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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 armoede-
grens 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 m.b.t. 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.

60% of the children below the Dutch 
poverty line participate in events 1

Wat we al weten en wat we kunnen verwachten
We weten uit de armoedemonitor van CBS en SCP dat huishoudens met een laag inko-
men nauwelijks geld kunnen besteden aan culturele activiteiten. Het deelnemen aan  het 
programma Kunstmenu en Kunstmenu plus (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] deel-
neemt. 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.

 

Tabel: Het aantal deelnemende scholen en het percentage van de  doelgroep [leerlingen onder de armoe-
degrens] dat aan KEK  deelneemt.
Bronnen: (1) DUO open data scholen primair onderwijs 2015-2016, (2) CBS percentages minderjarigen on-
der de armoedegrens per gemeente 2015, (3) Keunstwurk & Kunstkade scholen die deelnemen aan KEK.

Resultaten tot nu toe
In de gemeente Leeuwarden nemen alle 54 basisscholen deel aan het programma KEK. 
Dit houdt in dat 100% van de basisschoolleerlingen in de gemeente Leeuwarden in hun 
basisschool carrière meermalen met cultuur in allerlei uitingen wordt geconfronteerd en 
zij bezoeken alle culturele instellingen (musea, bibliotheek ed.) in de gemeente. Hiermee 
wordt dus 100% van de kinderen uit huishoudens met een laag inkomen in de gemeente 
Leeuwarden met cultuur in aanraking gebracht. In de rest van de basisscholen in Fryslân 
wordt een ander traject gevolgd. Maar ook hier is de inzet om in 2018 alle kinderen met 
cultuur in aanraking te laten komen gedurende hun schooltijd op de basisschool. 
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50% increased participation of direct target 
groups + 25% participation from groups with 
traditionally little affinity to culture2&3

Toelichting doel 
De doelen gaan over de participatie van mensen die traditioneel weinig affiniteit hebben met cultuur.
De gedachte is om door culturele activatie ook een aansluiting op de arbeidsmarkt te laten plaatsvin-
den.
Het gaat concreet om mensen met een laag inkomen, een laag opleidingsniveau, beperkte toegang 
tot culturele activiteiten en 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.

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]. We herhalen het 
onderzoek in 2018/2019.

Wat we zien en wat we verder weten 
Het onderzoek uit 2011 en 2016 leveren de bovenstaande uitkomsten op. De cijfers zijn ge-
baseerd 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.

Resultaten tot nu toe 
Er is een duidelijk verschil tussen de wer-
kenden (werk en studie) en de niet-wer-
kenden werkloos/arbeidsongeschikt/bij-
standsuitkering) en de bezoekfrequentie 
aan culturele activiteiten met respectie-
velijk 34% tegen 15%. 

Bron: Wijkenquête 2017. Gemeente Leeuwarden. 

Mensen met een bijstandsuitkering lijkt het vaker leuker mee te doen als vrijwilliger van 
LF2018 dan werkenden. Ze zijn ook optimistischer dat de LF2018 meehelpt in de bestrij-
ding van de armoede. 
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50% increased participation of direct target 
groups + 25% participation from groups with 
traditionally little affinity to culture2&3

Resultaten tot nu toe 
Mensen met een bijstands-
uitkering lijkt het vaker leuker 
mee te doen als vrijwilliger 
van LF2018 dan werkenden. 
Ze zijn ook optimistischer 
dat LF2018 meehelpt in de 
bestrijding van de armoede. 

Toelichting doel 
De doelen gaan over de participatie van mensen die traditioneel weinig affiniteit hebben met cultuur. 
De gedachte is om door culturele activatie ook een aansluiting op de arbeidsmarkt te laten plaatsvin-
den. Het gaat concreet om mensen met een laag inkomen, een laag opleidingsniveau, beperkte toe-
gang tot culturele activiteiten en 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.

Resultaten tot nu toe 
De animo om als vrijwilliger van LF2018 mee te doen is in de periode 2015 – 2017 toegeno-
men bij alle inkomensgroepen; het werkelijk meedoen is bij alle inkomensgroepen min of 
meer gelijk met 7%. Het geloof dat de LF2018 meehelpt aan de bestrijding van de armoe-
de is ook bij alle inkomensgroepen toegenomen in de periode 2015 – 2017. De animo om 
als vrijwilliger van LF2018 mee te doen is in de periode 2015 – 2017 toegenomen bij alle op-
leidingsgroepen; het werkelijk meedoen is bij de hoge opleidingsgroep groter met 9% dan 
die van de laag opgeleiden met 3%. Het geloof dat de LF2018 meehelpt aan de bestrijding 
van de armoede is ook bij alle opleidingsgroepen toegenomen in de periode 2015 – 2017.

Betrokkenheid bij Culturele Hoofdstad en opleidingsniveau 2015 – 2017

Betrokkenheid bij Culturele Hoofdstad en soort inkomen
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Resultaten tot nu toe 
Er is een duidelijk verschil in actief betrokken zijn bij de LF2018 tussen zij die zeggen een-
zaam te zijn en zij die zeggen dat zelden of nooit eenzaam te zijn. Bij deze eenzamen is 
de actieve deelname 0%. Ook de animo om als vrijwilliger mee te doen aan LF2018 is bij 
de eenzamen lager (2%) dan bij de niet eenzamen (13%-19%). Het geloof dat LF2018 
bijdraagt aan armoede bestrijding is bij de eenzamen lager (1%-2%) dan bij de niet een-
zamen (9%-14%).

50% increased participation of direct target 
groups + 25% participation from groups with 
traditionally little affinity to culture2&3

Betrokkenheid bij Culturele Hoofdstad en mensen met een beperkt netwerk (eenzaam)
Bron: Wijkenquête 2015 - 2017. Gemeente Leeuwarden.
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4 million visitors in 2018 and 5% increase each 
year between 2015-2023 4

Toelichting doel 
Deze doelstelling bestaat uit twee verschillende onderdelen die los van elkaar staan: 4 miljoen bezoe-
kers aan de evenementen van Culturele Hoofdstad. Tussen 2015 en 2023 jaarlijks 5% toename van 
het aantal bezoekers aan Fryslân. Een bezoeker wordt gedefinieerd als iemand die een bezoek brengt 
aan een evenement van de Culturele Hoofdstad. Iemand die meerdere evenementen bezoekt telt dus 
vaker mee in het totaal. Per evenement zal een schatting gemaakt worden van het aantal bezoekers. 
Het totale aantal bezoekers is dan gelijk aan de som van de bezoekers van alle afzonderlijke evene-
menten. 

Twee metingen
• Van alle evenementen gaan we het aantal bezoekers meten. Bij betaalde evenementen is dat het 

aantal verkochte toegangskaarten, van alle  gratis toegankelijke evenementen wordt een schat-
ting gemaakt van het aantal bezoekers. 

• De doelstelling van de jaarlijkse groei van 5% van het aantal bezoekers wordt gemeten in het 
aantal toeristische  overnachtingen.

Tabel: Het aantal toeristische overnachtingen in Fryslân.

