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Ambities 2021-2024
Waar theater, muziek, dans en beeldende kunst samenkomen 

Vol ambitie en bedrijvigheid

Waar een zinvolle ontmoeting centraal staat



Het Covid-19 virus (corona) heeft grote impact op de samenleving en de gevolgen zullen naar 
verwachting nog jaren voelbaar zijn, zowel economisch als maatschappelijk. Het publiek is op grote 
afstand komen te staan van de podiumkunsten en moet de weg naar kunst en cultuur opnieuw weten te 
vinden. Dat vraagt flexibiliteit van iedereen, van makers en producenten tot de podia en hun publiek. Wat 
het effect van Covid-19 is op onze activiteiten in de komende jaren laat zich slecht voorspellen. In dit plan 
wordt daarom verder niet ingegaan op Covid-19, maar beschrijven we waar sowieso onze focus komt te 
liggen.  

Vanuit een groot vertrouwen en een stevige overtuiging dat cultuur ook in het post-coronatijdperk een 
essentiële basisvoorwaarde is voor een leefbare samenleving gaan we de uitdaging aan om het publiek 
opnieuw voor ons te winnen. We streven ernaar om in vier jaar tijd minimaal op het niveau van 2019 te 
zijn gekomen. Door stevig te blijven inzetten op cultuureducatie investeren we tevens in het publiek van 
de toekomst.

In onderstaand plan wordt op hoofdlijnen aangegeven waar we op willen focussen in de komende jaren. 
In werkplannen per afdeling, of in losse projectplannen worden deze jaarlijks verder uitgewerkt. 

Misschien is wel ons belangrijkste doel voor de komende vier jaar: Het overtreffen van de verwachtingen 
die we in de beleidsperiode 2016-2020 hebben gewekt.

Inleiding
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Vanuit de visie:
Wij geloven dat kunst en cultuur de wereld mooier maken en bijdragen aan een prettige en veilige 
samenleving. Kritisch en reflectief denken, esthetiek, communicatie en verwondering zijn verrijkend 
voor wie we zijn als mens in een complexe en snel veranderende wereld. Uitwisseling tussen amateurs en 
professionals is voeding voor inspiratie en verdieping en geeft meerwaarde aan wat we doen. Deelname 
aan culturele activiteiten is voor een groeiend aantal mensen een manier om te kunnen participeren in de 
samenleving. Dat mag bij ons in huis, maar ook zeker daarbuiten! Verbeelding brengt je overal!  

Missie: Kunst en Cultuur voor iedereen!

Strategische pijlers: 

Do
el

en
Strategiehuis

Kernwaarden
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Programma ParticipatieEducatie Organisatie
• Podia als 

productiehuis in 
samenwerking met  
Friese theaters 

• Behoud van talent 
voor de regio

• Spreiden 
programma over 
het hele jaar

• Meer locatietheater
• Aansluiten bij 

maatschappelijke 
ontwikkelingen

• Inzetten op 
totaalbeleving

• Versterken interne 
synergie

• Diverse 
doelgroepen actief 
betrekken bij 
programmering

• Opzetten sociaal 
cultureel eetcafé

• Kwetsbare 
jongeren uitdagen 
zich te ontwikkelen 
binnen COOL 
Súdwest.

• Programma’s in 
het kader van 
eenzaamheid

• Kunst op recept
• Ruimte bieden 

aan experiment 
(Brûsplak)

• Implementeren nieuwe 
organisatiestructuur

• Professionalisering  
vrijwilligers

• Verbeteren interne  
processen en  
digitale klantreis

• Vergroten  
professionaliteit bij 
verhuur

• Vergroten Vriendenkring 
en Betrokken Bedrijven

• Doelgroepen  
marketing

• Provinciaal versterken 
binnenschools  
cultuuraanbod

• Ontwikkelen  
laagdrempelige  
oriëntatieprogramma’s

• Aanbod buitengebieden 
versterken

• Ontwikkelen 
toekomst-bestendig  
cursusaanbod

• MUZT provinciaal  
versterken

• Uitbouwen talentroutes
• Nieuw programma voor 

ouderen

We zijn ons bewust van 
onze centrale plek in de 

samenleving en weten ons 
proactief aan de markt en 

onze omgeving te verbinden. 
Onze blik is naar buiten 

gericht, we staan open voor 
allerlei samenwerkingen en 

bieden gelegenheid voor 
ontmoeting.

