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Inleiding

Blijvende impuls
Over anderhalf jaar is Leeuwarden-Fryslân Culturele 
Hoofdstad van Europa. Maar Culturele Hoofdstad zijn is niet 
alleen een feest van culturele evenementen en ervaringen. 
Culturele Hoofdstad is een middel om voor de lange termijn 
(2025) een impuls te geven aan de ontwikkeling van 
Leeuwarden en Fryslân, met als speerpunten het 
verbeteren van het onderwijs, bevorderen van participatie 
van maatschappelijke achtergestelde groepen en het 
vergroten van werkgelegenheid. 

32 doelen in een lerende omgeving
Om een blijvende impuls te geven aan stad en provincie 
hebben we onszelf in de Samenwerkingsagenda van de 
gemeente Leeuwarden en provincie Fryslân en het 
winnende bidbook doelen gesteld. Deze doelen beschrijven 
de gewenste maatschappelijke effecten. Deze rapportage 
gaat in op de 32 doelen uit het bidbook die tevens 
onderdeel zijn van de samenwerkingsagenda. Door de 
stand van zaken op deze 32 doelen te monitoren en 
evalueren en hierover in gesprek te gaan, creëren we een 
lerende omgeving waarin we met elkaar kunnen bepalen in 
hoeverre de ingezette beleidsinterventies effectief zijn. Dit 
stelt ons in staat onze beleidsinterventies bij te stellen.

Een-meting actualisering van nulmeting
In 2015 hebben we een nulmeting op de doelen uitgevoerd. 
Nu een jaar later hebben we nieuwe metingen uitgevoerd. 
Dit noemen we de een-meting. Resultaat is deze 
rapportage.

Met de nulmeting en deze een-meting vormen we een nog 
nauwkeuriger beeld met betrekking van het realiseren van 
de 32 doelen in 2025. Bij het merendeel van de doelen uit 
het bidbook kunnen we een eerste ontwikkeling in de tijd 
laten zien en daar eventueel al aanbevelingen over doen. 
Bij enkele doelen hebben methodologische kwesties – als 
het operationaliseren van cruciale begrippen en het vinden 
van een adequate en efficiënte onderzoeksopzet – extra 
aandacht en tijd gevraagd. Daardoor zijn bepaalde 
gegevens nog niet beschikbaar. Daarnaast lopen enkele 
onderzoeken. Dit zal ook bij de vervolgmetingen het geval 
zijn.

Het komend jaar zullen we aan de hand van de een-meting 
in leerevents nagaan wat de meetresultaten precies 
betekenen voor de actuele en nog geplande interventies. 



Samenvatting

De Culturele Hoofdstad is een middel om voor de lange 
termijn (2025) een impuls te geven aan de ontwikkeling 
van Leeuwarden en Fryslân. Hoewel Leeuwarden de 
Culturele Hoofdstad 2018 is, zijn de lange termijn doelen 
uit het bidbook geborgd in de Samenwerkingsagenda 
tussen de gemeente Leeuwarden en provincie Fryslân. 
Deze een-meting vindt plaats om met elkaar in gesprek te 
gaan over de effectiviteit van ingezette beleidsinterventies 
van gemeente, provincie en maatschappelijke partners.

Bidbook en Samenwerkingsagenda
De een-meting richt zich primair op de 32 doelen uit het 
bidbook, die tevens onderdeel zijn van de 
Samenwerkingsagenda. Voor de drie pijlers van de 
Samenwerkingsagenda (participatie, onderwijs en 
werkgelegenheid) geven wij de belangrijkste uitkomsten 
weer.

Participatie
Participatie is voor Leeuwarden en Fryslân een belangrijk 
thema. Een derde van de Friese volwassenen leeft in 
matige tot sterke eenzaamheid. Daarnaast groeit in 
Leeuwarden 18% van de minderjarige kinderen op in 
armoede, terwijl dat landelijk 12% is. De doelen uit het 
bidbook gaan, qua participatie, met name over het 
participeren aan/in culturele evenementen en instellingen, 
al dan niet door specifieke doelgroepen zoals mensen met 
een laag inkomen. In het primair onderwijs wordt al enige 
jaren gewerkt aan een project ‘cultuureducatie’. Met deze 
interventies stimuleren we de culturele participatie als basis 
voor deelname aan het onderwijs en economische 
participatie. Uit onderzoek (2016) weten we dat de 
bovengenoemde doelgroep op alle onderzochte vormen van 
passieve en actieve culturele activiteiten een lagere 
participatie laat zien.

Werkgelegenheid
De werkgelegenheid is voor Leeuwarden en Fryslân 
eveneens een belangrijk thema. De werkloosheid in Fryslân 
ligt al enige jaren boven het landelijk gemiddelde. In 2015 
bedroeg het percentage werklozen in Fryslân 7.3% tegen 
6,9% landelijk. De doelen uit het bidbook focussen zich 
primair op nieuwe bedrijvigheid, banen voor hoog 
opgeleiden en banen in de water- en agrifoodsector. 
Kijkend naar de een-meting kunnen we concluderen dat 
een deel van de doelen om forse interventies vragen, maar 
dat er ook sprake is van eerste bemoedigende resultaten 
(sector Water en nieuwe bedrijven in Leeuwarden). Uit 
eerder onderzoek (2011) is tevens gebleken, dat er sprake 
is van een brain gain: anderhalf jaar na afstuderen woont 
15% van de afstudeerders aan een Leeuwarder hogeschool 
in Leeuwarden, terwijl 5% van de afgestudeerden op 16-
jarige leeftijd in Leeuwarden woonde.

Onderwijs
Verbeteren van het onderwijs is de derde hoofdopgave. In 
dat kader is de verwachting dat de realisatie van RUG/ 
Campus Fryslân een bijdrage aan deze doelstelling gaat 
leveren. Het aantal studenten in het hoger onderwijs is de 
afgelopen jaren met meer dan 4% tot bijna 22.000 
gegroeid. Het aantal studenten was in 2015-2016 lager dan 
het jaar daarvoor. 



Doel uit het bid book

Wat we zien en wat we verder weten 

Thema/domein uit het bidbook

Visuele weergave resultaten 
(bv. grafiek)

Toelichting doel 

Beschrijving van de 
betekenis van het 
doel. Oftewel: wat 
gaan we meten en 
wat willen we 
bereiken?

Meting
Hoe hebben/gaan we 
gemeten?
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Visuele weergave van meetresultaten

Uitleg dashboard 

Doel en nummer 
uit het bidbook

60% of the children below the Dutch poverty line participate in events 

Toelichting meetresultaten



Inhoudsopgave

Cultural access and Participation Doel 1 t/m 3

Tourism Doel 4/m 7

Economy and Education Doel 8 t/m 16

Cultural Vibrancy and Sustainability Doel 17 t/m 22

Image and Perception Doel 23 t/m 28

Governance and Delivery process Doel 29 t/m 32

NB: we hanteren hier de Engelstalige thema’s en Engelstalige doelen uit het bidbook om mogelijke 
interpretatieverschillen in de ENG-NL vertaling te voorkomen. 