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

Wat we zien en wat we verder weten 
• Het aantal toeristische overnachtingen in Fryslân was in 2016 ongeveer 8,5 miljoen. 

Na een aantal jaren van daling was er in 2016 weer sprake van een forse groei in het 
aantal overnachtingen.

• Buitenlanders dragen voor 17% bij aan deze overnachtingen. Sinds 2010 is het aantal 
buitenlandse overnachtingen met ongeveer een derde toegenomen. 

• Bezoekers aan de Culturele Hoofdstad zullen voor een groot deel dagbezoekers zijn 
die niet voor extra overnachtingen zorgen. Alleen bezoekers die naar Fryslân komen 
voor een meerdaags bezoek zullen bijdragen aan een toename van het aantal over-
nachtingen. 
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79 million euro income through visitors5
Wat we zien en wat we verder weten 
• Bestaande onderzoeken naar Recreatie en Toerisme geven inzicht in de huidige om-

vang van de toeristische bestedingen.
• Bestedingen in het verblijfstoerisme in Fryslân bedroegen in 2016 ongeveer 480 mil-

joen 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 2016 goed 

voor ruim 47 miljoen aan bestedingen. (Bron: Toeristisch bezoek aan steden van het 
NBTC-NIPO).

• In 2016 gaven bezoekers aan Leeuwarden gemiddeld €34,40 uit per bezoek (NBTC-
NIPO).

Tabel: Bestedingen verblijfstoerisme en dagrecreatie in Fryslân.
Bronnen: CVO, NBTC-NIPO, provincie Fryslân.

Toelichting doel 
Dit doel gaat over de bestedingen van de bezoekers in het jaar van de Culturele Hoofdstad. Doelstel-
ling is totaal 79 miljoen euro. Uitgaande van 4 miljoen bezoekers is dat gemiddeld 20 euro per bezoe-
ker. Afgaande op de bestedingen bij eerdere evenementen lijkt dat wel haalbaar (Fries Straatfestival 
41 euro, Into the Grave 61 euro, Alma Tadema 71 euro.). 

Twee metingen
Deze meting vindt plaats als de evenementen van start gaan. Het aantal bezoekers vermenigvuldigen 
we met de gemiddelde bestedingen per bezoeker. Hiervan levert het jaarlijkse onderzoek ‘Toeristisch 
bezoek aan steden´ van het NBTC-NIPO al een gemiddeld cijfer. Daarnaast gaan we bij een aantal 
evenementen bezoekersenquêtes  houden waarin we onder meer vragen naar de bestedingen.
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90% of visitors state that they would come 
back (2019)6

Wat we zien en wat we verder weten  
Van alle vakantiegangers in Fryslân in 2016 geeft bijna de helft (49%) aan dat ze zeker 
van plan zijn terug te komen en nog eens 23% denkt dat ze dat waarschijnlijk wel zullen 
doen. In totaal is dat dus 72%. Verder is er een groep van 25% die het nog niet weet, deze 
geeft aan dat ze misschien nog wel eens terugkomen.  Slechts 3% heeft ingevuld dat ze 
dat waarschijnlijk niet zullen doen. 

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 zijn om ooit nog eens terug te 
keren naar Leeuwarden. 

Metingen
Om deze doelstelling te meten is vanaf 2016 aan het CVO de volgende vraag toegevoegd:

Overweegt u om Fryslân de komende 5 jaar nog eens te bezoeken?

Deze vraag zal ook in 2017 en 2018 aan het CVO worden toegevoegd.

Bron: Continu Vakantie Onderzoek 2016 (NBTC-NIPO)

Overweegt u om Fryslân de komende vijf jaar nog eens te bezoeken?
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Improved tourism, especially culture 
tourism and experience tourism7

Wat we zien en wat we verder weten  
Het CVO laat zien dat vakantiegangers in Fryslân hun vakantie in 2016 beoordelen met 
een 8,4. Dit is een hoge score in vergelijking met andere provincies. Op de deelaspecten 
Dienstverlening/service, Accommodaties, Prijsniveau horeca en Prijsniveau boodschap-
pen ligt de waardering lager (tussen de 7 en 8).

Van de bezoekers aan Leeuwarden kwam in 2016 5% voor evenementenbezoek, 18% voor 
museumbezoek en 1% voor bezoek van theater/concert (NBTC-NIPO). Vergeleken met 
voorgaande jaren is het motief museumbezoek enorm gestegen. Dit komt ongetwijfeld 
door het succes van de tentoonstelling Alma Tadema in het Fries Museum, die in totaal 
158 duizend bezoekers trok. De andere percentages zijn lager dan het gemiddelde van 
andere steden in Nederland.

Voor het bezoek aan evenementen, theaters of voorstellingen en musea: zie doel 18.

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 (bezoe-
kersaantallen). 

Twee metingen
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).  

Waardering vakanties in Fryslân 
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Increased attractiveness of the city, 
resulting in more qualified labour8

Wat we zien en wat we verder weten  
• Leeuwarden zit op de woonaantrekkelijkheidsindex (figuur hieronder) sinds 2015 rond 

de 35e plaats of hoger van de 50 grootste gemeenten, 34/35 gemeenten worden door 
de Atlas als woon-aantrekkelijker gezien. Deze index is opgebouwd uit meerdere in-
dicatoren. Cultureel aanbod, Veiligheid en Culinair aanbod zijn de meest te beïnvloe-
den (en wispelturige) elementen. Zonder baanbereikbaarheid is Leeuwarden 16e. Op 
Cultureel aanbod was Leeuwarden in de Atlas van 2017 16e van de 50. Veiligheid 45e 
en Culinair aanbod 14e.  Sociaal-economisch zit Leeuwarden in 2017 voor het eerst in 
jaren in de lift.

• Onderste grafiek: positie Leeuwarden op uitvoeringen in de Podiumkunsten per 1000 
inwoners 2017: hoe lager de waarde, des te beter, slechts 8 gemeenten hebben meer 
uitvoeringen per 1000 inwoners mbt klassiek.

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.

Metingen
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. 

Positie Atlas voor gemeenten 
(Ranglijst 50 grootste gemeenten, 1 = hoogste/beste positie)
Bron: Atlas voor Gemeenten
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Increased attractiveness of the city, 
resulting in more qualified labour8

Wat we zien en wat we weten  
Bijna 40% van de werkzame Leeuwarders is hoog opgeleid. Dit is iets boven het landelijk 
gemiddelde. Het percentage werkzame Leeuwarders in het hoogste beroepsniveau (veelal 
hbo/wo-scholingen nodig, ruim 25% van alle werkzamen) ligt onder het landelijk gemid-
delde en is tussen 2014 en 2015 (mogelijk door statistische invloeden/onbetrouwbaarheid) 
gezakt, naar 2016 toe treedt weer herstel op. 

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.

