooral voor postmoderne hedonisten en kosmopolieten een
belangrijk communicatiekanaal.
Maandelijkse nieuwsbrief (circa 500 abonnees, ambitie 2.000
abonnees in 2024)
Postercampagnes en digitale screens
In Utrecht worden maandelijks op binnenlocaties posters met een overzicht
van de activiteiten verspreid. Voor aandacht op onder meer de expositie van
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een Stadsonderzoek hangen postercampagnes op buitenlocaties door de
stad. Voor de exposities binnen de Stadsonderzoeken gebruiken we, indien
mogelijk, ook digitale screens in de stad.
Gericht adverteren
In lokale magazines, kranten en platformen volgens doelgroepsegmentatie
van Motivaction. En online in samenwerking met partners als Utrecht
Marketing.
Google Ads
Ads zetten we in als marketinginstrument om programma’s en events te
promoten, en snel gevonden te worden als voorloper op het gebied van
creative placemaking.
Guerrilla marketing
We maken regelmatig gebruik van banners, stoepkrijtcampagnes en ludieke
interventies in de stad.
Bewonersbrieven
Bij grote events krijgen 300 directe omwonenden een brief in de bus. Met
de komst van nieuwe bewoners, verwachten we dit aantal de komende
jaren te verdubbelen.
Jaarmagazines
Elk jaar wordt voor de profilering van RAUM als creative placemaker een
magazine uitgebracht. De onderwerpen voor de komende jaren zijn:
ontwerpend onderzoek, makers, publieke ruimten en sociaal inclusieve
steden. De eerste werd uitgegeven in 2020, en onder betrokkenen,
geïnteresseerden en collega-instellingen verspreid. Er komt online
ook een Engelse variant beschikbaar.
4.2.

IMPACT EN ONDERZOEK

Marketing & communicatie worden in een vroeg stadium betrokken bij de
ontwikkeling van programmering om zo de invloed van de publieksbenadering
op de beoogde impact te kunnen optimaliseren. We denken na over manieren
om vanuit marketing en productie - dus voorafgaand aan de feitelijke activiteit
- de kans op het genereren van impact te vergroten. Marketing & communicatie
koppelt de resultaten van eigen onderzoek terug aan de afdeling programma.
Voor de komende jaren staan er diverse onderzoeksactiviteiten gepland, zoals
beschreven in H3 ‘Betekenis voor de stad’.
RAUM POP UP

BUURTBORREL
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5.1. ORGANISATIESTRUCTUUR
5.1.1.

ORGANISATIE

De organisatie van RAUM werkt sinds 2020 vanuit de principes van ‘servant
leadership’. Daarbij draagt iedereen vanuit een autonome positie bij aan de
deskundigheid en werkbaarheid van de groep als geheel. Hierdoor kunnen we
flexibel en lean blijven, optimaal gebruik maken van de kennis en innovatie kracht
van ons team, en goed inspelen op de actualiteit.
Donica Buisman is algemeen directeur en zowel artistiek als zakelijk
verantwoordelijk. Daarnaast bestaat het kernteam uit elf freelancers die zowel een
vaste doorlopende opdracht hebben als projectopdrachten uitvoeren. Curatoren
en programmamakers zijn Rinke Vreeke, Dina Ziad en Tom Loois. Iris Loos is
hoofd marketing en communicatie, Mounhim Tahtahi is verantwoordelijk voor
het betrekken van een zakelijk netwerk via RAUM Bizz. We zetten momenteel
een loongebouw op voor het in dienst nemen van enkele teamleden. In het
loongebouw worden ook de tarieven van freelancers getoetst aan de principes van
de Fair Practice Code.
We beschikken over een omvangrijke en trouwe pool van deskundigen
en freelancers op diverse terreinen waaronder producenten,
communicatiespecialisten, onderzoekers en redacteuren. Voor contact met een
netwerk van makers uit het buitenland werken we daarnaast samen met curator
Michel Dewilde (Triënnale Brugge). Een speciale vermelding verdient bureau
Afdeling Buitengewone Zaken, dat advies levert omtrent het doen van ontwerpend
onderzoek.