60% of the children below the Dutch 
poverty line participate in events 

Toelichting doel 
Achterliggende gedachte achter dit 
doel is het stimuleren van de 
competenties creativiteit en innovatie 
bij kinderen, om daarmee beter aan 
te sluiten bij de nieuwe 
werkgelegenheid van Leeuwarden. 
Doel is om 60% van de kinderen op 
Friese scholen voor primair onderwijs 
(4-12 jaar) die onder de 
armoedegrens leven te laten 
deelnemen aan het programma 
“Kultueredukaasje mei kwaliteit” 
[KEK] en de culturele evenementen 
in 2018. Door deze activatie kunnen 
we de doelgroep beter bereiken en 
talenten vroegtijdig ontdekken. 

Meting
Er is geïnventariseerd welke scholen 
deelnemen aan het programma 
cultuureducatie (KEK). Op basis van 
data met betrekking tot het aantal 
leerlingen per school en 
inschattingen van het CBS over het 
percentage minderjarigen dat per 
gemeente onder de armoedegrens 
leeft, hebben we de doelgroep per 
school in kaart gebracht.

Wat we zien en wat we verder weten 
We weten uit de armoedemonitor van CBS en SCP dat huishoudens met een 
laag inkomen nauwelijks geld kunnen besteden aan culturele activiteiten. 
Het deelnemen aan het programma KEK geeft de doelgroep nadrukkelijk de 
mogelijkheid om op cultureel terrein te participeren. In de tabel zien we dat 
bijna de helft van de Friese scholen voor primair onderwijs aan het project 
cultuureducatie [KEK] deelneemt. Het gewenste percentage van tenminste 
60% van de doelgroep is echter nog niet gerealiseerd. Het is dus zaak meer 
basisscholen te motiveren om alsnog in het project te gaan participeren.

1

DEELNEMENDE SCHOLEN DOELGROEP

KEK N % N %.

NEE 241 52.6 3026 41.7

JA 217 47.4 4232 58.3

TOT 458 100 7258 100

Tabel: het aantal deelnemende scholen en het percentage van de 
doelgroep [leerlingen onder de armoedegrens] dat aan KEK deelneemt.

Bronnen: (1) DUO open data scholen primair onderwijs 2015-2016, (2) CBS 
percentages minderjarigen onder de armoedegrens per gemeente 2015, (3) 
Keunstwurk & Kunstkade scholen die deelnemen aan KEK.

Te ondernemen acties
Bij de individuele events gaan contracten worden afgesloten.



50% increased participation of direct target groups | 25% 
participation from groups with traditionally little affinity to culture

Toelichting doelen 
Deze doelen gaan over de participatie 
van groepen mensen die traditioneel 
weinig affiniteit hebben met cultuur. 
Achterliggende gedachte is: activatie 
en ontwikkeling van competenties 
creativiteit en innovatie is nodig om 
aansluiting te vinden op de 
arbeidsmarkt.
Voor deze groep mensen hanteren 
we de volgende criteria, die ook 
gebruikt worden in onderzoeken naar 
cultuurparticipatie in 2011 en 2016. 
Het gaat om mensen met: 
• een laag inkomen
• een laag opleidingsniveau
• beperkte toegang tot culturele 

activiteiten 
• een beperkt sociaal netwerk

Meting
We herhalen het onderzoek uit 2011 
begin 2016. Daarna weer in 
2018/2019. In het onderzoek 
bevragen we een aselecte steekproef 
over hun deelname aan culturele 
activiteiten en voorzieningen op 
zeven thema’s. We streven er naar 
om aanvullend kwalitatief onderzoek 
uit te voeren dat specifieker op de 
doelgroep is gericht.

Wat we zien en wat we verder weten 
Het onderzoek uit 2011 en 2016 leveren de bovenstaande uitkomsten op. De 
cijfers zijn gebaseerd op respectievelijk 764 en 1422 ingevulde vragenlijsten 
vanuit twee aparte aselecte steekproeven onder de Friese huishoudens. 
We zien dat de participatie bij de thema’s B en C relatief hoog is. We 
verwachten dat de participatie bij de meeste thema’s in 2018 /2019 hoger zal 
zijn.

2+3

Tabel: De participatie per cultuurthema in percentages van de 
respondenten op basis van een minimale participatienorm. Met ‘items’ 
wordt het aantal voorgelegde voorstellingen/voorzieningen bedoeld. 

Bron: Onderzoek culturele participatie in Fryslân, 2011 en 2016, Cluster 

Beleidsonderzoek [CBO].

THEMA ITEMS NORM 2016 2011

A Bezoek voorstellingen 14 4 32% 41%

B Bezoek musea, monumenten 4 2 47% 60%

C Gebruik voorzieningen bibliotheek ed. 3-4 1 58% 58%

D Bezoek bioscopen theaters 19 3 37% 39%

E Bezoek Friese Festivals 12 3 27% 28%

F Bezoek Friese musea 6 2 30% 25%

G Culturele activiteiten 11 3 17% 20%

Te ondernemen acties
Bij de individuele events gaan contracten worden afgesloten.



4 million visitors in 2018 and 5% increase 
each year between 2015-2023 

Toelichting doel 
Deze doelstelling bestaat uit twee 
verschillende doelstellingen die los van 
elkaar staan:
• 4 miljoen bezoekers aan de 

evenementen van Culturele 
Hoofdstad

• Tussen 2015 en 2023 jaarlijks 5% 
toename van het aantal bezoekers 
aan Fryslân 

Meting
Twee metingen
• Het meten van aantallen bezoekers 

aan de evenementen vindt plaats in 
het jaar van de Culturele Hoofdstad.

• Het aantal bezoekers aan Fryslân 
meten we in aantallen 
overnachtingen.

Wat we zien en wat we verder weten 
- Het aantal toeristische overnachtingen in Fryslân was in 2015 

ongeveer 8 miljoen. Dit aantal is de laatste jaren afgenomen.
- Het aantal buitenlandse overnachtingen is de laatste jaren behoorlijk 

gegroeid, maar dit is onvoldoende om de daling van het aantal 
binnenlandse overnachtingen te compenseren.

- Om de doelstelling van een jaarlijkse groei van 5% te halen moet er 
een forse trendbreuk plaatsvinden.
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Te ondernemen acties
Bij de individuele events worden contractueel de aantallen bezoekers 
bijgehouden.

Bronnen: (1) Statistiek Logies-accommodaties – CBS en (2) Continu Vakantie 
Onderzoek (CVO) - NBTC-NIPO Research

Tabel: Het aantal toeristische overnachtingen in Fryslân.



79 million euro income through visitors

Toelichting doel 
Dit doel gaat over de bestedingen 
van de bezoekers in het jaar van de 
Culturele Hoofdstad. Doelstelling is 
totaal 79 miljoen euro. Uitgaande 
van 4 miljoen bezoekers is dat 
gemiddeld 20 euro per bezoeker.