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

Werkzame Leeuwarders en Nederlanders

Beroepsniveau 4: Zeer complexe gespecialiseerde taken; hoger of wetenschappelijk on-
derwijsniveau vereist. Onder beroepsniveau 4 vallen beroepen met taken als het uitvoeren 
het oplossen van ingewikkelde problemen en nemen van beslissingen die zijn gebaseerd 
op een uitgebreide theoretische en praktische kennis op een gespecialiseerd gebied. Tot 
de taken behoren onderzoek om kennis op een speciaal gebied te vergroten, diagnose en 
behandeling van ziekte, kennis delen met anderen en het ontwerpen van constructies, 
machines , bouwprojecten en productieprocessen.

Beroepen op dit niveau vereisen in het algemeen een uitgebreide taal -en rekenvaardig-
heid, soms op zeer hoog niveau, en uitstekende communicatieve vaardigheden. Tot deze 
vaardigheden behoren meestal het kunnen begrijpen van complexe schriftelijke informa-
tie en het kunnen overbrengen van complexe ideeën in media als boeken, verslagen en 
mondelinge presentaties. De voor beroepsniveau 4 vereiste kennis en vaardigheden wor-
den gewoonlijk verkregen door een studie van 3-6 jaar in het hoger onderwijs (ISCED Level 
5a of hoger). In sommige gevallen kan in plaats daarvan worden volstaan met ervaring 
en on-the-job training . In veel gevallen zijn voor het beroep specifieke diploma’s vereist. 
Uitgedrukt in termen van het Nederlandse onderwijssysteem zijn in skill level 4 beroepen 
met voornamelijk hoger en deels wetenschappelijk niveau samengenomen.

Voorbeelden van beroepen op beroepsniveau 4 zijn sales- en marketing manager, ingeni-
eur weg- en waterbouw, leraar voortgezet onderwijs, arts, gespecialiseerd verpleegkundi-
ge, musici en systeemanalist.
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European leadership on economic sector 
Water 7500 additional jobs9

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 48 bedrijven die (direct) toegerekend aan de water-

sector (eigen definitie), dit zijn bedrijven als Wetsus maar ook allerlei kleine bedrij-
ven op of afkomstig van de watercampus en bijvoorbeeld RWZI en LievenseCSO. 
Bij de laatste groep vindt banengroei plaats van 92 banen in 2010 naar 185 in 2016. 

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.

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

Metingen
• In deze meting maken we gebruik van het provinciaal werkgelegenheidsregister (LISA). Het register 

geeft inzicht in het aantal banen van 15 uur per week en meer in de watertechnologiesector in Leeu-
warden 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.

Bron: LISA
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European leadership on economic sector 
agri-food 1500 additional jobs10

Wat we zien en wat we verder weten  
• Het aantal banen in de landbouw neemt sinds 2015 voor het eerst in jaren weer wat 

toe, plus ruim 100. 
• Het aantal banen in de voedings- en genotmiddelenindustrie is vrij stabiel. Het aantal 

banen in aan agrifood  ‘verbonden’ groothandels groeide tot 2015. 
• Het aantal overige banen is door de jaren heen vrij stabiel. Overige banen betreft on-

der andere de vervaardiging van machines voor de landbouw en agrarische handels-
bemiddeling.

• In 2015 zijn ook de banen in de (nieuwe) zuivelindustrie in Heerenveen in het werkgele-
genheidsregister (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. In 2016  nam het 
aantal agrifood-vestigingen met 74 toe en het aantal banen nam in totaal voor agri-
food met 100 toe.

• De doelstelling om de gewenste banengroei van 1.500 te realiseren, lijkt niet realistisch.

Toelichting doel 
Vergroten van de werkgelegenheid in de agrifoodsector 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. 

Metingen
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. 

Aantal banen 15u/w in Fryslân in agrifood (bron: LISA)
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25 new companies in the city and 
countryside11

Wat we zien en wat we verder weten  
In 2014 was het team Economie van de gemeente Leeuwarden middels bemiddeling, sub-
sidieverstrekking of anderszins betrokken bij het ontstaan van 17 nieuwe bedrijven in Leeu-
warden. 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, in 2016 om 11 
bedrijven en 336 banen. Bestaande vestigingen die zijn gaan uitbreiden of behouden qua 
banen met ‘actieve bemoeienis’ van de gemeente buiten de definitie/grafieken gehou-
den. Het gaat dus uitsluitend om voor Leeuwarden nieuwe bedrijven.

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. 

Metingen
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. 

Aantal nieuwe bedrijven in Leeuwarden in 2014, 2015 en 2016 en daarbij behorende banen 
waarbij de gemeente betrokken was
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25 new companies in the city and 
countryside11

Groei van het aantal vestigingen in Fryslân, 2013-2016 naar sector

Totaal banen afdeling/branch kunst gemeente Leeuwarden en provincie Fryslân, 
2010-2016

Wat we zien en wat we verder weten  
Het aantal vestigingen in Fryslân neemt sterk toe, waaronder in de branche kunst.

Bron: werkgelegenheidsregister provincie Fryslân
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5% more students each year at the 
educational institutions 2017-201812

Wat we zien en wat we verder weten  
• Sinds 2013 is de 11e faculteit van de RUG (Campus Fryslân) gerealiseerd. De komende 

vijf jaar moet RUG/CF uitgroeien tot een faculteit met 1000 studenten. Deze groei 
naar 1000 studenten zal geleidelijk gaan.

• Het aantal inschrijvingen aan Friese onderwijsinstellingen voor hoger onderwijs is  
stabiel sinds 2015/2016 (na jaren van groei daarvoor).

• In de HBO-Keuzegids worden alle HBO-instellingen van Nederland beoordeeld. De 
drie HBO-instellingen in Leeuwarden stonden in  de gids voor 2017 onderaan de lijst 
maar in de gids voor 2018 hebben NHL en Stenden zich sterk verbeterd en staan zij in 
de top 10 van middelgrote HBO-scholen.

Aantal en groei HBO/WO-studenten ingeschreven bij onderwijsinstellingen in Fryslân

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 Laren-
stein, RUG/Campus Fryslân).

Metingen
In deze meting maken we gebruik van de verstrekte gegevens van de inschrijvingsbureaus of informatie 
uit de jaarverslagen van de genoemde instellingen.
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60% of the 13-20 year olds consider 
coming back after studying elsewhere13

Wat we al weten en wat we kunnen verwachten  
In de gemeente Leeuwarden wonen (per 1 januari 2017) bijna 21.000 23-35 jarigen. 64% 
van hen is geboren in Fryslân. Van die geboren Friezen heeft 12% buiten de provincie ge-
woond voordat ze in Leeuwarden kwamen wonen. 

Jongeren in Leeuwarden (13-18 jaar) die binnen of buiten Fryslân willen studeren:

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

Metingen
In het ‘Veilig opgroeien’ onderzoek (2015) onder 12-18 jarigen in de gemeente Leeuwarden is een enquê-
tevraag 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

In 2018 herhalen we dit onderzoek. 

Of er feitelijk toename is van ‘terugkeerders’ is te zien voor Leeuwarden in de cijfers hierboven. Deze 
zijn afkomstig van  de Gemeentelijke Basis Administratie persoonsgegevens (GBA) van de gemeente 
Leeuwarden.

