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1. Inleiding en kader 
 
Gedurende de bidbook fase is een overeenkomst gesloten tussen de gemeente Leeuwarden , de provincie Fryslân en de stichting 
Kulturele Haadstêd 2018 om een tweetal programma’s in samenhang uit te voeren: het programma uit de samenwerkingsagenda 
(dat bestaat uit meer dan 30 projecten, waaronder een groot aantal faciliterende projecten voor het programma 2018) en het 
programma 2018 (dat bestaat uit de circa. 40 events uit het bidbook plus de projecten uit de open programma’s voor 2018). Door 
deze koppeling te leggen kan integraal en met vereende kracht gewerkt worden aan de drie meest belangrijke urgenties in onze 
regio: armoedebestrijding, onderwijs en werkgelegenheidsbevordering. De samenwerkingsagenda bestaat uit 30 projecten die 
enerzijds betrekking hebben op een onderdeel van de sociaal economische agenda van Leeuwarden en Fryslân tot en met 2025 en 
anderzijds faciliterende projecten ten behoeve van de organisatie van het culturele hoofdstadjaar 2018. Alle projecten zijn inmiddels 
opgestart. Zoals bijvoorbeeld projecten rond cultuureducatie, sociaal energiebeleid, hospitality, openbare orde en veiligheid, 
mobiliteit en bereikbaarheid. In de komende periode gaan we nog meer concrete verbindingen leggen tussen de sociaal economische 
agenda van de beide overheden en de culturele evenementen die uitgevoerd worden door team 2018. Daarbij werken we goed 
samen met alle Friese gemeenten, de F4 (naast Leeuwarden zijn dit Heerenveen, Smallingerland en Súdwest-Fryslân) voorop. Met de 
overige overheden in de regio wordt op dit moment inhoud gegenereerd voor samenwerkingsovereenkomsten. Input komt uit de 
businessplannen voor de events die in de betreffende gemeenten en/of regio’s plaats vinden. 
 
Tot en met 2018 wordt door de stichting binnen de vastgestelde kaders gewerkt aan een breed evenementenprogramma. Dit 
programma bevat circa. 40 grote evenementen die onder de regie van een daartoe in het leven geroepen stichting tot uitvoering 
worden gebracht. Daarnaast worden de open programma’s gevuld met allerlei projecten uit de mienskip. De stichting zorgt er voor 
dat deze projecten vanuit de mienskip groeien. De stichting stimuleert en faciliteert deze projecten waar mogelijk. Het is de 
bedoeling dat, tezamen met reeds bestaande evenementen, er in 2018 op zo’n 1000 locaties in Leeuwarden, Fryslân en het 
Waddengebied activiteiten en evenementen zijn.  
 
De brede maatschappelijke samenwerkingsagenda wordt uitgevoerd door overheden, maatschappelijke organisaties, culturele 
instellingen, kennisinstellingen, bedrijfsleven en individuen. De overheden trekken deze samenwerkingsagenda en zijn primair 
verantwoordelijk voor het behalen van de doelen uit het bidbook die gerelateerd zijn aan de samenwerkingsagenda. 
De doelstellingen uit het bidbook (ook wel KPI’s genoemd) zijn geclusterd naar 6 E’s: Event, Europe, Experience, Entrepeneurship, 
Empowerment en Ecology. 
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Event 
Alle evenementen dragen bij aan het versterken van de economische, sociale, ecologische en culturele structuur van Leeuwarden, 
Friesland en het Waddengebied. Met het totale programma wordt een verandering bewerkstelligd die ons een Iepen Mienskip 
oplevert: open en verbindend naar de wereld. 

Europe 
Als spin off van Lwd2018 beschikken Leeuwarden en Fryslân over een breed en sterk multilateraal netwerk in Europa dat duurzaam 
inzetbaar is voor de creatieve, toeristische en ecologische industrie. 
Experience 
Als spin off van Lwd2018 ontstaat voor Leeuwarden, Fryslân en het Waddengebied een integraal aanbod van culturele, ecologische 
en toeristische ervaringen ondersteund door een krachtige marketing opdat een internationaal cultureel en ecologisch 
geïnteresseerd publiek het gebied structureel als een aantrekkelijke bestemming ziet. Bovendien wordt het gebied aantrekkelijker 
om te wonen, werken en studeren voor mensen met diverse achtergronden. 