Meting
Deze meting vindt plaats als de 
evenementen van start gaan. 
Het aantal bezoekers 
vermenigvuldigen we met de 
gemiddelde bestedingen per 
bezoeker. Dit laatste wordt al 
gemeten in het jaarlijkse onderzoek 
‘Toeristisch bezoek aan steden´ van 
het NBTC-NIPO. 

Wat we zien en wat we verder weten 
Bestaande onderzoeken naar Recreatie en Toerisme geven inzicht in de 
huidige omvang van de toeristische bestedingen.
- Bestedingen in het verblijfstoerisme in Fryslân bedroegen in 2015 ongeveer 

480 miljoen euro (bron: CVO, CBS; bewerking Provincie Fryslân) 
- Dagrecreatie in Fryslân is goed voor een omzet van 700 miljoen euro in 

2015 (bron: Continu Vrijetijdsonderzoek 2015 van het NBTC-NIPO)
- Toeristisch bezoek (dagbezoek en verblijfstoerisme) aan Leeuwarden is in 

2015 goed voor ruim 50 miljoen aan bestedingen. (Bron: Toeristisch 
bezoek aan steden van het NBTC-NIPO).

- In 2015 gaven bezoekers aan Leeuwarden gemiddeld €34,40 uit per bezoek 
(NBTC-NIPO).
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 - verblijfsrecreatie Fryslân  - dagrecreatie Fryslân Stadsbezoek Leeuwarden

Tabel: Waardering van prijs en kwaliteit van het toerisme in Fryslân.

Bronnen: CVO, NBTC-NIPO, provincie Fryslân.



90% of visitors state that they would come 
back (2019)

Toelichting doel 
Het doel is dat bezoekers zo tevreden 
zijn over het bezoek dat ze graag 
nog weer eens terug willen komen. 
Streven is dat 90% van de bezoekers 
aangeeft dat ze van plan is om ooit 
nog eens terug te keren naar 
Leeuwarden. 

Meting
Vanaf 2016 stelt het NBTC-NIPO deze 
vraag in het Continu Vakantie 
Onderzoek (CVO). De uitkomsten zijn 
nog niet binnen. 

Wel kunnen we uit de vragen in het 
CVO  van 2015 en eerder afleiden 
welk deel van de vakantiegangers in 
Fryslân herhalingsbezoekers zijn.

Wat we zien en wat we verder weten 
Het CVO vraagt welke informatiekanalen men gebruikt ter voorbereiding op 
de vakantie. De antwoordcategorie ‘ervaring/reeds bekend’ is een indicatie 
dat men er wel eens eerder is geweest en dat het dus waarschijnlijk een 
herhalingsbezoek is. Dit hoeft niet zo te zijn. Met een positief antwoord op 
deze vraag hebben we hier een maximum schatting. Ook geeft het geen 
antwoord op de vraag ‘hoeveel mensen van plan’ zijn om terug te keren, 
maar het geeft een maximale schatting van het daadwerkelijk terugkomende 
aantal mensen. In 2015 was dit bij 35% van de bezoekers aan Fryslân het 
geval. Dit percentage was iets lager dan het voorgaande jaar, maar veel 
hoger dan bij de meeste andere provincies. 
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Improved tourism, especially culture 
tourism and experience tourism

Toelichting doel 
Doel is het verbeteren van het 
toerisme, vooral op het gebied van 
cultuur- en ervaringstoerisme. We 
interpreteren dit doel in termen van 
waardering door bezoekers van prijs 
en kwaliteit van het toerisme in 
Fryslân. De waardering van het 
cultuur- en ervaringstoerisme valt 
deels samen met doel 18 
(bezoekersaantallen). 

Meting
Het Continu Vakantie Onderzoek 
(CVO) vraagt mensen die hun 
vakantie in Fryslân doorbrengen 
naar een oordeel over verschillende 
aspecten van hun vakantie. 

Het onderzoek Toeristisch bezoek 
aan steden van het NBTC-NIPO 
bevat cijfers over de activiteiten die 
mensen in de stad ondernemen. We 
definiëren het cultuur- en 
ervaringstoerisme als de mate van 
bezoek door toeristen aan culturele 
evenementen, theaters/ 
voorstellingen en musea (zie 
daarvoor doel 18).  

Wat we zien en wat we verder weten 
Het CVO laat zien dat vakantiegangers in Fryslân hun vakantie in 2015 
beoordelen met een 8,3. Dit een hoge score in vergelijking met andere 
provincies. Op de deelaspecten Dienstverlening/service, Accommodaties, 
Prijsniveau horeca en Prijsniveau boodschappen ligt de waardering lager 
(tussen de 7 en 8).

Van de bezoekers aan Leeuwarden komt 4% voor evenementenbezoek,8% 
voor museumbezoek en 2% voor bezoek van theater/concert (NBTC-NIPO). 
Deze percentages zijn lager dan het gemiddelde van andere steden in 
Nederland.

Voor het bezoek aan evenementen, theaters of voorstellingen en musea: zie 
doel 18.
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Increased attractiveness of the city, resulting in 
more qualified labour

Toelichting doel 
Dit doel gaat over de verbetering van 
woonaantrekkelijkheid van de stad 
Leeuwarden, resulterend in een 
toename van de beroepsbevolking 
met een hoog opleidings- of 
beroepsniveau. Respectievelijk gaat 
dit om mensen met HBO/WO 
opleiding of mensen met 
hoogwaardige kennis en 
vaardigheden. Er is een 
wisselwerking tussen aanwezigheid 
van (aantrekkelijke) voorzieningen, 
een prettig woon- en cultureel 
klimaat en het binden van hoog 
gekwalificeerd personeel.

Meting
• De aantrekkelijkheid van 

Leeuwarden monitoren we met 
behulp van de index-cijfers uit de 
Atlas voor Gemeenten, die jaarlijks 
de 50 grootste Nederlandse 
gemeenten vergelijkt.

• Cijfers over gekwalificeerde arbeid 
zijn afkomstig van het CBS. We 
meten het aantal werkende: hoog 
opgeleide werkende Leeuwarders 
en Leeuwarders werkzaam in een 
hoger beroep. 

Wat we zien en wat we verder weten 
• Leeuwarden is in de woonaantrekkelijkheidsindex (linker figuur links) sinds 

2015 iets gestegen van plek 36 naar 35. Ten opzichte van de andere 49 
grootste Nederlandse gemeenten is Leeuwarden dus aantrekkelijker geworden. 
De index is opgebouwd uit meerdere indicatoren. De indicator 
Baanbereikbaarheid valt voor Leeuwarden slecht uit. Zonder deze indicator zou 
Leeuwarden op de 13e plaats (van de 50) komen. Ook Veiligheid en Percentage 
koopwoningen drukken de score van Leeuwarden omlaag. Leeuwarden wordt 
vooral aantrekkelijk gevonden om cultureel aanbod, nabijheid van 
natuurgebieden, culinair aanbod, aanbod van hoger onderwijs en het historisch 
karakter van de stad. Tussen 2015 en 2016 is Leeuwarden in de ranking 1 
plaats omhoog gegaan op Veiligheid en Culinair aanbod.