Ongeveer de helft van alle jongeren in Leeuwarden wil studeren buiten de provincie. Van 
de jongeren die buiten Fryslân willen studeren, overweegt 18% na de studie weer terug te 
keren. 

Bron: onderzoek ‘Veilig opgroeien’ gemeente Leeuwarden – Fries Sociaal Planbureau
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30% of students at the universities in 
Leeuwarden-Ljouwert consider staying in 
the area if they can find a job

14
Wat we al weten en wat we kunnen verwachten  
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 hoge-
school in Leeuwarden en 18% werkt in Leeuwarden. Ofwel: er is in Leeuwarden 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). Met soortgelijke onderzoeksdata van 2015 zijn de per-
centages ongeveer hetzelfde. Wel zien we dat de brain gain wel geldt voor Leeuwarden, 
maar niet voor de provincie als geheel: van de HBO studenten in Leeuwarden woonde 
52% op 16jarige leeftijd al in de provincie. Anderhalf jaar na afstuderen woont 46% van 
de afstudeerders in Fryslan, 43% werkt er. 

Leeuwarder studenten overwegen 
in de regio te blijven

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

Metingen
In het voorjaar van 2015 is een onderzoek gedaan 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 Fries-
land te (blijven) wonen? Antwoorden: Ja, Misschien, Nee, Weet niet

De resultaten zijn hierboven te zien.

Het onderzoek ‘Brain drain or brain gain?’ uit 2011 (bron: RUG/NICIS) kijkt naar studenten die anderhalf 
jaar na afstuderen nog in Leeuwarden wonen.

Bron: enquête studentenpanel Leeuwarden 
Studiestad voorjaar 2015

Herkomst en bestemming afgestudeer-
den hbo-Leeuwarden

Bron: Rijksuniversiteit Groningen/NICIS
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New academic opportunities and 
involvement of more bachelor, master and 
PhD students

15
Wat we zien en weten
• Aantal opleidingen bij RUG/CF is nog in ontwikkeling, de komende jaren zal dit  

toenemen (bovenste grafiek).
• Het gaat om 95 unieke promovendi. Sommige promovendi zijn verbonden aan  

verschillende instituten en komen daardoor dubbel voor in de grafiek.

Aantal aangeboden opleidingen naar graad in Leeuwarden, 2016/2017

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. 

Metingen
We hanteren de cijfers die bij de opleidingsinstituten (NHL, Stenden, Van Hall Larenstein, Elfde faculteit 
RUG/Campus Fryslân) zijn opgevraagd. De opleidingen die zowel een voltijd als deeltijd variant hebben, 
zijn één keer meegeteld. 

Wat betreft het aantal promovendi is ook Wetsus en de Fryske Akademy betrokken. 

Aantal promovendi in Leeuwarden, naar startjaar (stand per januari 2017)
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Increased partnerships with foreign 
universities and exchange students16

Wat we zien en wat we weten
• Internationalisering is voor de hogescholen een belangrijk item. Stenden heeft vier ves-

tigingen buiten Europa en biedt uitwisseling ook aan voor studenten van NHL en Van 
Hall Larenstein. 

• Behalve studenten neemt ook het personeel van de hogescholen deel aan internatio-
nalisering d.m.v. uitwisseling.

• Alle vormen van internationalisering (partnerschappen en uitwisselingen) nemen toe.

Partnerschappen en uitwisselingsstudenten van de drie hogescholen in Leeuwarden

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.

Metingen
We hanteren de cijfers die bij de opleidingsinstituten (NHL, Stenden, Van Hall Larenstein) zijn opge-
vraagd en/of uit de jaarverslagen (2013-2016). De cijfers van VHL kunnen niet altijd gesplitst worden 
voor vestiging Leeuwarden en vestiging Velp. RUG/CF kent op dit moment geen uitwisselingen en inter-
nationale partnerschappen.

Het aantal partnerschappen (buitenlandse onderwijsinstituten waar studenten vakken kunnen volgen) 
is geteld per opleiding. Als drie opleidingen gebruik maken van dezelfde partnerinstelling, telt dat als drie 
partnerschappen.

Provincie Fryslan - 29.indd   20 30/01/2018   10:59



20% higher mobility within the province 
for cultural activities17

Wat we al weten en wat we kunnen verwachten
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 steek-
proefonderzoek (cursief). Uitkomsten zijn indicatief. Bij poppodia, festivals en evenemen-
ten is het inzicht zeer beperkt. We richten ons op het verbeteren en uitbreiden van de 
meetactiviteiten door partijen. Dit zal een stapsgewijs proces zijn, ook omdat uitvoering 
vaak nog 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.

Aandeel Friese bezoekers van buiten de eigen regio:

Alma Tadema - Klassieke verleiding
Bereik
Alma Tadema heeft 158.000 bezoekers getrokken. Dat is ruim 100.000 extra bezoekers 
dan ‘gemiddeld’ in vier maanden. Van de bezoekers was 42% voor de eerste keer in het 
Fries Museum.

Economische betekenis 
Van de museumbezoekers kwam 77% tijdens Tadema van buiten de provincie. Van hen 
kwam 89% speciaal voor het museum naar Friesland. Gemiddeld spendeerden zij €71,- in 
de stad en de provincie. Dit betekent dat de tentoonstelling 106.200 extra bezoekers naar 
Friesland trok en zo zorgde voor een kapitaalinjectie van ruim €7,5 miljoen in de lokale en 
regionale economie. 

Toelichting
Tentoonstelling van het werk van Friese kunstenaar Alma Tadema in het Fries Museum in 
de periode van 1 oktober 2016 t/m 7 februari  2017. 
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30% more visits to museums, theatres, concerts, 
art exhibitions and literature events in 2016 - 202318

Wat we zien 
• De 19 Friese podia trokken in 2015 237.000 bezoekers (voorlopig cijfer). Ten opzichte 

van 2014 was dit een daling van 4%. Het aantal voorstellingen is wel toegenomen 1184 
naar 1303 voorstellingen. Dit impliceert dus dat het gemiddeld aantal bezoekers per 
voorstelling verder gedaald is. 

• In tegenstelling tot de podia laten de festivals over langere termijn wel groeiende  
bezoekersaantallen zien. Deels is dit ook een concurrerende markt voor de podium-
kunsten. De 12 festivals die nu in beeld zijn gebracht trokken in 2016 circa 500.000 
bezoekers. Dit is wel iets minder dan in 2015, maar dat kwam met name doordat  
Psi-Fy minder bezoekers toeliet. 

• Het aantal bezoekers aan de 70 Friese musea laat een geleidelijke toename zien 
en heeft in 2016 de 1 miljoen-grens gepasseerd. Met name de Alma Tadema  
tentoonstelling trok extra bezoekers naar het Fries Museum. 

Toelichting doel 
LF2018 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.

Metingen
Voor de meting worden bestaande registraties van CBS (podium-kunsten op 19 podia) en de 
Museumfederatie Fryslân (70 musea) benut en  aangevuld met een eigen inventarisatie van festivals. 
Het gaat veelal om “bezoeken” , maar soms ook om “bezoekers”.  Kleinschalige kunsttentoonstellingen 
en literaire evenementen worden buiten beschouwing gelaten. Er zijn wel festivals die hier ook aandacht 
voor hebben. 

