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Directieverslag
Inleiding
Cultuur is niet alleen voor de bühne. Als aanjager van creativiteit en inspiratie is het een
onmisbaar instrument voor het succes van moderne ondernemingen. Gelukkige mensen
werken harder en melden zich minder vaak ziek, creatieve mensen zien kansen en
oplossingen die voor anderen verborgen blijven. Kunst en cultuur verankeren in de
bedrijfsvoering levert daarmee dubbel voordeel op. Naast loyale en productieve
werknemers, krijg je er een innovatieve en wendbare organisatie voor terug.
De kracht van creativiteit valt niet te onderschatten en neemt alleen nog maar toe.
Creatieve organisaties hebben de toekomst omdat ze sneller tot vernieuwing en
verandering kunnen komen, maar ook omdat ze aantrekkelijker zijn voor jong talent. In
2020 bestaat de helft van de beroepsbevolking uit millennials. Wil je die groep aanspreken
en blijvend aan je binden, dan moet je creativiteit en zelfontwikkeling alle ruimte geven.
CultuurWerkt! maakt werk van creativiteit en inspiratie!
Strategieplan CultuurWerkt! aan de toekomst! 2018-2020
Dit is de werktitel van het strategisch plan voor de aankomende drie jaren voor
CultuurWerkt!. Het plan beschrijft de doelen en de daaruit voorvloeiende doelstellingen
van CultuurWerkt! voor de periode 2018 tot en met 2020 . Op basis van zowel interne als
externe analyses heeft CultuurWerkt! een aantal doelen bepaald en het streven is dat deze
doelen aan het einde van het jaar 2020 gerealiseerd zijn.
De tijdspanne van een periode van drie jaar is bewust gekozen, omdat zowel de
technologische als de maatschappelijke veranderingen elkaar zo snel opvolgen dat het reëel
is om te veronderstellen dat medio 2020 de doelen opnieuw geformuleerd moeten worden
naar de dan geldende normen en financiële status van CultuurWerkt! als organisatie.
De uitrol van deze strategische doelstellingen binnen de organisatie en de vertaling ervan
naar een concreet plan van aanpak heeft plaatsgevonden in januari 2018.
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Strategische ontwikkelingen CultuurWerkt! voor het jaar 2019
De voor het jaar 2019 geformuleerde strategische doelstellingen zijn grotendeels
gerealiseerd en indien nog niet gerealiseerd dan zijn in ieder geval de activiteiten ter
voorbereiding daartoe opgestart.
De operationele doelen voor het jaar 2019 zijn de volgende;
•
•
•
•
•

Marketing gedreven organisatie
Aanscherpen en toetsen brandstory CultuurWerkt!
Organiseren van 8x lokaal salesevent
Organiseren creativity boost
De week van Kunst & Cultuur

Amsterdam, 17 juni 2020
Margreet Troost
directeur- bestuurder
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Algemene informatie Raad van Toezicht
Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm
Stichting CultuurWerkt!, gevestigd te Amsterdam, opgericht te Amsterdam op 6 augustus
2001, is een stichting zonder winstoogmerk. KvK nummer: 34161536.
Fiscale status
Stichting CultuurWerkt! is aangemerkt als een culturele algemeen nut beogende instelling
(culturele ANBI) krachtens artikel 6:33 van de Wet Inkomstenbelasting onder RSIN nummer:
810305379.
Doelstelling
De stichting stelt zich overeenkomstig haar statuten ten doel om kunst en cultuur te
bevorderen en te promoten bij werknemers van bedrijven. Bedrijven kunnen hiervoor een
overeenkomst afsluiten met CultuurWerkt! waarmee medewerkers van deze bedrijven
toegang krijgen tot een platform met culturele aanbiedingen, acties en inspiratie. Cultuur
Werkt! stelt zich ook ten doel het bezoek aan theaters en musea te bevorderen.
Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2019
De heer E.C. Traa
voorzitter
Mevrouw C.K. Reebergen
bestuurslid
Mevrouw A. Nauta
bestuurslid
De heer M. Huijser
bestuurslid
Mevrouw S. van Dommelen
bestuurslid
Beloningsbeleid Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vacatiegeld passend bij hun
werkzaamheden en verantwoordelijkheden.
Directie
De directie werd in 2019 gevoerd door mevrouw E.G. Jousma.
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Balans per 31 december 2019
(na bestemming exploitatiesaldo)
2019
EUR

Materiële vaste activa

1

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

2
3

Eigen vermogen
Bestemmingsreserves
Resultaat dit boekjaar

Kortlopende schulden

2018
EUR

EUR

6.692

300.565
636.710

EUR

22.875

466.866
545.478
937.275

1.012.344

943.967

1.035.219

4
212.457
80.840

5

390.999
293.297

390.999

650.670

644.220

943.967

1.035.219
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Staat van baten en lasten 2019
Werkelijk
2019
EUR
EUR
Baten
Netto omzet
Kostprijs v/d omzet

Werkelijk
2018
EUR
EUR

6
972.660
-132.111

Bruto-marge
Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Overige lasten

Begroot
2019
EUR
EUR

950.000
-152.750
840.549

950.167
-80.336
797.250

869.831

7
630.297
19.607
109.805

611.400
21.000
164.850

518.940
19.607
157.071

Som der lasten

759.709

797.250

695.618

Exploitatiesaldo

80.840

0

174.213
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