We zijn gepassioneerd en 
enthousiast, werken met 

hart en ziel om anderen te 
inspireren en te motiveren. 
We zetten graag een stapje 

extra om onze doelen te 
bereiken of om anderen 
gelukkig te maken. Onze 

nieuwsgierigheid, creativiteit 
en ondernemerschap 
zijn onmisbaar bij het 

ontwikkelen van nieuwe 
initiatieven. We durven iets 

nieuws te proberen en te 
leren van onze fouten.  

Bij ons is iedereen welkom 
in een veilige omgeving waar 
je je talent kunt ontwikkelen 
of van cultuur kunt genieten. 
We stellen ons  klantgericht 
en dienstbaar op en gaan 

voor blije mensen door net 
dat beetje extra aandacht te 
geven. We luisteren naar de 

ander, tonen interesse, staan 
open voor elkaar en gaan 
respectvol met elkaar om. 
Men kan van ons op aan!

Verbindend Bevlogen Gastvrij



Sinds het ontstaan van CKS in 2012 is er veel veranderd. De verschillende bedrijfsonderdelen weten 
elkaar steeds beter te vinden waardoor bijzondere samenwerkingen ontstaan. Door taken en 
verantwoordelijkheden beter te beleggen worden interne processen verbeterd. In het streven naar meer 
synergie tussen alle activiteiten en een zo efficiënt mogelijke organisatie gaan we de organisatie in de 
komende jaren ombouwen naar een ander model. Er wordt niet meer gedacht en gewerkt vanuit de 
oorspronkelijke bedrijfsonderdelen, maar vanuit het programma dat door heel CKS wordt aangeboden. 
Er komt een programmateam, een team dat zich bezig houdt met het bedienen van de markt en een 
bedrijfsbureau dat alle processen binnen de organisatie faciliteert. We groeien in de komende jaren toe 
naar bovenstaand organogram en willen daarmee de effectiviteit van individuen en teams verbeteren. 
Het meer digitaal en papierloos werken is een speerpunt voor de komende jaren.

Organisatie in ontwikkeling
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Raad van Toezicht

Directie

Bedrijfsbureau

ORSecretariaat

Programma
Educatie/ 
Talentontwikkeling

Participatie

Programmering podia

Festivals/ 
Evenementen

Techniek (incl. ICT)

(Gebouwen) beheer

Schoonmaak

Servicepunt

Horeca

Productie 
evenementen

Financiële 
administratie

Salarisadministratie

Projectadministratie

Cursisten- 
administratie

Kassa / borderellen

Publiciteit
on- en offline

Marketing

Sponsoring

Verhuur

Vrienden

Publiek & Markt Administratie Facilitair

HRM

Controller

MT

MT

MTMT

MT

MT

• Denken vanuit programma’s
• Heldere organisatiestructuur
• Kwaliteit  voorop
• Vergroten slagvaardigheid
• Stimuleren synergie

Faciliterend 
aan afdelingen

Totaal-
beleving

Publieks-
ontwkkeling

Nieuwe 
concepten



• Het ontwikkelen en uitvoeren van door de podia geïnitieerde producties en festivals
• Het aanbieden van coaching en podia (provincie breed) aan Friese theater-muziek-dans en 

cabaretmakers (talentontwikkeling) en het programmeren en presenteren van die talenten i.s.m. de 
overige theaters(on tour in de provincie). Hierbij ook samenwerking tussen Friese poppodia

• De aanwezige talentopleidingen (o.a. Fries Jeugd Orkest, Meeuw, MUZT, de kleine prijs van Fryslân) 
vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid naar een hoger plan tillen, ondersteund door bijvoorbeeld 
Keunstwurk

• Het maken van producties met lokale en/of regionale thema’s 
• Het maken van kleine en wendbare voorstellingen voor een beperkter maar veelal lokaal en divers 

publiek
• De band met de vele amateurverenigingen in de gemeente wordt versterkt
• Het behouden van talent voor de regio.