Bezoekersaantallen podia, festivals en musea
Visitors stages, festivals and museums
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New breeding grounds for creative industries in 
35% of the villages in our region19

Wat we zien 
Het aantal broedplaatsen dat echt aan de definitie voldoet is nog relatief beperkt en 
vooral in Leeuwarden gesitueerd. Zie lijst op volgende pagina. We zien elders wel her en 
der initiatieven ontstaan voor nieuwe broedplaatsen. Veelal ingegeven door de zoektocht 
naar een nieuwe gebruiker van een (karakteristiek) leegstaand pand. 

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 ontwikkelt - met 
duurzame bestaansrecht - waar de ‘oude’ economie de ‘nieuwe’ kan ontmoeten. Een broedplaats ken-
merkt zich door:

• Een fysieke plek;
• Een (artistiek) leider;
• Er is sprake van creatie;
• Cross-over kruisbestuiving

Er zijn broedplaatsen waar een nadrukkelijke link ligt met kunst en cultuur en daar waar dit niet het 
geval is. 

Metingen
De broedplaatsen die aan de definitie voldoen zijn in kaart gebracht. Ook festivals kunnen als broed-
plaats gezien worden.

Leeuwarden: Grendel Games, Leeuwarden: Frisian Design Factory, Leeuwarden: Welcome to the 
Village, Leeuwarden: Floris Verster Ateliers, Húns: Huis van Hûns, Feanwâlden: Bûtefjild, Terschelling: 
Oerol, Wommels: Greidhoek Festival, Vlieland: Into the great wide open, Ameland: Madnes
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30.000 volunteers carry the events, including a 
core group of 1.500 volunteers20

Wat we zien 
Veel events zijn al met de voorbereidingen begonnen en hebben dus al vrijwilligers ingezet. 
Cijfers zijn nog niet in beeld.

Er gaat een online tool ontwikkeld worden waarmee vraag en aanbod van vrijwilligers 
gematcht kunnen worden. Daarbij komt de vrijwilliger centraal te staan. 

Wellzo is belast met de inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Ze hebben 
momenteel 80 mensen in hun bestand.

Toelichting doel 
Doel is dat LF2018 met substantiële inzet van vrijwilligers tot stand komt (met speciale aandacht voor 
mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt) en dat een basisstructuur wordt neergezet voor toe-
komstige inzet van vrijwilligers voor de mienskip.   

Metingen
Er wordt eind 2017 gestart met de inventarisatie van het benodigd aantal vrijwilligers bij elk event. Dan 
wordt de werkelijke vraag concreet. We onderscheiden vrijwilligers en ‘shifts’ (= vrijwilligersinzet gedu-
rende een zeker tijdblok). 30.000 vrijwilligers lijkt op voorhand te hoog ingeschat. 30.000 shifts en 6000 
vrijwillgers lijkt realistischer. De core group wordt gedefinieerd als vrijwilligers die bij 2 of meer events 
actief zijn.

De meting vindt plaats door registratie bij de organisatoren en via een online tool waarmee vraag en 
aanbod bij elkaar komen.

23% heeft zin om als vrijwilliger mee te doen (hoger 
opgeleiden iets meer dan lager opgeleiden)

35% van de uitkeringsgerechtigden lijkt het leuk 
vrijwilligerswerk te doen voor LF2018

25% van de werkenden heeft zin in vrijwilligerswerk

Bij de programmapresentatie waren circa
150 vrijwilligers actief
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Strong networks and positive experiences between 
cultural operators21

Wat we zien 
Een belangrijk effect van LF2018 is het ontstaan van nieuwe en sterkere samenwerkingen 
tussen partijen. Om in kaart te brengen hoe dit eruit ziet, wordt er een netwerkanalyse 
uitgevoerd. De resultaten worden gepubliceerd bij de volgende meting.

Culturele Hoofdstad probeert de verschillende betrokkenen bij elkaar te brengen om pro-
jecten verder te helpen. Zo zijn er de producersmeetings waarin de producenten van pro-
jecten en deelnemende organisaties samenkomen om elkaar te ondersteunen bij het or-
ganiseren van hun evenementen. Er wordt hierbij gelet op aspecten verbonden aan het 
organiseren van het project, zoals de marketing.  In de Greidesessies helpen de initiatief-
nemers elkaar in het verbeteren van de projecten. Voor de financiering van de projecten 
worden er fondsenbijeenkomsten georganiseerd om de contacten tussen de projecten en 
de fondsen te vergemakkelijken.  De rol van cultuur in andere sectoren wordt verbeterd 
door middel van het zorgnetwerk en het educatienetwerk. In het zorgnetwerk overleggen 
de participanten over de verbetering van de aansluiting tussen de zorg- en welzijnssector 
en de culturele sector. Voor de aansluiting van de cultuursector en de onderwijssector is 
er een educatieoverleg. 

Voorbeeld Lân fan taal
Binnen Lân fan taal werken de culturele instellingen samen met een groot aantal kunste-
naars, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De culturele instellingen nemen hier-
door een andere positie in. Zij zien niet enkel meer de producent en facilitator van tentoon-
stelling en programma’s, maar hebben ook een rol als coördinator in een breder netwerk. 
Hierbij proberen zij initiatieven aan elkaar te koppelen op basis van gemeenschappelijke 
doelen. Dat dit voor een sterker netwerk zorgt, zie je o.a. goed bij het project ’Liwadders, 
our past, present and future’ binnen Lân fan taal. Het Historisch Centrum Leeuwarden 
werkt hierin samen met het community-art project ‘DNALWD2018’. Het resultaat wordt 
tentoongesteld in een ark in de Prinsentuin waarin wordt samengewerkt met de projecten 
Friezen om ûtens” (i.s.m. Omrop Fryslan), “Stimmen fan Fryslân” (i.s.m. Rijksuniversiteit 
Groningen) en “Wereldburgers van de Voorstreek” (i.s.m. Tryater). 

Toelichting doel 
LF2018 is erop gericht de kwaliteit en productiviteit van de culturele sector te verbeteren. Betere samen-
werking tussen culturele/creatieve breinen draagt daaraan bij.

Metingen
In september jl. is een stage-onderzoek bij de provincie Fryslân gestart, gericht op het in beeld brengen 
en beschrijven van de netwerken van de “cultural operators” binnen het hoofdprogramma van LF2018. 
Deze creatieve breinen zijn de personen die verantwoordelijk zijn voor de planning en uitvoering van een 
evenement. 

Naast deze netwerkanalyse gaan interviews een beeld geven van hoe de netwerken functioneren en hoe 
de samenwerking is. Gestart is met het in beeld brengen van het netwerk rondom Lân fan Taal. 
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25% of the 65-80 year olds are active in transferring their 
knowledge of art or craftmanship to other generations. 22

Wat we zien 
Ambachten zijn er in diverse verschijningsvormen. Naast traditionele ambachten zoals 
vlechten, keramiek en spinners/wevers, zeisers/maaiers, meubelmakers, wordt ook ge-
dacht aan tatoeerders, worstenmakers, barbiers, Oranjekoekbakkers, messenmakers, etc. 