Entrepreneurship 
Het versterken van het ondernemerschap binnen het domein creativiteit, ecologie en toerisme opdat er voldoende capaciteit is voor 
Lwd2018 en er blijvende economische groei en werkgelegenheid volgt in deze domeinen. 
Empowerment 
Lwd2018 heeft een sterke focus op participatie. Als gevolg van Lwd2018 zullen mensen, vooral kinderen en jongeren, blijvend 
stijgen op de maatschappelijke ladder, door meer deel te nemen aan de samenleving met als spin off een hogere participatie in 
onderwijs en betere perspectieven op de arbeidsmarkt. Dit wordt mogelijk door toename van eigenwaarde en meer zelfvertrouwen 
zowel individueel als collectief.  

Ecology 
Leeuwarden en Fryslân kooldioxide-neutraal en zelfvoorzienend laten worden in zijn energiegebruik, het innoveren in landbouw 
naar een duurzame voedselproductie en innoveren in watertechnologie. 
 
De primaire verantwoordelijkheden voor de realisatie van de doelstellingen per E uit het bidbook zijn als volgt verdeeld tussen 
stichting en overheden: 
 
 
Event 
Doel uit bidbook/KPI Stichting Samenwerkingsagenda 
35% van de Friezen past Mienskip toe nee ja 
4 miljoen bezoekers in 2018 ja nee 
79 miljoen bestedingen door bezoekers ja nee 
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Europe 
Doel uit bidbook/KPI Stichting Samenwerkingsagenda 
Sterke netwerken en uitwisselen positieve ervaringen tussen culturele 
ondernemers/organisaties 

ja nee 

Lwd 2018 voorbeeld in cultuurbeleid regio Nederland-Duitsland-Denemarken nee Ja 
Contact met 30 miljoen Europeanen ja nee 
15% EU funding culturele events ja nee 
samenhang tussen bestaande instituten die een hogere kwaliteit van leven promoten in 
2019, meer synergie met andere EU projecten 

nee ja 

 
Experience 
Doel uit bidbook/KPI Stichting Samenwerkingsagenda 
50 miljoen Europeanen kennen LWD/Fryslân ja  nee 
Toename van 5% bezoekers per jaar nee ja 
90% van de bezoekers geeft aan dat zij een herhalingsbezoek na 2018 willen doen ja nee 
verhogen aantrekkingskracht van de stad nee ja 
Toename van 5% meer studenten per jaar Universitair/UCF nee ja 
60% van 13-20 jarigen denkt over terugkeer na studie elders nee ja 
30% studenten in Leeuwarden blijft nee ja 
toename studiemogelijkheden nee ja 
samenwerking buitenlandse universiteiten ja nee 
Imagowijziging associaties met innovatie en creativiteit ja nee 
60% meer trots op eigen regio nee ja 
verbeteren toerisme, vooral cultuur toerisme en belevings- toerisme ja nee 
 
Entrepeneurship 
Doel uit bidbook/KPI Stichting Samenwerkingsagenda 
25 nieuwe bedrijven nee ja 
25% 65-80 jarigen dragen kennis over ja nee 
35% van de dorpen (=145) aantrekkelijker voor (start-ups) creatieve industrie nee ja 
 
Empowerment 
Doel uit bidbook/KPI Stichting Samenwerkingsagenda 
60% kinderen onder armoedegrens Fryslân doet mee ja nee 
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50% participatie alle benaderde doelgroepen ja nee 
25% participatie niet standaard cultuur bezoekers ja nee 
+30% meer bezoeken aan culturele instellingen nee ja 

+20% culturele mobiliteit nee ja 
30.000 vrijwilligers ja nee 
beleid in culturele wereld gericht op burgerparticipatie  ja nee 
 
Ecology 
Doel uit bidbook/KPI Stichting Samenwerkings-agenda 

internationaal profiel op gebied van watertechnologie nee ja 
Europees leider o.g.v. ‘water’ en ‘agrifood’ nee ja 
Toename van 7500 banen watertechnologie nee ja 
Toename van 1500 banen agrifood nee ja 
 
Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is formeel opdrachtgever aan de stichting. In de praktijk zijn de colleges van 
B&W en gedeputeerde staten (GS) gezamenlijk opdrachtgever. 
 