De podia als producent en productiehuis
In de komende jaren wordt de samenwerking tussen de vijf Friese theaters versterkt. Gezamenlijk 
wordt een verantwoordelijkheid gevoeld om de artistieke keten en het culturele klimaat in Friesland te 
versterken. Met regionale cultuurmakers gaan we de uitdaging aan om actueel aanbod te maken dat 
aansluit bij wat er speelt in onze omgeving. We willen een broedplaats (brûsplak) en productiehuis zijn 
voor deze regionale makers en intensief samenwerken op het gebied van talentontwikkeling. Dat zorgt 
voor onverwachte en nieuwe verbindingen in onze regio. 
Grote producties reizen steeds minder en spelen meer vanuit slechts enkele grotere steden. Ook bekende 
cabaretiers laten de regio in toenemende mate links liggen. Door meer regionaal samen te werken in 
programmering kunnen we een divers aanbod blijven faciliteren, in huis of bij onze partners. Door op te 
treden als producent en productiehuis leveren onze podia een bijdrage aan de versterking van de hele 
keten en daarmee het culturele klimaat in Fryslân. Uiteraard blijven we ook in de komende jaren werken 
aan een ijzersterk en onderscheidend programma en zorgt onze gastvrijheid ervoor dat artiesten graag bij 
ons willen repeteren en optreden. 
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Verbinding en beleving

De dialoog tussen artiest en publiek

Samenwerken en delen



Theater en Poppodium in ontwikkeling
Het publiek verwacht steeds meer van een avond uit en zoekt naar speciale en impactvolle belevenissen. 
De theater- of concertervaring moet een prikkelende en blijvende ervaring zijn die niet stopt bij het 
verlaten van de zaal. We zetten in op meer randprogrammering en verbinding met andere locaties. Met 
name voor jongeren is het theater geen vanzelfsprekende uitgaansgelegenheid, terwijl er wel behoefte is 
aan ontmoeting en beleving. Ook voor de jongere doelgroep moet CKS als tweede thuis voelen. We willen 
de prijs van meest gastvrije theater in de komende vier jaar minimaal 1 keer winnen!

• Spreiden van de programmering over het hele jaar, met onderscheidende zomerprogrammering, ook 
op locatie in de gemeente

• Totaalbeleving creëren door bijpassende horecaconcepten, inleidingen, workshops, afterparty’s of 
nachtprogrammering

• Meer premières, try-outs en opnames
• Pop-up initiatieven, verbinding met wijken en dorpen in o.a. UIT festival
• Inspelen op de ouder wordende mens
• Aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen als diversiteit en inclusie
• Vergroten van de aantrekkingskracht van voorstellingen voor doelgroepen die ons nu niet als vanzelf 

weten te vinden
• Minder ver vooruit geprogrammeerde voorstellingen, meer ruimte voor actuele initiatieven
• Plek bieden aan kwalitatief jeugdtheater, kleinkunst en aanstormend talent
• Onderzoek naar meer participatie- en dilemmatheater
• Scherpere profilering Bolwerk, o.a. concert overstijgende programmering met debat, presentaties, 

Bolwerk-college gerelateerd aan cultuur
• Podium voor amateurkunst, o.a. VERS festival en Súdwestfestival
• Aanstellen van een kinderdirecteur.
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Cultuur Kwartier Sneek zoekt z.s.m. een enthousiaste

Kinderdirecteur J/M
Voor de duur van 1 jaar

Zit je in groep 7 of 8 van de basisschool? 
Ben jij enthousiast en creatief en houd je van kunst en cultuur? 
Durf je je mening te geven en kun je goed luisteren naar wat andere  
kinderen willen?
Steek je graag je handen uit de mouwen om zaken beter te maken? 
Dan ben jij misschien wel onze kinderdirecteur.

• Je krijgt een divers takenpakket. Je helpt bij het verzinnen van  
activiteiten en helpt mee bij de uitvoer ervan

• Je ziet erop toe dat de belangen van kinderen voldoende worden 
behartigd

• Je verzint leuke acties
• Je schrijft recensies of maakt vlogs van allerlei voorstellingen  en 

activiteiten
• Je bent een belangrijke adviseur van de volwassen directeur.

Uiteraard krijg je een goed salaris in de vorm van ontelbare  
mooie momenten en een ervaring voor de rest van je leven!
Je reiskosten worden vergoed. 