Er wordt een aanpak ontwikkeld op deze doelstelling. Waarbij qua impulsen wordt ge-
dacht aan community-building, filmproducties, ontmoetingen, pressure cooking en cul-
tuureducatie.

Toelichting doel 
Dit doel gaat over overdragen van vakmanschap/ambachten aan jongere generaties. Zaak is dat ken-
nis, vaardigheden, technieken, bewegingen, geluiden, geuren, beelden, materialen en instrumenten die 
annex zijn met ‘crafts’ niet verdwijnen, dat ze opgetekend of vastgelegd worden en dat ze zo mee basis 
kunnen zijn voor innovatie, nu of in de toekomst, in de circulaire economie.

Metingen
Er zijn geen bruikbare cijfers die iets  zeggen over de beoefening van ambachten of de overdracht daar-
van. Er wordt nog nagedacht over de impulsen om dit doel te bereiken. De meting zal parallel aan de 
impulsen worden opgezet en zal derhalve vooral in beeld brengen welke inspanningen er zijn geleverd en 
wellicht wat het bereik daarvan is geweest.
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50 million people in Europe have heard about 
Leeuwarden-Ljouwert in Fryslân | We contact 30 
million people in Europe

23
24

Wat we zien en wat we verder weten
De Iepen Mienskip Monitor 2016 laat zien dat 96% van de Friese inwoners op de hoogte is 
van LF 2018, 43% gaat waarschijnlijk ook deelnemen, 15% is betrokken bij de organisatie.

Het crossmediale bereik van LF 2018, kan zich nog niet meten met die van de term ‘Fries-
land’, maar al wel met de term ‘watersport’. In hoeverre die ongeveer 200 miljoen jaar-
lijkse potentiële lezers, abonnees, twitteraars overeenkomen met de gewenste 50 miljoen 
resp. 30 miljoen mensen blijft onduidelijk. 

Buiten Nederland is de media-aandacht tot nu toe gering: vrijwel alle berichten(98,5%) 
hebben een Nederlandse oorsprong, daarvan komt 85,9% uit Fryslân en daar weer van 
komt 70% uit Leeuwarden en omstreken. 

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.

Metingen
In de Iepen Mienskip Monitor door het Fries Sociaal Planbureau en de Provincie is gevraagd naar de be-
kendheid van LF2018. 

Met behulp van de online monitoringstool ‘ClipIt media analyse’  is nagegaan wat het crossmediale be-
reik is van de activiteiten onder LF2018. Met het crossmediaal bereik wordt gemeten hoeveel personen 
een bericht potentieel gezien hebben. Dit kan niet anders, omdat de bereikcijfers nog erg laag zijn op 
het moment van publiceren. Dit geeft geen goede weergaven van het uiteindelijke aantal mensen dat 
een bericht bereikt heeft. Het bereik ‘LF 2018’ is vergeleken met de term ‘Friesland’ en ‘watersport’. Het 
LF2018 doel is geformuleerd in aantallen mensen en niet in aantallen contacten. Met het potentiële be-
reik wordt weergegeven hoeveel mensen in potentie kunnen zijn bereikt. Alle media zijn dan opgeteld. 
Eén persoon, die verschillende media gebruikt, kan dus meerdere keren meegeteld worden. 

Media bereik

Bron:ClipIt media analyse

LF 2018 - 2016

LF 2018 - 2017

Friesland - 2017

Watersport - 2017
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60% of citizens say LWD2018 developed more pride, joy, 
social cohesion and optimism for the people by 201925

Wat we zien en wat we verder weten
De verschillen in beantwoording tussen 2014 en 2016 in de gemeentelijke enquêtes zijn 
eenduidig. Op een vraag na is men het minder eens met het gestelde in de vragen. Bij 6 
van de 11 gestelde vragen is men het ook minder oneens met het gestelde in de vragen 
dan in 2014: meer mensen geven op geen mening te hebben. Toch vond ook eind 2016 70-
80% LF2018 een belangrijk project voor de gemeente. Daar staat tegenover dat 40-50% 
van de mensen niet denkt dat het helpt in de bestrijding van de armoede en dat iedereen 
gaat profiteren.

Er is geen directe informatie over de huidige stand van zaken ten aanzien van ervaren 
trots, plezier, sociale cohesie en optimisme. De Iepen Mienskip monitor gaat wel in op 
sociale cohesie. Dat levert een gedifferentieerd beeld. Bijvoorbeeld, iemand kan tevreden 
zijn met een bepaalde mate van sociale cohesie, dat voor een ander te weinig of juist te 
verstikkend is. In het laatste geval geeft dat minder trots, plezier en optimisme.

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

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

De gemeente stelt in haar 2-jaarlijkse wijkenquêtes enkele vragen t.a.v. de beleving van LF2018. Daar-
naast zijn in de Iepen Mienskip Monitor door het Fries Sociaal Planbureau en de Provincie vragen rond 
sociale cohesie opgenomen. Hiernaast worden de resultaten uit de nulmeting weergegeven. Deze ko-
men uit de wijkenquête van 2014.

Bron: Wijkenquêtes 2014 en 2016. Betreft de antwoorden van ruim 50.000 inwoners tussen 8 en 80 jaar.
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35% of citizens know what is meant by ‘iepen miens-
kip’ and they put it into practice in their daily lives26

Wat we zien en wat we verder weten
Vrijwel iedereen heeft een beeld bij het begrip ‘iepen mienskip’ en 58% kent het in de con-
text van LF2018. Op een schaal van 1 tot 5 bleek het begrip ‘iepen’ voor de eigen buurt een 
score van 3,5 te krijgen en het begrip ‘mienskip’ een 3,6. Hogere scores worden gevonden 
bij mensen met een hoger inkomen, oudere mensen (op ‘mienskip’) en nieuwkomers (op 
‘iepen’). Mensen met hogere opleiding scoren lager op ‘iepen’. Stadsmensen en alleenwo-
ners scoren gemiddeld lager op ‘mienskip’. 

Van de ondervraagden kende 58% de betekenis van het begrip ‘iepen mienskip’. En vol-
gens 41% was er ook sprake van een ‘iepen mienskip’ in Fryslân. Dit is in beide gevallen 
hoger dan de beoogde 35%. Daarmee is dit doel aan de vooravond van LF2018 al gehaald. 
Achteraf gezien had het doel ambitieuzer kunnen zijn. 

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). 

Metingen
In de Iepen Mienskip Monitor hebben 1.900 mensen vragen beantwoord over de Iepen Mienskip: (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 in 2016 uitgegaan. De resultaten zijn verwoord in: ‘Burgerpanels Fries Sociaal 
Planbureau en gemeente Leeuwarden over ‘iepen mienskip.’