5.1.2. WERKPROCESSEN
De processen zijn ingericht vanuit projectopdrachten met hierin artistieke,
communicatieve en productionele ‘deliverables’. Fondsenwerving en business
development werken targetgericht. Mandaten zijn vastgelegd per functie en
persoon, en onderling transparant gecommuniceerd.
Via regelmatige monitorgesprekken spreken directeur en medewerkers elkaar
aan op taken en verantwoordelijkheden. Jaarlijks zijn er twee teamdagen waarop
alle issues ten aanzien van de organisatie gezamenlijk worden besproken. De
kernteamleden krijgen de mogelijkheid een aantal coachingsessies te volgen. Ons
bestuur opereert op afstand, heeft relevante knowhow en is nauw betrokken bij
de ontwikkeling van RAUM. Het bestuur komt gemiddeld zes keer per jaar met de
directeur bijeen en evalueert zichzelf eens per jaar.
We huren tot en met oplevering van het nieuwe gebouw een kleine kantoorruimte
van 50 m2 in het gebouw van DePlaatsmaker op het terrein van het Berlijnplein.
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5.1.3. KERNWAARDEN
Samen: We spreken met en luisteren naar diverse mensen en organisaties,
en maken zoveel mogelijk programma’s in samenspraak met hen. In ons
dagelijkse werk verwachten we dat het hele team actief meedenkt en -doet.
Open: We delen in het team onze professionele onzekerheden en durven om
advies te vragen. We staan open voor nieuwe inzichten van binnen en buiten
de organisatie.
Lef: We maken programma passend bij de huidige tijdsgeest en doen dingen
die nog niet eerder gedaan zijn. We zijn niet bang om een (publiek) statement
te maken.
Onderzoekend: Samen met makers, publiek en partners zoeken we naar
antwoorden op stedelijke opgaven. We doen continu nieuwe kennis en
inspiratie op die een impuls geven aan ons programma en onze organisatie.

5.1.4. DE CODES

GOVERNANCE CODE CULTUUR
We onderkennen en respecteren de principes uit de Governance Code Cultuur. We
werken vanuit het bestuursmodel, en onderzoeken de komende jaren de mogelijkheid
om over te stappen op een RvT-model om bestuur en toezicht beter te scheiden. De bij
die bestuursvorm behorende aanbevelingen vanuit de code worden op dat moment
geïmplementeerd. In de samenstelling van het bestuur zijn strategische, artistieke,
zakelijke en communicatieve waarden vertegenwoordigd. We streven ernaar om ook de
samenstelling van het bestuur (en later de RvT) zoveel mogelijk een afspiegeling te laten
zijn van de maatschappij. Bi-culturele achtergrond (twee leden), gender (50-50) en leeftijd
spelen daarbij een rol.

FAIR PRACTICE CODE
We werken veelal met ZZP’ers en individuele makers in de beeldende kunst- en
ontwerpsector, die van oudsher een kwetsbare positie hebben. We streven naar een
eerlijke beloning voor iedereen. De honoraria voor makers berekenen we aan de hand van
de rekentool zoals ontwikkeld door BKNL en weergegeven op kunstenaarshonorarium.nl.

Door onze snelle ontwikkeling in de afgelopen jaren, stonden onze jaarplannen
niet altijd op tijd online en hebben we de kennis die we opdeden niet met al onze
doelgroepen kunnen delen. We gaan dit verbeteren, onder meer door het vastleggen
en delen van de kennis die we opdoen met onze Stadsonderzoeken en door het
realiseren en verspreiden van de jaarmagazines voor creative placemaking.
Elke maker en organisatie die met ons werkt committeert zich aan ons building book
waarin duurzame waarden en manieren van werken vastgesteld zijn. De komende
jaren breiden we onze inzet op het gebied van duurzaamheid verder uit, onder meer
door scherpere keuzes in materiaalgebruik bij onze exposities en door de lessen te
implementeren vanuit de Zero Waste Expeditie Cultuur Utrecht.
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CODE DIVERSITEIT & INCLUSIE
Zie paragraaf 2.4.3.

5.2. BEDRIJFSVOERING
5.2.1 FINANCIERINGSMIX
In 2020 is de Gemeente Utrecht goed voor 92% van onze inkomsten. In de
komende beleidsperiode willen wij dit terugbrengen tot 70%. De bijdrage
van de gemeente neemt daarbij niet af; de inkomsten uit andere bronnen
zoals entree-inkomsten en fondsenwerving nemen toe. Dit is onder meer
noodzakelijk om de gebouwkosten te kunnen dekken met behoud van de
ambities op programma.
We zetten de komende jaren een strategie uit voor financiële partnerships
met partijen in de omgeving die direct belang hebben bij de (financiële)
meerwaarde die RAUM levert voor het gebied. We denken hierbij aan
onder meer aan ontwikkelaars die een trackrecord hebben in het bijdragen
aan (creative) placemaking. Projectaanvragen worden ingediend bij
overheidsfondsen, vermogensfondsen, en particuliere en regionale fondsen.
Over vier jaar willen wij ook bij andere overheden dan de gemeente Utrecht een
aanvraag indienen.
5.2.2. RISICO- EN BEHEERSTRATEGIE
De eigen inkomsten zullen op de middellange termijn niet voldoende zijn om
de gemeentelijke subsidie stop te zetten of te verlagen. Een beëindiging van de
subsidie in de komende vier jaar zal dan ook het einde van RAUM betekenen. Bij
een verlaging van de subsidie moeten we ernstig snijden in de programmering.
Met name de exposities en grotere installaties, goed voor het gros van de te
verwachten bezoekers, zullen hieronder lijden. Een verlaging zal bovenal een
deuk slaan in ons streven om een structurele bijdrage te leveren aan stedelijke
opgaven en de profilering van de stad Utrecht.

STADSCAMPING

SUMMERPLAY

De fotografie in de publicatie is afkomstig van: Juri Hiensch, Mariska Kerpel, Jikke de Gruijter
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