• Ruim 35% van de werkzame Leeuwarders is hoog opgeleid. Dit is iets boven 
het landelijk gemiddelde. Het percentage werkzame Leeuwarders in het 
hoogste beroepsniveau ligt onder het landelijk gemiddelde en is tussen 2014 
en 2015 (mogelijk door statistische invloeden/onbetrouwbaarheid) gezakt. 
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Positie Atlas voor gemeenten (ranglijst 50 
grootste gemeenten, 1=hoogste/beste 
positie)

Werkende Leeuwarders en Nederlanders



European leadership on economic sector Water 
7500 additional jobs

Toelichting doel 
Vergroten van de werkgelegenheid in 
de watersector is één van de 
economische speerpunten uit de 
samenwerkingsagenda.
Het doel is: 7500 extra banen in 2018 
op het gebied van watertechnologie in 
de provincie Fryslân. 

Meting
• In deze meting maken we gebruik 

van het provinciaal 
werkgelegenheids-register (LISA). 
Het register geeft inzicht in het 
aantal banen van ≥15 uur per 
week in de watertechnologiesector 
in Leeuwarden en het aantal 
bedrijven in die sector. Deze cijfers 
gaan we als indicatie volgen, want 
het doel van 7.500 extra banen 
beslaat, in tegenstelling tot de hier 
gepresenteerde meting voor 
Leeuwarden, een ruimere definitie 
en betreft heel Fryslân. Hierbij 
zitten ook bedrijven bij die 
toeleveren aan de watersector.

• Het Bureau Beleidsonderzoek/ 
Grontmij telt het aantal banen in 
de watertechnologiesector in heel 
Fryslân. De laatste gegevens 
komen uit 2014. In 2018/2019 
vindt een herhalingsonderzoek 
plaats.

Wat we zien en wat we verder weten 
Aantal banen en bedrijven in Leeuwarden (LISA):
• Aantal banen en bedrijven in de watertechnologie sector groeit.
• Er zijn nu ruim 800 banen en 42 bedrijven die (direct) toegerekend aan de 

watersector (eigen definitie), dit zijn bedrijven als Wetsus maar ook allerlei 
kleine bedrijven op of afkomstig van de watercampus en bijvoorbeeld RWZI en 
LievenseCSO.

Aantal banen in heel Fryslân (Bureau Bureau Beleidsonderzoek/Grontmij):
• Volgens de ruimere definitie gaat het in Fryslân nu (meting 2014) om 1.800 

tot 2.000 banen. 
• Het lijkt onmogelijk de banengroei van 7.500 banen te realiseren.
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Banen en bedrijven watertechnologie Leeuwarden

Bron: LISA



European leadership on economic sector agri-food 
1500 additional jobs

Toelichting doel 
Vergroten van de werkgelegenheid in 
de agrofoodsector is één van de 
economische speerpunten uit de 
samenwerkingsagenda.
Het doel is :1.500 extra banen in 
2018, op het gebied van agrifood in 
de provincie Fryslân. 

Meting
In deze meting maken we gebruik 
van het provinciaal 
werkgelegenheidsregister (LISA). Dit 
register geeft inzicht in het aantal 
banen van 15 uur per week en meer 
in de agrifood en het aantal bedrijven 
in die sector. Het gaat hier om heel 
Fryslân. 

Wat we zien en wat we verder weten 
• Het totale aantal banen in Fryslân is sinds 2010 afgenomen van 288.980 naar 

282.710 in 2015.
• Het aantal banen in de landbouw neemt sinds 2010 langzamer af dan in de 

periode voor 2010. 
• Het aantal banen in de Voedings- en genotmiddelenindustrie is vrij stabiel. Het 

aantal banen in aan agrifood ‘verbonden’ groothandels groeit. 
• Het aantal overige banen is door de jaren heen vrij stabiel. Overige banen 

betreft onder andere de vervaardiging machines voor de landbouw en 
agrarische handelsbemiddeling.

• In 2015 zijn ook de banen uit de (nieuwe) zuivelindustrie in Heerenveen in het 
werkgelegenheidsregister (al deels) opgenomen. 

• Het aantal bedrijven in de agrifood nam tussen 2010 en 2014 af, van 7128 
naar 7095. Tussen 2014 en 2015 kwamen er zo’n 150 bedrijven/vestigingen 
bij tot 7248 vestigingen in 2015.

• Het lijkt onmogelijk de gewenste banengroei van 7.500 banen te realiseren.
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Aantal banen 15u/w in Fryslân in agrifood

Bron: LISA, 2015



team Economie van de Gemeente Leeuwarden

25 new companies in the city and countryside

Toelichting doel 
Dit doel gaat over de toename van 
de werkgelegenheid, door het 
ontstaan van 25 nieuwe bedrijven in 
de provincie Fryslân, die minimaal 3 
jaar blijven gevestigd. 

Meting
In deze meting maken we gebruik 
van de resultaten van acquisiteurs 
van team Economie van de 
Gemeente Leeuwarden. Deze 
overzichten worden ook de komende 
jaren gepresenteerd, als indicatie van 
het ontstaan van nieuwe 
werkgelegenheid.

In de eindmeting 2018/2019 kijken 
we regio/provinciebreed naar welke 
en hoeveel nieuw bedrijven er zijn 
ontstaan zijn en welke 
werkgelegenheid daarmee gemoeid 
is. 

Wat we zien en wat we verder weten 
In 2014 was het team Economie van de gemeente Leeuwarden middels 
bemiddeling, subsidieverstrekking of anderszins betrokken bij het ontstaan 
van 17 nieuwe bedrijven in Leeuwarden. Hier zijn ongeveer 100 banen mee 
gemoeid. Het betreft hier banen bij nieuwe bedrijven in Leeuwarden. In 2015 
ging het om 13 bedrijven en 80 banen. 
Bestaande vestigingen die zijn gaan uitbreiden of behouden qua banen met 
‘actieve bemoeienis’ van de gemeente buiten de definitie/grafieken gehouden. 
Het gaat dus uitsluitend om voor Leeuwarden nieuwe bedrijven.
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Aantal nieuwe bedrijven in Leeuwarden in 2014 en 2015 en 
daarbij behorende banen waarbij de gemeente betrokken was

Bron: team Economie van de Gemeente Leeuwarden



5% more students each year at the educational 
institutions 2017-2018

Toelichting doel 
Het bedrijfsleven kan niet 
functioneren zonder goed opgeleid 
personeel. Het doel is een toename 
van het aantal studenten bij de HBO 
en WO opleidingsinstituten in Fryslân 
(NHL, Stenden, Van Hall Larenstein, 
RUG/Campus Fryslân).