Provincie Fryslan - 29.indd   29 30/01/2018   10:59



National surveys and media coverage show that Fryslan 
is not considered peripheral agricultural-touristic area 
but is also related to creative open innovation processes.27

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.

Metingen
Met behulp van de online monitoringstool ‘ClipIt media analyse’  is nagegaan welke woorden en begrip-
pen vooral terugkomen als in de berichten wordt gezocht op resp. watersport, Fryslân en LF 2018. Het 
zijn de begrippen waarnaar vooral de aandacht uit gaat.

Wat we zien en wat we verder weten
De gehanteerde woordkeuze bij de 3 begrippen ‘Watersport’, ‘Fryslân’, en ‘LF2018’ laten 
onderling totaal verschillende selecties zien. maar in alle 3 de gevallen komen creatief, 
open en innovatie niet bij de belangrijkste 100 woorden voor. De enige uitzondering be-
treft het woord ‘open’ onder watersport, maar dat is waarschijnlijk vooral in combinatie 
met ‘landschap’. Bij het begrip ‘Fryslân’ gebruikten de media in 2017 heel vaak woorden 
met een toeristische achtergrond (24% bij gebruik van de 100 belangrijkste woorden)en 
in 4% van het woordgebruik woorden met een culturele achtergrond. In het vervolgonder-
zoek wordt bekeken hoe innovatieve organisaties zoals Welcome to the Village, Innofest 
en Circulair Fryslân het imago van Fryslân beïnvloeden.

Provincie Fryslan - 29.indd   30 30/01/2018   10:59



Improved international profile of the city and 
region in the field of the water and technology sector 28

Wat we zien en wat we verder weten 
De gepresenteerde cijfers in het kader van de internationalisering voor de WaterCampus 
zijn voor 2016 op een rij gezet. Deze cijfers moeten worden beschouwd als 0-meting. Ze 
zullen de komende jaren worden bijgehouden, zodat toekomstige veranderingen kunnen 
worden geconstateerd. Het geeft de mogelijkheid om ook de jaren na LF2018 inzicht te 
houden in dit proces van internationalisering.

Ook kunnen deze cijfers in de toekomst betekenisvol worden door ze te vergelijken met 
andere profielen in de watertechnologie.

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. 

Metingen
Het aantonen van veranderingen in internationale profilering in de watertechnologiesector is lastig. Het 
internationale profiel van stad en regio op dit gebied wordt vooral belichaamd door de WaterCampus 
Leeuwarden. Het internationale profiel van de WaterCampus komt tot uiting in enkele parameters: 
aantal samenwerkingsprojecten, buitenlandse kenniswerkers en studenten, aantal nationaliteiten en 
internationale uitwisseling. De kerncijfers 2016 op dit gebied van de WaterCampus zijn in het Jaarverslag 
2017 bijeengebracht.

Met betrekking tot het internationale profiel van WaterCampus Leeuwarden worden de 
volgende parameters jaargeijks bijgehouden vanaf 2016

Bron: Wetsus Academy (2017) - jaarverslag 2016.

Provincie Fryslan - 29.indd   31 30/01/2018   10:59



15% of the cultural projects in our region are financed 
by or through international and EU funds and grants 29

Wat we zien 
In totaal zijn 13 projectaanvragen ingediend waarbinnen LF2018 ook een rol speelt. Het 
gaat om een totaal bedrag van ruim 13,5 miljoen euro. Het LF2018-deel is hier niet altijd 
een-op-een uit de isoleren. De volgende LF2018-projecten zijn betrokken: Innofest, Wat-
ten-Agenda, Boreas/ Sense of Place, Potatoes go Wild, Kunstalliantie Haring & Hummus 
(De Reis 2.0), Lân fan Taal, B-rap - Silence of the bees, Inno-Quart - Living Lab, Islands 
of Innovation, BioGov - Celebrating Biodiversity Governance, Other Words en INNOLABS.
De aanvragen m.b.t. deze projecten bestaan voor 35% uit regionale financiering (co-fi-
nanciering), 48% Europese financiering en ruim 17% Europese financiering die nog in aan-
vraag is.

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

Metingen
Het aanvragen van Europese financiering voor de LF2018 projecten is ondergebracht bij het team Euro-
pese projecten van de provincie Fryslân. Het overzicht hiernaast is gebaseerd op de aanvragen vanuit 
dit team naar in totaal 8 Europese fondsen: Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, Interreg A 
Nederland-Duitsland, Interreg B North Sea Region, Interreg IVC Europe, Horizon 2020, Creative Europe, 
Erasmus+, RawMaterials en Enterprise Europe Network. Hier is de aandacht beperkt tot die projecten, 
waarbinnen LF2018 ook een rol speelt.
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Coherence between existing institutions promoting a 
higher quality of life in 2019, improved synergy with 
other EU projects 30

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. 

Metingen
Stichting LF2018 heeft in hun 2nd progress report aan de EC gerapporteerd over de Europese samen-
werkingen binnen LF2018-events. 

Een grote versie van bovenstaande infographic is de vinden in het magazine.
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Culture policies in the broader Frisian area (cross 
border NL-DE-DK) use the broad culture-definition 
of LF201831

LF2018 hanteert een brede, inclusieve cultuurdefinitie, met als belangrijkste functie de 
ontwikkeling van de identiteit van de Friese gemeenschap. Deze opvatting valt onder de 
noemer ‘cultuur in ruime zin’: met behulp van culturele uitingen wordt door de gemeen-
schap gereflecteerd op wat zij doet, maakt, denkt en organiseert. Daaronder vallen niet 
alleen de kunsten, maar bijvoorbeeld ook wetenschap, educatie, religie, media en recht 
(Van Maanen 1998). Uit de analyse van de beleidsdocumenten waarin het cultuurbeleid 
van het Trilaterale Waddengebied is geformuleerd blijkt dat de cultuurdefinitie uit het bid-
book van LF2018 maar gedeeltelijk overeenkomt met die van de verschillende bestuursla-
gen in dit gebied. Zo zijn de sociale doelstellingen van LF2018 maar in beperkte mate terug 
te vinden bij de Nederlandse, Deense en Duitse centrale overheden. De cultuurdefinitie die 
daar namelijk het meeste terugkomt is op te vatten als ‘kunst in enge zin’, als een artis-
tiek-esthetisch systeem dat niet alleen de waarneming aanspreekt, in de vorm van een 
kunsttaal, maar bestaande kijkwijzen uitdaagt (Van Maanen 1998). Dit heeft te maken 
met het feit dat deze centrale overheden beleid formuleren voor een veel groter gebied. 
Daardoor ligt de nadruk in deze documenten meer op het waarborgen van de kwaliteit 
van kunst, en minder op de sociale effecten die cultuur teweeg zou moeten brengen. In 
het bidbook wordt echter nauwelijks over kwaliteit gesproken, daar wordt het accent 
gelegd op de toegankelijkheid en laagdrempeligheid van culturele uitingen. Waar in het 
bidbook vooral thema’s aan bod komen die te maken hebben met het Fries gebied en 
unieke kenmerken die met de Friese gemeenschap te maken hebben, wordt in de beleids-
stukken van centrale overheden vooral gesproken over kunsteducatie en 
talentontwikkeling. 