VACATURE



Niet zonder vrijwilligers
Onze organisatie draait voor een belangrijk deel op vrijwilligers. 
Een grote groep betrokken mensen zet zich vol overgave in 
om onze voorstellingen en evenementen mogelijk te maken. 
Als gastvrouw of -heer, timmerman, chauffeur, naaister, 
garderobemedewerker of bartender en publieksbegeleider, 
overal worden onze vrijwilligers ingezet. Dat levert een enorme 
betrokkenheid op en maakt van onze instelling echt een 
hotspot waar mensen elkaar ontmoeten en iets bijdragen aan 
de samenleving. Tegelijk levert de inzet van vrijwilligers ook 
weleens spanning op, want sommige taken lenen zich niet om 
door vrijwilligers te worden gedaan en niet elke vrijwilliger 
draagt als vanzelf bij aan waar wij als organisatie voor staan. In 
de komende jaren willen we:

• Inzetten op verdere professionalisering van vrijwilligers
• Investeren in scholing en training.

Uiteraard met onze partners
CKS staat midden in de samenleving en werkt samen met uiteenlopende partners om haar doelen te 
bereiken of om bij te dragen aan de doelstellingen van onze partners. Onze instelling is de culturele spil 
in de gemeente Súdwest-Fryslân. Op het gebied van onderwijs, sociaal domein en talentontwikkeling 
kunnen we domweg niet zonder elkaar en elkaars expertise. Bij het organiseren van grootschalige 
activiteiten als een UIT festival is juist de samenwerking een enorme organisatorische en inhoudelijke 
meerwaarde.

Daarom willen we:
• Met de partners van Cultuurplein investeren in meerdere projecten voor de gehele gemeente
• Investeren in een uitstekende relatie met onze collega theaters en poppodia 
• Met de andere kunstencentra en Keunstwurk komen tot een duurzame samenwerking op het gebied 

van cultuureducatie
• Met partners in het sociaal domein het verschil maken voor kwetsbare groepen in de samenleving
• Met MBO en HBO opleidingen blijven investeren in een zinvolle stage-omgeving én in een goede 

aansluiting van onze opleiding richting het kunstvakonderwijs.

Een versterkte rol van cultuur in 
maatschappelijke opgaven
Een unieke eigenschap van cultuur is dat het mensen verbindt en daarmee een bijdrage kan leveren 
aan maatschappelijke opgaven. Samen met sociaal maatschappelijke partners willen we onze waarde 
(dragers van cultuur) inzetten voor de maatschappelijke opgaven waarvoor wij ons gesteld zien:

• Het ontwikkelen van en aansluiten bij projecten in dorpen en wijken die ervoor zorgen dat inwoners 
zich aangesloten blijven voelen en niet vereenzamen

• Samen met de bibliotheek cultuurprogramma’s ontwikkelen om laaggeletterdheid tegen te gaan
• Diverse doelgroepen actief betrekken bij programmering (o.a. blinden, slechthorenden, verstandelijk 

beperkten), zowel in onze gebouwen als daarbuiten
• Samen met relevante maatschappelijke partners evenementen organiseren voor bijzondere 

doelgroepen, zoals een cultureel eetcafé tegen eenzaamheid
• Kunst op Recept: draagvlak onder onze (zorg)partners creëren en programma’s ontwikkelen voor de 

bijdrage van kunst en cultuur aan positieve gezondheid
• Met kunst en cultuur een jaarlijks groeiende bijdrage leveren aan de doelstellingen van het convenant 

COOL Súdwest.
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De Jeugd heeft de toekomst
Cultuureducatie op school
De intensieve relatie die CKS onderhoudt met de scholen in het primair onderwijs in de gehele gemeente 
wordt in de komende jaren verder bestendigd en uitgebouwd. Niet alleen vinden er diverse lessenseries 
plaats op de scholen zodat alle kinderen in aanraking komen met kunst en cultuur, we begeleiden ook 
leerkrachten in het zelfstandig geven van diverse kunstvakken. Om een zo hoog mogelijke kwaliteit te 
bieden werken we samen met allerlei professionals en instellingen en zetten we bestaande en nieuwe 
subsidieregelingen in om onze doelen te behalen. 

• We bouwen de provinciale samenwerking uit in KEK3 (Cultuureducatie met Kwaliteit)
• Met de scholen zorgen voor bestendiging van muziekonderwijs na afronding Muziekimpuls
• Ontwikkelen laagdrempelige oriëntatieprogramma’s
• Evaluatie van diverse programma’s krijgt een vaste plek
• Ontwikkelen productionele formats waar vanuit makkelijker ‘op maat’ kan worden geleverd
• Ontwikkelen nieuwe netwerksite voor digitale inschrijvingen voor scholen.