In maart 2015 is een projectplan geschreven door de stichting. Het voor u liggende projectplan van oktober 2015 betreft een update 
voor de jaren 2016-2018. Op verzoek van de provincie en gemeente is het in oktober 2015 ingediende projectplan begin 2016 verder 
verbeterd door de mijlpalen en activiteiten langs twee dimensies uit te werken. Enerzijds langs de dimensie van de KPI’s. Hierdoor 
wordt inzichtelijk welke organisatieonderdelen voor welke mijlpalen en activiteiten verantwoordelijk zijn om te borgen dat de KPI's 
uit het bidbook gerealiseerd worden. In bijlage 1 is een uitgewerkt overzicht van deze dwarsverbanden opgenomen. Anderzijds 
langs de organisatiedimensie. Voor de aansturing van de stichting is het noodzakelijk dat per organisatieonderdeel (organisatie, 
events, marketing en communicatie, financiën, legacy, monitoring en evaluatie) de mijlpalen en activiteiten t/m 2018 duidelijk zijn. 
Met deze uitwerking worden twee belangrijke doelstellingen verenigd in dit projectplan. De overheden hebben inzicht in de mate 
van realisatie van de KPI's uit het bidbook. De stichting kan het projectplan blijven gebruiken als besturingsinstrument voor de 
organisatie. 
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2. Waar staan we nu, eind 2015? 
 
Na de benoeming van Leeuwarden als culturele hoofdstad van Europa 2018 is gestart met de uitwerking van het bidbook middels de 
op- en uitbouw van het programma en de invulling van de bijbehorende regie- en uitvoeringsorganisatie. Er is een inhoudelijke en 
financiële planning opgesteld, waarbij een duidelijke prioritering is aangebracht  De regieorganisatie (team 2018) is verder ingevuld 
en er zijn vanuit team 2018 allerlei contacten gelegd en afspraken gemaakt met uitvoeringsorganisaties. Op basis van een meerjaren- 
en jaarplanning (zie projectplan Leeuwarden-Fryslân 2018 uit maart 2015) wordt gestructureerd gewerkt aan de realisatie van 
kwartaal-mijlpalen op het gebied van de programma- en eventontwikkeling , de organisatieopbouw, de vormgeving van participatie 
en legacy doelstellingen, de doorontwikkeling van de monitoring en evaluatie systematiek en de financiële planning en control. In 
alles is het tempo en de mate van realisering van de financiering essentieel. 

Financiën 
De financiële strategie van Leeuwarden-Fryslân 2018 is gebaseerd op het uitgangspunt ‘er wordt niet meer geld uitgegeven dan dat 
er binnenkomt’. Op basis van een ambitieuze mijlpalenplanning wordt gewerkt aan het realiseren van de financiering van events. De 
contractering van de events volgt deze planning waarbij voldoende mogelijkheden zijn om tijdig (financieel) bij te sturen. Op dit 
moment is 37,8 miljoen van de financiering zeker gesteld en zijn er voor 7,8 miljoen concrete toezeggingen gedaan. Deze 
toezeggingen worden voor het einde van het jaar omgezet naar overeenkomsten dan wel beschikkingen. 61 % van de financiering 
(45,6 miljoen euro) is dus binnen handbereik.  
 
Het realiseren van de financiering van Leeuwarden-Fryslân 2018 kent de hoogste prioriteit bij bestuurders van de overheden en bij 
de directie van team 2018. Er is daarom een taskforce financiering ingesteld onder voorzitterschap van de Commissaris van de 
Koning, de burgemeester van Leeuwarden en de algemeen directeur van de Stichting Leeuwarden-Fryslân 2018. Dit om het belang 
van het financieringsvraagstuk te benadrukken en de inspanningen op dit vlak bestuurlijk goed te verankeren. Onder de taskforce 
financiën zijn specifieke taakgroepen voor fondsenwerving, sponsoring, regiobijdrage en subsidies ingericht. In deze taakgroepen en 
supportgroepen zijn Friese bestuurders, ambtenaren en personen uit het netwerk van Leeuwarden-Fryslân 2018 betrokken. 
 