Meting
In deze meting maken we gebruik 
van de verstrekte gegevens van de 
inschrijvingsbureaus of informatie uit 
de jaarverslagen van de genoemde 
instellingen. 

Wat we zien en wat we verder weten 
• Sinds 2013 draagt ook RUG/Campus Fryslân bij aan het aantal studenten. 

Deze aantallen zijn nog beperkt.
• Het aantal inschrijvingen aan Friese onderwijsinstellingen voor hoger onderwijs 

is (na jaren van groei) in schooljaar 2015/2016 lager dan het jaar ervoor. De 
inschrijvingen zijn met 0,8% afgenomen. 
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Aantal en groei HBO/WO-studenten ingeschreven bij 
onderwijsinstellingen in Fryslân



60% of the 13-20 year olds consider coming back 
after studying elsewhere

Toelichting doel 
Dit doel gaat over de binding van 
jongeren aan Leeuwarden en Fryslân. 
Het geeft inzicht in een brain drain 
dan wel gain.

Meting
In het ‘Veilig opgroeien’ onderzoek 
(2015) onder 12-18 jarigen in de 
gemeente Leeuwarden is een 
enquêtevraag opgenomen die hierop 
betrekking heeft. Namelijk: 

• Verwacht je later buiten Friesland 
te wonen voor een studie? 
Antwoorden: Ja, Nee (volgende 
vraag overslaan), Weet niet

• Wil je na je studie terugkeren naar 
Friesland?

Antwoorden: Ja, Nee, Weet niet
De resultaten staan in de grafiek. In 
2018 herhalen we dit onderzoek. 

Van de jongeren die buiten Fryslân willen studeren, overweegt 9% na de studie 
weer terug te keren. 

In de gemeente Leeuwarden wonen (per 1 januari 2016) ruim 20.000 23-35 
jarigen. 64% van hen is geboren in Fryslân. Van die geboren Friezen heeft 12% 
buiten de provincie gewoond voordat ze in Leeuwarden kwamen wonen 
(Basisregistratie Personen, gemeente Leeuwarden)
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Wat we zien en wat we verder weten 

Jongeren in Leeuwarden vanaf 13 jaar die binnen of buiten Fryslân 
willen studeren:

Bron: onderzoek ‘Veilig opgroeien’ gemeente Leeuwarden – Fries Sociaal 
Planbureau (2015)



30% of students at the universities in Leeuwarden-Ljouwert 
consider staying in the area if they can find a job

Toelichting doel 
Dit doel gaat over de binding van 
studenten aan Leeuwarden en 
Fryslân, en daarmee het behoud van 
hoger opgeleiden in de regio. 

Meting
In het voorjaar van 2015 is een 
enquête uitgevoerd onder studenten 
in Leeuwarden. Hierbij vroegen we 
naar voorkeuren om te wonen en 
werken na studie. We stelden o.a. de 
volgende vraag:

• Stel dat je na je studie in Friesland 
een baan kunt vinden. Zou je dan 
overwegen om voorlopig in 
Friesland te (blijven) wonen? 
Mogelijke antwoorden waren ja, 
misschien, nee of weet niet.

De resultaten ten aanzien van het 
antwoord ‘ja’ zijn hiernaast te zien.

Naast dit onderzoek, kunnen we ook 
naar cijfers kijken uit het onderzoek 
‘Brain drain or brain gain?’ uit 2011 
(bron: RUG/NICIS). Dit onderzoek 
kijkt naar studenten die anderhalf 
jaar na afstuderen nog in 
Leeuwarden wonen.

Wat we zien en wat we verder weten 
De uitkomsten van de enquête onder studenten laat zien dat 35% van de 
ondervraagde studenten overweegt in Fryslân te blijven wonen na hun studie. 
De studenten met een ouderlijk huis in Fryslân zijn daar meer toe geneigd dan 
studenten met een ouderlijk huis buiten Fryslân (incl. internationale studenten). 

Uit het onderzoek ‘Brain drain or brain gain?’ (2011) weten we dat 5% van de 
afgestudeerden aan Leeuwarder hogescholen op 16 jarige leeftijd in Leeuwarden 
woonde. Anderhalf jaar na afstuderen woont 15% van de afstudeerders aan een 
Leeuwarder hogeschool in Leeuwarden en 18% werkt in Leeuwarden. Ofwel: er 
is sprake van een ‘brain gain’. Tevens weten we dat er meer afstudeerders 
vertrekken naar het westen van Nederland dan dat er vandaan komen, c.q. op 
16 jarige leeftijd woonden (voordat zij in Leeuwarden gingen studeren).
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Herkomst en bestemming 
afgestudeerden hbo-Leeuwarden

Bron: Rijksuniversiteit Groningen/NICISBron: enquête studentenpanel 
Leeuwarden Studiestad voorjaar 2015

Leeuwarder studenten 
overwegen in de regio te blijven



New academic opportunities and involvement of 
more bachelor, master and PhD students

Toelichting doel 
Dit doel gaat over het academisch 
klimaat in Leeuwarden en Fryslân: 
het groeiend aantal opleidingen en 
promovendi. Het raakt direct een van 
de drie speerpunten: het verbeteren 
van het opleidingsniveau in Fryslân. 

Meting
We hanteren de cijfers die bij de 
opleidingsinstituten (NHL, Stenden, 
Van Hall Larenstein, UCF) zijn 
opgevraagd. Wat betreft het aantal 
promovendi is ook Wetsus betrokken. 
Twee opmerkingen zijn relevant:
• de opleidingen die zowel een 

voltijd als deeltijd variant hebben, 
zijn één keer meegeteld;

• de informatie over het aantal 
promovendi bij NHL, Stenden en 
Van Hall wordt nog uitgezocht door 
de hogescholen

Wat we zien en wat we verder weten 
• Het aantal opleidingen bij RUG/ Campus Fryslân is nog in ontwikkeling, de 

komende jaren zal dit toenemen (bovenste grafiek).
• In de onderste grafiek gaat het om unieke promovendi, dus in de 

gegevens zitten geen dubbeltellingen.
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Aantal aangeboden 
opleidingen naar 
graad in Leeuwarden, 
2014/2015

Aantal promovendi in 
Leeuwarden, naar 
startjaar (stand per 
maart 2015)

RUG/ Campus Fryslân



Increased partnerships with foreign universities 
and exchange students

Toelichting doel 
Dit doel gaat over internationale 
kennisuitwisseling op het gebied van 
onderwijs. Welke samenwerking 
bestaat er met buitenlandse 
opleidingsinstituten? Hoeveel 
studenten zijn betrokken bij 
internationale uitwisseling? 
Uitwisseling geeft een indicatie over 
de kwaliteit van het onderwijs.

Meting
We hanteren de cijfers die bij de 
opleidingsinstituten (NHL, Stenden, 
Van Hall Larenstein) zijn opgevraagd 
en/of uit de jaarverslagen (2014). 
RUG/ Campus Fryslân kent op dit 
moment geen uitwisselingen en 
internationale partnerschappen.