We willen de samenwerking met het voortgezet onderwijs versterken. Hiervoor zetten we een netwerk 
VO op en een team van aanbieders. Het voortgezet onderwijs is coalitiepartner in Cool Súdwest. Dit biedt 
kansen om samen met de scholen de verbinding tussen binnenschools en buitenschoolse activiteiten 
te versterken. Scholen in het VMBO en praktijkonderwijs gaan we uitdagen hun cultuuronderwijs te 
versterken. In 2023/2024 is de organisatie van Kunstbende terug in Sneek, een kans om alle lopende 
projecten en Kunstbende aan elkaar te verbinden en nóg meer jongeren uit Súdwest-Fryslân te laten 
meedoen.
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Cultuureducatie in de vrije tijd
Compleet en inspirerend
Juist de combinatie van dans, muziek, theater, beeldende kunst, fotografie en nieuwe media maakt 
CKS tot een inspirerende omgeving. Onze klanten waarderen dat! Ongebruikelijke cross-overs krijgen 
steeds meer plek in de organisatie en onze ambitie is om deze verder te stimuleren en uit te bouwen. 
Het complex aan gebouwen, de foyers en de breedte van het aanbod bieden mogelijkheden voor allerlei 
ontmoetingen, experiment en (onderlinge) inspiratie. CKS is het ‘Proeflokaal’ waar men samen cultuur 
beleeft. 

In de komende jaren vindt geleidelijk een verschuiving plaats in de bevolkingsopbouw, er is een 
toename van de groep 65+ en een afname van het aantal kinderen geprognosticeerd. Het aantal 
nieuwe instromers vanuit de Randstad, mede door het nieuwe werken, kan van invloed zijn op deze 
prognoses.  In het cultuuraanbod spelen we in op de veranderende doelgroepen, bijvoorbeeld door 
met muziekverenigingen programma’s op te zetten voor (herintredende) volwassenen. Het financieel 
toegankelijk blijven voor volwassenen is in deze tijd van groot belang.

Bij kinderen en jongeren zien we ook een verandering in hun behoefte. Ze weten hun weg op internet heel 
goed te vinden en brengen veel tijd door op sociale media als Tiktok en Snapchat. Hun muziekvoorkeur 
wordt mede door deze media gevormd. De link tussen de sociale media en de activiteiten die bij ons 
plaatsvinden kan op een creatieve manier worden ontwikkeld en zo bijdragen aan het bereik van de 
doelgroep. Het nieuwe label ‘Kwartier TV’ wordt vaker dan nu ingezet. Jongeren kiezen steeds vaker 
voor kortere lesvormen, of combinaties van verschillende producten. Het is zaak om ons lesaanbod aan 
te vullen met inspirerende activiteiten, zoals korte cursussen en workshops, om de jongeren aan ons te 
blijven binden.

Ambities voor de komende jaren: 
• Ontwikkelen van inloopateliers voor diverse disciplines
• Integreren van samenspel en individuele muziekeducatie
• Ontwikkelen cursusaanbod voor ouderen (overdag)
• Samen met muziekverenigingen ontwikkelen nieuw aanbod voor volwassenen
• Ontwikkelen van een muziekschool 2.0, traditionele lesvormen gecombineerd met losse producten 

en digitale platforms
• Aanbod in de buitengebieden uitbreiden en aantrekkelijker maken
• Naast AMV en Muziekmix ook instrumentale lessen op basisscholen en BSO organiseren
• Meer podiumactiviteiten in de buitengebieden organiseren
• CKS overkoepelende projectweek rondom een artiest of een thema
• Kwaliteit borgen en al brede aanbod in stand houden en blijven aanpassen aan de vraag.
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De plek voor toptalent!
Ook in de komende jaren blijft talentontwikkeling een van de speerpunten. Elke leerling moet de kans 
krijgen zijn talent te ontwikkelen. Daarom blijven we investeren in de diverse programma’s die we hebben 
voor onze talenten en breiden we uit waar nodig. Het behouden van talent in onze regio is een van de 
doelen die we ons opleggen. Dat doen we door o.a. een brug te slaan tussen de talentopleidingen en het 
vervolgaanbod op MBO en HBO in de vorm van aanbod voor alumni en jonge makers, een brûsplak!