Naast de bijdragen van (lokale) overheden bestaat de beoogde financiering uit lokale, nationale en internationale fondsen, private 
partnerships en merchandise/ticketing. Daarnaast worden ook Europese subsidies aangevraagd. Deze financieringsstroom is niet in 
het bidbook opgenomen. Dit betekent dat we werken met een flexibele begroting en programma, waarbij het mogelijk is om zowel 
inhoudelijk en in omvang keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Onder hoofdstuk 9, meerjarenbegroting op hoofdlijnen, wordt 
hier nader op in gegaan.  
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Programma. 
Met het programma voor 2018 worden de doelstellingen uit het bidbook gerealiseerd. Alle events in het programma moeten ieder 
voor zich een bijdrage leveren aan de bidbook-doelstellingen. Voor de events zoals genoemd in het bidbook zijn inmiddels 
businessplannen opgesteld of in een ver gevorderd stadium van voorbereiding. Deze businessplannen worden momenteel getoetst, 
beoordeeld en waar nodig bijgesteld. De events die genoemd zijn in het bidbook vormen de kern van het 2018 programma. We 
verwachten dat er in de aanloop naar 2018 nog diverse andere projecten en events ontwikkeld worden in lijn met het bidbook. 
Hiervoor hebben we ruimte gereserveerd. 
Team 2018 heeft op basis van de ingediende businessplannen en op basis van intensieve gesprekken met de cultural producers, de 
artistiek directeur en de directeur network en legacy een aantal hoofdlijnen voor het programma bepaald. In ons programma zullen 
we een aantal events, zoals we die in het bidbook hebben gepresenteerd, met elkaar combineren. Als programmeringsuitgangspunt 
hanteren we dat de binnenstad van Leeuwarden gedurende het hele jaar fungeert als een festivalhart. Daar is het voor bezoekers 
gedurende het hele jaar interessant om minstens drie dagen door te brengen. Manifestaties als Language Lab, Welcome to the Village 
en diverse tentoonstellingen dragen daar aan bij. De schouwburg, normaal zomers gesloten, komt met een zomerprogrammering. 
Met alle schouwburgen in de regio is afgesproken dat ze in de weekenden altijd zorgen voor een voor het internationale publiek 
toegankelijke voorstelling. Vanuit het festivalhart kunnen de manifestaties in de provincie Fryslân en in het Waddengebied bezocht 
worden. Dat betekent dat transport vanuit de binnenstad verzorgd wordt naar alle locaties waar evenementen zullen plaatsvinden 
Vanuit de thema’s van het bidboek onstaan stilaan concrete programmalijnen. Voorop staat echter dat voor iedere bezoeker, van ver 
of van dichtbij, er iedere dag een programma te bezoeken is dat Leeuwarden–Fryslân een bezoek de moeite waard maakt. 

Legacy. 
Teneinde de Events te ondersteunen in het bereiken van de doelstellingen, wordt overheidsbeleid zoveel als mogelijk gekoppeld aan 
de Events. Bovendien worden in elk van de domeinen partnerships ontwikkeld met maatschappelijke organisaties en 
ondernemingen die een bijdrage leveren aan het realiseren van de Events en de achterliggende doelstellingen in de domeinen 
Experience, Empowerment, Entrepreneurship, Ecology en Europa. Onder hoofdstuk 5, Legacy, wordt de stand van zaken per E 
beschreven. 

Marketing en communicatie, sponsoring, hospitality en toerisme. 
In de marketing- en communicatiestrategie bouwen we de spanning op van stad naar regio naar land naar Europa. De marketing- en 
communicatiestrategie is voor 2015 gericht op Fryslân, voor 2016 gericht op Nederland en in 2017 gericht op de EU. Dit laat 
natuurlijk onverlet dat we op dit moment al voorbereidingen treffen op het gebied van nationale en internationale marketing. 
Daarbij kijken we heel goed naar de relevantie van het nieuws voor de verschillende doelgroepen. De communicatiestrategie richt 
zich op het realiseren van zoveel mogelijk ‘verdiende aandacht’ en doelgroepen zelf laten participeren, in plaats van ‘gekochte 
aandacht’. Daarnaast spreken wij van ‘mattering’  in plaats van marketing. Door middel van Cultuur brengen we mensen samen en 
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laten we nieuwe Europese gemeenschappen ontstaan. Onder hoofdstuk 7 worden de activiteiten tot nu toe op het gebied van 
communicatie en marketing beschreven.  
 
Het betrekken van het bedrijfsleven is cruciaal voor het slagen van Culturele Hoofdstad Leeuwarden- Fryslân 2018 en het duurzaam 
verbeteren van de culturele, sociale en economische ontwikkeling van Fryslân. Het betreft niet alleen geld. Het gaat ook om 
producten en diensten, om communicatie, om mensen, om ideeën en co-creatie. We hebben daarom een partnership-model 
ontwikkeld om samen met het bedrijfsleven initiatieven te ontplooien om toegevoegde waarde te bieden aan bestaande en nieuwe 
klanten, personeel, aandeelhouders, omgeving en overige stakeholders. Hierbij is gebruik gemaakt van de ervaringen van Liverpool 
2008, Mons 2015 en Aarhus 2017. In hoofdstuk 7 van dit projectplan wordt de stand van zaken per onderdeel van het partnership-
model beschreven. 
 