Het aantal partnerschappen is geteld 
per opleiding. Als drie opleidingen 
gebruik maken van dezelfde 
partnerinstelling, telt dat als drie 
partnerschappen. Wat we zien en wat we verder weten 

• Internationalisering is voor de hogescholen een belangrijk item. Stenden 
heeft vier vestigingen buiten Europa en biedt uitwisseling ook aan voor 
studenten van NHL en Van Hall Larenstein. 

• NHL streeft ernaar om elke student tijdens zijn/haar studie in aanraking te 
laten komen met een vorm van internationalisering. Van Hall Larenstein
doet mee met het Erasmus beurzenprogramma in het kader van Europese 
mobiliteit. 
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Partnerschappen en uitwisselingsstudenten in 2014 naar instituut



20% higher mobility within the province for 
cultural activities

Toelichting doel 
Doel is om het bereik van culturele 
activiteiten/instellingen (binnen 
Fryslân) met 20% te verhogen. Dit is 
een indicator voor de toegenomen 
culturele participatie en toegenomen 
interesse in Friese cultuur buiten de 
eigen ‘lokale/regionale’ scoop.

Meting
De provincie vraagt de culturele 
instellingen en evenementen op 
regelmatige basis naar het bereik. De 
meting behelst het bepalen het 
aandeel Friese bezoekers van buiten 
de eigen regio aan de hand van de 
van 4-cijferige postcodes van de 
bezoekers. De afbakening van de 
“eigen regio” verschilt per 
instellingen/evenement, maar 
behelst globaal de eigen gemeente 
en de buurgemeenten. De 
bezoekersaantallen haalt de provincie 
bij de instellingen op. 

Wat we zien en wat we verder weten 
Weinig instellingen registreren de herkomst van bezoekers. Bij musea en 
theaters is dit in het algemeen nog het beste geregeld. Wel doen sommige 
instellingen kleinschalig steekproefonderzoek (cursief). Uitkomsten zijn zeer 
indicatief. Bij poppodia, festivals en evenementen is het inzicht zeer beperkt. 
We richten ons de komende jaren op het verbeteren en uitbreiden van de 
meetactiviteiten door partijen. Dit zal een stapsgewijs proces zijn, ook omdat 
uitvoering vaak nog) dit door in sommige gevallen door vrijwilligers gebeurt. 
Gebruik van online ticketsystemen kan hier een impuls aan geven (niet voor 
gratis toegankelijke activiteiten overigens). Inzicht in de herkomst van 
bezoekers zal komende jaren hopelijk in verbeterde/completere vorm 
beschikbaar zijn. 
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Instelling 2011 2012 2013 2014 2015

19 musea Publieksmonitor 45%

De Harmonie, Leeuwarden 38%

De Koornbeurs, Franeker 21% 22%

Fries Museum, Leeuwarden 56% 63%

Scheepvaartmuseum Sneek 48% 71% 63% 33%

Landbouwmuseum Earnewâld 61%

Welcome to the village 28% 34% 36%

Overige, zoals De Lawei, 
Neushoorn, Iduna, Princessehof, 
Madnes festival

Nog geen gegevens

Aandeel Friese bezoekers van buiten de eigen regio



30% more visits to museums, theatres, concerts, 
art exhibitions and literature events in 2016-2023

Toelichting doel 
Leeuwarden-Fryslân 2018 heeft tot 
doel structureel meer bezoekers naar 
culturele evenementen en 
instellingen te trekken. Dit vergroot 
het draagvlak en maakt een 
kwaliteitsimpuls van het cultureel 
aanbod mogelijk.

Meting
Voor de meting zijn bestaande 
registraties van CBS (podiumkunsten 
op 19 podia) en de Museumfederatie 
Fryslân (70 musea) benut en 
aangevuld met een eigen 
inventarisatie van festivals. Twee 
opmerkingen:
• Het gaat veelal om “bezoeken” 

(podia & musea), maar soms ook 
om “bezoekers” (festivals). 

• Kleinschalige kunsttentoon-
stellingen en literaire evenementen 
worden buiten beschouwing 
gelaten. Er zijn wel festivals die 
hier ook aandacht voor hebben. 

De aanvullingen bij de festivals over 
2015 zullen in de loop van 2016 
beschikbaar komen. Ook worden dan 
meer festivals betrokken.

Wat we zien en wat we verder weten 
• De 19 Friese podia trokken in 2014 247.000 bezoeken. Ten opzichte van 2013 

was dit een daling van 32%. Zowel het aantal voorstellingen neemt af, als het 
gemiddeld aantal bezoekers per voorstelling. 

• In tegenstelling tot de podia laten de festivals wel groeiende 
bezoekersaantallen zien. Deels is dit ook een concurrerende markt voor de 
podiumkunsten. De 10 festivals die nu in beeld zijn gebracht trokken in 2015 
202.000 bezoekers. Dit is 20% meer dan in 2014. 

• Het aantal bezoeken aan de 70 Friese musea laat een geleidelijke toename 
zien en heeft in 2015 bijna de 1 miljoen-grens bereikt. 2012 was een minder 
jaar vanwege de verhuizing van het Fries Museum.
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New breeding grounds for creative industries in 
35% of the villages in our region

Toelichting doel 
Dit doel gaat over de toename van 
het aantal creatieve/innovatieve 
broedplaatsen in de dorpen van 
Fryslân. Achterliggende gedachte 
hierbij is, dat er zich een structuur 
van innovatiehubs ontwikkeld - met 
duurzame bestaansrecht - waar de 
‘oude’ economie de ‘nieuwe’ kan 
ontmoeten. Een broedplaats is aldus 
een fysieke plek waar creatie en 
ondernemerschap tot kruisbestuiving 
kan komen. Er zijn broedplaatsen 
waar een nadrukkelijke link ligt met 
kunst en cultuur en daar waar dit 
niet het geval is.

Meting
Er is geen compleet overzicht. 
We gaan de gemeenten benaderen 
voor de huidige stand van zaken. 
Tabel geeft slechts eerste impressie.

Wat we zien en wat we verder weten 
• In Leeuwarden zijn in de nulmeting 3 creatieve broedplaatsen aanwezig. Het 

gaat om de Blokhuispoort, de Oude Lts in Nijlan en Oud Commenius (de oude 
ambachtsschool aan de Floris Versterstraat 3). Van de eerste 2 zijn ook het 
aantal bedrijven en arbeidsplaatsen bekend: respectievelijk 49 en 71.

• De spreiding van 35% van de 419 kernen is niet haalbaar. Aansluiting bij de 6 
cultuurkernen - verspreid over de provincie- lijkt wel mogelijk.
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Plaats 2015 2016 Toelichting

Leeuwarden ? (3) Blokhuispoort, Oude Lts Nijlan, 
Oude Commenius

Drachten ? (0) 

Sneek ? (0)

Heerenveen ? (0)

Franeker ? (0)

Dokkum ? (0)

Overige Fryslân 1 (0) Lauwersdelta Buitenpost



30.000 volunteers carry the events, including a 
core group of 1.500 volunteers

Toelichting doel 
Dit doel gaat over het aantal 
vrijwilligers dat bij 1 of meerdere van 
de 51 events actief is. 