In de beleidsdocumenten van de Nederlandse provincies (Groningen, Friesland, Noord-
Holland) en de Duitse deelstaten (Nedersaksen en Sleeswijk-Holstein) is de brede cultuur-
definitie van het bidbook in grote lijnen wel terug te vinden. In alle Nederlandse provincies 
en in Nedersaksen ligt de nadruk op de sociale effecten van cultuur, met als doel de 
gemeenschap te ondersteunen. Uitzondering is Sleeswijk-Holstein, dat vooral gericht is op 
de esthetische ontwikkeling van kunstenaars en publiek en daardoor ‘cultuur in enge zin’ 
als definitie hanteert. Hoewel de verschillende cultuurdefinities op niveau van de provin-
cies en deelstaten grotendeels overeenkomen, zijn de thema’s en functies in het cultuur-
beleid echter wel verschillend. In beide Duitse deelstaten staat participatie en migratie 
als thema centraal. Daarnaast is Sleeswijk-Holstein gericht op artistieke ontwikkeling van 
de kunstenaar en esthetische ontwikkeling van het publiek, terwijl Nederlandse provincies 
meer gericht zijn op thema’s als ondernemerschap, educatie en toerisme. In het bidbook 
is wel veel ruimte voor participatie, maar dat wordt minder in verband gebracht met eco-
nomische thema’s dan bij de provincies het geval is. 

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. 

Metingen
Zijlstra, A. en Vermeij, K. (2017) Onderzoek naar doelstelling 31 Leeuwarden-Fryslân 2018: ‘Culture
policies in the broader Frisian area (cross border NL-DE- DK) use the broad definition of culture that is
used in the LWD2018 application, NHL Hogeschool: Leeuwarden. 
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Ten slotte zijn de cultuurdefinities op niveau van de Nederlandse en Deense gemeenten 
grotendeels overeenkomstig met die van het bidbook: als ‘cultuur in ruime zin’. Het beleid 
van deze gemeenten is vooral gericht op de ontwikkeling van de gemeenschap. Toch is 
er ook een belangrijk verschil in de invulling hiervan. LF2018 focust meer op de gemeen-
schappelijke identiteit dan bij de gemeenten het geval is. Daaruit blijkt ook dat, hoewel 
de cultuurdefinities vergelijkbaar zijn, de invulling hiervan wezenlijk kan verschillen. Zo is in 
cultuurbeleid van Nederlandse en Deense gemeenten meer aandacht voor cultuureduca-
tie dan in het bidbook. De focus op identiteit in het bidbook komt echter niet terug in de 
beleidsdocumenten van gemeenten. Ook is het cultuurbeleid van sommige Nederlandse 
gemeenten in het gebied de cultuurdefinitie op te vatten zijn als ‘cultuur in enge zin’. 
Kortom: Ondanks dat de cultuurdefinities die binnen het Trilaterale Waddengebied ge-
hanteerd worden gedeeltelijk overeenkomen met die van LF2018, is de invulling hiervan 
zeer verschillend. De thema’s die in cultuurbeleid naar voren komen en de functies die aan 
cultuurparticipatie worden toegeschreven lopen per overheidsniveau sterk uiteen. Daaruit 
blijkt dat niet de definitie van cultuur, maar de invulling ervan geïnventariseerd zou moe-
ten worden om een goed beeld te krijgen van de samenhang tussen het cultuurbeleid van 
de overheden in het Trilaterale Waddengebied. Het onderzoek maakt echter ook duidelijk 
dat er geen duidelijke relatie is tussen LF2018 en, met name de Duitse en Deense, overhe-
den. De overheden zijn namelijk alleen gebonden aan de beleidsstructuur waarbinnen zij 
functioneren, en niet aan LF2018.  Het advies is daarom om de doelstelling 31 te herfor-
muleren. Te denken valt aan het inventariseren van de inhoudelijke samenwerkingen die 
binnen het Trilaterale samenwerkingen tot stand zijn gekomen door LF2018 en de duur-
zaamheid daarvan, zowel op het niveau van overheden als op het niveau van culturele 
organisaties. Op die manier sluiten doelstellingen 31 en 32 naadloos op elkaar aan. Er zal 
dan wel een nieuwe maatstaf moeten worden bepaald. 

Culture policies in the broader Frisian area (cross 
border NL-DE-DK) use the broad culture-definition 
of LF201831

Toelichting doelen
In de bidbook-definitie heeft goed cultuurbeleid oog voor verbetering van levensomstandigheden en 
geeft het mensen meer kansen en gaat cultuur ook over wie we zijn en hoe we handelen. Dat cultuur-
beleid wordt vormgegeven door culturele instellingen, die vanuit Leeuwarden-Fryslân 2018 meer samen-
werken met de burger, vooral ook over grenzen heen. Uiteindelijk doel is de participatiegraad te verho-
gen 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. 

Metingen
Zijlstra, A. en Vermeij, K. (2017) Onderzoek naar doelstelling 31 Leeuwarden-Fryslân 2018: ‘Culture
policies in the broader Frisian area (cross border NL-DE- DK) use the broad definition of culture that is
used in the LWD2018 application, NHL Hogeschool: Leeuwarden. 
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Wat we zien 
Het doel om het bestuur van het culturele veld te motiveren zich in hun beleid meer te 
richten op participatie en betrokkenheid van burgers heeft in de praktijk  maar een 
beperkt effect gehad. De onderzochte culturele organisaties zijn weliswaar betrokken bij 
LF2018, maar hebben de sociale doelstellingen van LF2018 niet breed omarmd. Het accent 
ligt op de ontwikkeling van de eigen kunstdiscipline of expertise en niet op doelstellingen 
gericht op de gemeenschap en de kansarme groepen die LF2018 noemt. Festivals lijken 
een uitzondering. 

De culturele organisaties en LF2018 noemen beide artistieke doelstellingen, gericht op het 
aan het denken zetten van bezoekers van culturele uitingen. De effecten hiervan zijn aan 
de hand van de kwantitatieve gegevens die LF2018 opvraagt, zoals bezoekersaantallen en 
aantallen activiteiten, niet te meten. Overwogen wordt hiervoor voor de volgende moni-
toring een kwalitatief onderzoek in te zetten.

Wat we verder weten 
Alle projecten die in het hoofdprogramma van LF2018 staan vermeld en die een financiële 
bijdrage hebben gekregen van de stichting LF2018, hebben een overeenkomst gesloten 
waarin is vastgelegd hoe zij met hun project bijdragen aan de realisatie van de KPI’s. Het 
gaat dan om die KPI’s die rechtstreeks door projecten te beïnvloeden zijn, zoals de deel-
name van speciale doelgroepen of bezoekersaantallen. Daarnaast hebben de projecten 
een inspanningsverplichting op zich genomen bij te dragen aan de bredere doelstellingen 
van LF2018 op het gebied van duurzaamheid.

Governance of the cultural scene is focused on 
participation and development with citizens by 201632

RAPPORTAGE
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