• Talenten worden begeleid door de docent die het beste bij hen past
• Er komt een Topstroom voor getalenteerde muziekleerlingen, eventueel als voorbereiding op 

muziekvakonderwijs
• Aanbieden korte cursussen en workshops
• Oprichten diverse werkplaatsen waarin experiment centraal staat
• Talentontwikkeling op het gebied van muziektheater uitbreiden, kansen bieden aan jonge makers
• MUZT provinciaal versterken en verankeren
• Versterken van de relatie met de toporkesten in de regio
• Talent intensiever betrekken bij de professionele programmering (meet and greet, masterclasses).
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In contact met publiek
Op gebied van (online) marketing ontwikkelen de trends continu. We blijven flexibel inspelen op de 
ontwikkelingen in de komende jaren en zijn beter in staat gebruik te maken van beschikbare data.
Gebruik van video is steeds belangrijker om snel en goed contact te hebben met de klant. Via beeld 
moet de klant op een aantrekkelijke manier kunnen proeven van wat er bij ons speelt. Ook willen we de 
betrokkenheid van onze klanten vergroten door meer inkijkjes te geven in wie we zijn en wat we doen, 
bijvoorbeeld door meer te streamen of door human interest verhalen te plaatsen. 

In de komende jaren gaan we onze losse merknamen belangrijker maken dan de koepelnaam. Onze 
marketingstrategie spitst zich meer en meer toe op verschillende doelgroepen en zoekt per doelgroep 
de meest passende uitingsvorm. Door adequate inzet van een klantenvolgsysteem, het gebruik van 
klankbordgroepen en het toepassen van structureel marktonderzoek weten we beter waar de wensen 
van onze klanten liggen en kunnen daar beter op inspelen. Niet alleen in de wijze van communicatie, 
maar juist ook door het ontwikkelen van aanbod op basis van de klantwens. We willen ons hierin continu 
blijven verbeteren en de waardering door ons publiek, pers, sponsoren en subsidienten vergroten.

De groep Betrokken Bedrijven is flink gegroeid. Deze stijgende lijn proberen we in de komende jaren door 
te zetten en via deze bedrijven weer nieuw publiek aan ons te binden, bijvoorbeeld door speciale events 
voor deze bedrijven. Ook zetten we in op een groei van het aantal particuliere vrienden door het verder 
uitwerken van een loyaliteitsprogramma voor de Vrienden. De mogelijkheden die de ANBI-status ons 
biedt kunnen beter worden benut.

De klantreis die een klant maakt om te komen tot een aankoop van een ticket of een cursus kan beter, 
met name bij cursussen en lessen. Het enorme aanbod dat we bieden maakt kan overzichtelijker worden 
gemaakt en gepresenteerd. Het aanpakken van dat proces wordt een speerpunt. Met het inrichten van 
een servicepunt hebben we een eerste goede stap gezet in het verbeteren van onze dienstverlening. Door 
het servicepunt meer verantwoordelijkheden te geven zijn zij op termijn nog beter in staat de klanten 
direct te helpen.

In 2022 bestaat Cultuur Kwartier Sneek tien jaar. Dat willen we vieren met alle inwoners van 
Súdwest-Fryslân. 

Gebruik van onze gebouwen
CKS beschikt over mooie en goed geoutilleerde gebouwen 
die voor veel doeleinden inzetbaar zijn. Naast onze primaire 
activiteiten blijven we de komende jaren inzetten op het in 
huis halen van externe partners die in onze gebouwen hun 
activiteiten willen organiseren. Dat zijn partijen die wekelijks 
terugkomen, maar ook veel incidentele verhuringen. Gezien 
de toenemende druk op de capaciteit van bepaalde ruimtes 
is een goed planningssysteem onontbeerlijk. In de komende 
tijd worden de processen rondom verhuur geoptimaliseerd 
en zoveel mogelijk in een systeem ingeregeld. Hiermee 
kunnen we onze klanten sneller bedienen. Daarnaast 
moeten we scherpere keuzes maken in het soort en aantal 
evenementen en verhuringen dat we willen en kunnen 
huisvesten. 

We zetten in op:
• Vergroten professionaliteit en kwaliteit bij verhuur
• Creatieve omgeving zoveel mogelijk inzetten bij verhuur (combinaties maken)
• Onderzoeken of onze ruimtes in daluren kunnen worden gebruikt als flexplek voor derden
• Verbeteren van de locaties in Koudum, Workum en Bolsward
• Bestaande ruimtes doeltreffender inrichten, geschikt maken voor grotere groepen
• Van elk evenement, intern of extern, voor de klant een mooie ervaring maken.
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