Meting
Er is geen nulmeting uitgevoerd op 
deze meting. Dat is niet relevant, 
omdat de events pas starten in 2018.

De Stichting CH2018 zal er voor zorg 
dragen dat alle organisatoren van de 
events een registratie optuigen van 
de inzet van hun vrijwilligers. 
Mogelijk door middel van een 
centrale vrijwilligersdatabank.

De core group wordt gedefinieerd als 
vrijwilligers die bij 2 of meer events 
actief zijn.

Wat we zien en wat we verder weten 
• N.v.t.
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Uitkomsten zijn pas in 2018 relevant



Strong networks and positive experiences
between cultural operators

Toelichting doel 
Dit doel gaat over de netwerken 
tussen de creatieve breinen achter de 
organisatie van de events en de mate 
waarin deze creatieve breinen 
(positief) contact met elkaar hebben. 

Meting
Via een twitteranalyse wordt de 
onderlinge relatie tussen creatieve 
breinen in kaart gebracht. De 
aanname is dat ze actief zijn op 
Twitter. Via aanvullende interviews 
onder deze creatieve breinen wordt 
doorgevraagd op de positieve 
beleving. De Stichting Culturele 
Hoofdstad voert dit onderzoek uit. 
Hierbij zal een externe partij 
ingehuurd worden voor de 
Twitteranalyse. Er is nog geen 
dekking voor het budget van €
2.200,-. Ook is nog niet duidelijk wie 
de interviews zal gaan doen.

Wat we zien en wat we verder weten 
• De hogescholen gaan de interviews doen als de financiering rond is.t N.v.t.
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Geen uitkomsten



25% of the 65-80 year olds are active in transferring their
knowledge of art or craftmanship to other generations. 

Toelichting doel 
Dit doel gaat over overdragen van 
vakmanschap aan jongere 
generaties. Dit om te voorkomen dat 
kennis verloren gaat.

Meting
Er is nog beperkt visie op hoe dit 
doel gemeten kan worden. De eerder 
bedachte enquête is geen geschikte 
methode.
Ideeën zijn er om via cultuureducatie 
in het onderwijs specifieke inzet te 
plegen op dit doel. Dan is meting 
parallel daaraan wellicht ook 
mogelijk. Ook kan Keunstwurk of de 
vrijwilligerscentrales een ingang 
vormen.

Wat we zien en wat we verder weten 
• Dit onderdeel gaat bij de individuele events vastgesteld worden.
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Bruikbare uitkomsten zijn nog niet in beeld



50 million people in Europe have heard about Leeuwarden-
Ljouwert in Fryslân | We contact 30 million people in Europe

Toelichting doel 
Doel is om 50 miljoen Europeanen te 
bereiken: zij hebben gehoord van 
Leeuwarden in Fryslân. Met 30 
miljoen Europeanen is contact, het 
gaat om eenzijdig en tweezijdig 
contact. Bekendheid verhoogt de 
aantrekking van toeristen en 
bedrijfsmatige bezoeken.

Meting
In de nulmeting is gebruik gemaakt 
van de online monitoringstool 
‘OBI4wan’. Deze tool verzamelt 
relevante data uit sociale media, 
maar er kleven grote bezwaren aan 
het gebruik hiervan. Zo is het doel 
geformuleerd in aantallen mensen en 
niet in aantallen contacten. Ook moet 
niet de verspreiding van 
computerservers over Europa worden 
getoond, maar de herkomst van de 
mensen. Andere tools bij KH2018 
geven mogelijk betere resultaten. 

Inzet Leeuwarden-Fryslan 2018 gaat 
komen van de stichting. 
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Wat we zien en wat we verder weten 
In de bovenstaande tabel zijn de aantallen contacten weergegeven, zoals deze 
zijn gerapporteerd in de nulmeting. 

Bron: Obi4Wan, tijdsperiode 05-01-2014 tot 05-01-2015.  

Aantal 
berichten

Gemiddeld
bereik

Potentieel
bereik

8.066 1.706 13.756.600



60% of citizens say LWD2018 developed more pride, 
joy, social cohesion and optimism for the people by 2019

Toelichting doel 
Doel is dat 60% van de inwoners van 
Fryslân in 2019 meer trots, plezier, 
sociale cohesie en optimsime 
ontwikkeld hebben door het jaar van 
Culturele Hoofdstad. Dit moet leiden 
tot meer initiatieven voor werk, 
scholing of creativiteit.

Meting
De daadwerkelijke meting op dit doel 
vindt plaats in 2019. Dan kunnen we 
vast stellen of Leeuwarden-Fryslân
2018 meer trots, plezier, sociale 
cohesie en optimisme opgeleverd 
heeft. 

In de Iepen Mienskip Monitor zijn 
door het Fries Sociaal Planbureau en 
de Provincie vragen rond sociale 
cohesie opgenomen. Deze enquête is 
deze zomer uitgegaan. De resultaten 
zijn vanaf eind 2016 te verwachten.

Hiernaast worden de resultaten uit 
de nulmeting weergegeven. Deze 
komen uit de wijkenquête van 2014.

Wat we zien en wat we verder weten 
De wijkenquête van 2014 geeft al een goed beeld hoe inwoners van Leeuwarden 
aankijken tegen de Culturele Hoofdstad. 
• 80% van de inwoners van Leeuwarden vindt het goed dat Leeuwarden-Fryslân 

Culturele Hoofdstad van Europa is. 
• 56% van de inwoners van de gemeente Leeuwarden denkt dat Leeuwarden-

Fryslân 2018 voor meer gemeenschapsgevoel gaat zorgen (sociale cohesie).
• 87% vindt Leeuwarden-Fryslân 2018 ‘een mooie kans om Leeuwarden aan de 

wereld te tonen’.
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Bron: Wijkenquête 2014. Betreft antwoorden eind 2014 gegevens door 
inwoners gemeente Leeuwarden van 18 tot en met 79 jaar
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is belangrijk voor het imago en…

zorgt voor meer verbinding van…

is een mooie kans om Lwden…
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35% of citizens know what is meant by ‘iepen mienskip’ 
and they put it into practice in their daily lives

Toelichting doel 
Doel is dat 35% van de inwoners van 
Fryslân weten wat bedoeld wordt met 
‘iepen mienskip’ en dat zij het in het 
dagelijkse leven toepassen. Als 
definitie van iepen mienskip houden 
we aan: “De kracht van de Friezen, 
hun onderlinge verbondenheid. Met 
de blik naar buiten. Naar de rest van 
Nederland en Europa. Open en 
gericht op samenwerking”. (bron: 
www.2018.nl). 
surveys and
Meting
In de Iepen Mienskip Monitor worden
over dit doel enkele vragen gesteld: 
(1) of men het begrip kent, (2) wat 
het inhoudt en (3) uit welke 
elementen het bestaat. Bovendien 
wordt de respondenten gevraagd in 
hoeverre men de Iepen Mienskip in 
de provincie Fryslân ook 
daadwerkelijk beleeft.
Deze enquête is deze zomer 
uitgegaan. De resultaten zijn vanaf 
eind 2016 te verwachten.

Wat we zien en wat we verder weten 
Uitkomst Mienskip Monitor (verwacht eind 2016)
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Uitkomsten worden verwacht eind 2016



National surveys and media coverage show that Fryslan is not 
considered peripheral agricultural-touristic area but is also related to 
creative open innovation processes.

Toelichting doel 
Met de Culturele Hoofdstad wil 
Leeuwarden-Fryslân 2018 de 
aantrekkingskracht van de regio voor 
bedrijven en mensen versterken. 
Geformuleerde doel is, dat Fryslân 
door de rest van Nederland niet 
(alleen) als perifeer, agrarisch en 
toeristisch wordt gezien maar ook als 
creatief, open en innovatief.

Meting
Er zijn nauwelijks gegevens 
beschikbaar over dit doel. Het eerste 
te starten studentenproject van de 
NHL zal zich gaan richten op de 
definiëring van de gebruikte 
begrippen en het operationaliseren 
van de vraag in welke mate Fryslân 
wordt geassocieerd met creatieve 
open innovatieprocessen. Zodra een 
kans zich voordoet, kan dit 
onderzoek uitgevoerd gaan worden.

Wat we zien en wat we verder weten 
De uitkomsten van dit eerste project verwachten we eind 2016.
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Beelden van Nederlanders bij Fryslân



Improved international profile of the city and region 
in the field of the water and technology sector 

Toelichting doel 
Doel is een verbeterd internationaal
profiel van stad en regio met 
betrekking tot de watertechnologie. 
Bij ‘een internationaal profiel’ gaan 
we dan uit van een wisselwerking; de 
Friese watertechnologie sector is 
buiten Nederland bekend en 
andersom leveren andere landen een 
bijdrage aan het imago van de Friese 
watertechnologie sector. 

Meting
Het aantonen van veranderingen in 
internationale profilering in de 
watertechnologiesector is lastig. 
Een eerste stap is het definiëren van 
een internationaal profiel. De tweede 
stap is gericht op de factoren, die 
onderdeel zijn van die 
veranderingen. 

Resultaten 2016 zijn nog in navraag 
bij Wetsus en beperken zich in de 
een-meting tot het vaststellen van de 
aantallen buitenlandse studenten in 
de sector en het aantal buitenlandse 
publicaties. 

Vaststellen van veranderingen in het 
internationale profiel vraagt 
eenduidige definiëring en informatie-
inwinning.

Wat we zien en wat we verder weten
Het aantal buitenlandse studenten in de watertechnologie ligt op dit moment 
in de grootte-orde van 10-30 per jaar.
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15% of the cultural projects in our region are financed by or 
through international and EU funds and grants 

Toelichting doel 
Met het formuleren van dit doel 
richten we ons op het opzetten van 
projecten met een duidelijke 
internationale meerwaarde, wat tot 
uiting moet komen in de 
belangstelling van internationale 
financiers. 

Meting
We maken zichtbaar welk deel van 
de toegezegde subsidies uit 
internationale fondsen is verkregen. 
In de komende financiële 
jaarverslagen van de Stichting 
Leeuwarden-Fryslân 2018 worden 
hierover gegevens gepubliceerd. 
Jaarlijks vullen we de gegevensreeks 
aan.

Wat we zien en wat we verder weten
• Er zijn verschillende aanvragen in behandeling. Nog geen enkele afgerond 

(Team Europe - provincie).
• In de grafiek staan de resultaten uit de nulmeting: 17.000 euro van de 

binnengekomen 112.000 euro (= 15,2%) kwam uit internationale fondsen. 
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Coherence between existing institutions promoting a higher 
quality of life in 2019, improved synergy with other EU projects 

Toelichting doel 
Leeuwarden-Fryslân 2018 moet 
leiden tot meer coherentie tussen 
bestaande instellingen gericht op het 
bevorderen van levenskwaliteit (ook 
in EU-context). Dit is gebaseerd op 
de verwachting dat dit gaat 
resulteren in effectiever beleid en 
uitvoering en daarmee tot 
meerwaarde voor de betrokken 
inwoners. 

Meting
De meting wordt eerst opgepakt met 
een studentstage en bestaat uit twee 
onderdelen: 
• uitzoeken welke instellingen doelen 

hebben gericht op het verhogen 
van de levenskwaliteit;

• netwerkanalyse gericht op de mate 
van samenhang tussen deze 
instellingen. 

Tot nu toe zijn er nog geen 
belangstellende studenten gevonden. 
Ook is het meet-technisch 
ingewikkeld: (1) wanneer is er wel of 
niet sprake van coherentie? En (2) 
wanneer is er sprake van verbeterde 
synergie?

Wat we zien en wat we verder weten 
N.v.t. 
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Culture policies in the broader Frisian area (cross border NL-DE-DK) use the broad 
culture-definition of LF2018 | Governance of the cultural scene is focused on 
participation and development with citizens by 2016

Toelichting doelen 
In de bidbook-definitie heeft goed 
cultuurbeleid oog voor verbetering 
van levensomstandigheden en geeft 
mensen meer kansen en gaat cultuur 
ook over wie we zijn en hoe we 
handelen. Dat cultuurbeleid wordt 
vorm gegeven door culturele 
instellingen, die vanuit Leeuwarden-
Fryslân 2018 meer samenwerken 
met de burger, vooral ook over 
grenzen heen. Uiteindelijk doel is de 
participatiegraad te verhogen en 
daardoor de kansen voor mensen te 
verhogen. De doelen 31 en 32 
richten zich op het stimuleren van 
cultuurparticipatie door ‘burgers’ 
vanuit beleids- en uitvoerende 
instellingen. De doelen 1, 2, 3, 17 en 
20 richten zich juist op de 
participatiegraad van individuen. 

Meting
De definitie van cultuur onder 
Leeuwarden-Fryslân 2018 is breed, 
omdat cultuurparticipatie er een 
wezenlijk onderdeel van uit maakt. 
Een studentenproject gestart in juni 
2016 gaat de basis vormen om de 
gerichte aandacht vanuit de 
instellingen voor cultuurparticipatie 
meetbaar te krijgen.

Wat we zien en wat we verder weten 
Met behulp van een studentenproject wordt op dit moment bij een aantal 
instellingen onderzocht welke definities van cultuur worden gehanteerd en 
in welke mate er aandacht is voor cultuurparticipatie binnen die instellingen 
bij beleidsvorming en uitvoering. Die instellingen komen uit de bredere 
Friese regio. 
De eerste resultaten komen eind 2016.
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