De media aandacht voor Culturele Hoofdstad groeit. Hierover onder hoofdstuk 7 specifieke informatie. Ook is er onderzoek gedaan 
naar de publieke betrokkenheid en draagvlak. 80 procent van de inwoners van de gemeente Leeuwarden is van mening dat het goed 
is voor Leeuwarden om in 2018 de culturele hoofdstad van Europa te zijn.  Slechts 10 procent is die mening niet toegedaan. Dit is 
gebleken uit een enquête die eind 2014 is gehouden onder inwoners van de gemeente Leeuwarden. Ook vindt 80 procent van de 
ondervraagden dat de uitverkiezing belangrijk is voor het imago en de aantrekkingskracht van de stad. Maar liefst 87 procent van de 
geënquêteerden denkt dat Leeuwarden-Fryslân 2018,een mooie kans is om Leeuwarden aan de wereld te tonen”. Maar 7 procent is 
het met deze stelling oneens, 6 procent heeft hierover geen mening. De bereidwilligheid onder de bevolking van Leeuwarden om de 
organisatie te ondersteunen is aanzienlijk: ruim een kwart van de deelnemers aan de enquête wil meehelpen als vrijwilliger. In het 
onderzoek is ook gevraagd of Culturele Hoofdstad in 2018 voor meer verbinding van Leeuwarden en Fryslân met Europa gaat 
zorgen: 65 procent antwoordde volmondig ja. 

Monitoring en evaluatie. 
Voor monitoring van de doelstellingen uit het bidbook (KPI’s), is een onafhankelijke organisatie opgezet. We hebben een lerende 
omgeving gecreëerd met diverse stakeholders om te evalueren en te bepalen in hoeverre de ingezette acties effectief zijn. De 
monitoringresultaten , inclusief de analyses, dienen waar nodig ter bijstelling van de plannen, maar ook om iedereen op de hoogte te 
houden van alle vorderingen. We ontwikkelen hiervoor een dashboard wat openbaar is en voor iedereen toegankelijk. 
De nulmeting van de doelstellingen uit het bidbook is inmiddels afgerond. De opgaves die hieruit voortkomen worden de komende 
tijd geïmplementeerd in de beleidslijnen en uitvoeringsprogramma’s van gemeente(n) en provincie in samenwerking met 
onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, culturele instellingen en de gemeenschap. 
De activiteiten van team 2018 worden gemonitord door een onafhankelijke RvT. Team 2018 stelt per kwartaal een integrale 
voortgangsrapportage op. Daarin wordt ingegaan op de realisatie van kwartaal-mijlpalen op het gebied van de programma- en 
eventontwikkeling , de organisatieopbouw, de vormgeving van participatie en legacy doelstellingen, de doorontwikkeling van de 
monitoring en evaluatie systematiek en de financiële (meerjaren-) planning en control. 
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3. Mijlpalen 2016-2018 
 
Onze belangrijkste mijlpalen in 2016 zijn: 
- review van de businessplannen voor de projecten/events is gereed 
- 90 % van de financiering is geregeld 
- 50 % van de projecten/events zijn gecontracteerd 
- externe en onafhankelijke midterm review vindt plaats in maart 2016 
- meer dan 1000 ideeën zijn ontvangen voor de open programma’s 
- het programma 2018 is in hoofdlijnen gereed 
- de samenwerking met Europese netwerken en organisaties is geïntensiveerd specifiek voor die projecten/events die in de 
contractuele en executiefase zitten.  
- de virtuele component van het programma voor 2018 is verder uitgewerkt 
- de communicatiestrategie is uitgebreid naar nationaal nivo 
In onderstaand overzicht zijn de grote mijlpalen tot en met 2018 opgenomen. In de hoofdstukken 4 t/m 8 van dit projectplan is de 
gedetailleerde planning en begroting per onderdeel opgenomen voor de periode 2016-2018. Alle mijlpalen zijn voor de 
inzichtelijkheid gekoppeld aan de te realiseren KPI’s. Dit overzicht is opgenomen in bijlage 1.  
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4. Organisatie 

Inleiding 
Voor het realiseren van de events is de stichting Europese Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018 opgericht. Dit is een kleine 
(regie)organisatie die voldoende organisatiekracht heeft om de regie te kunnen nemen. De stichting heeft als doel het organiseren, 
vorm geven en uitvoeren van evenementen en programma’s voortvloeiende uit de verkiezing van Leeuwarden tot Europese 
Culturele Hoofdstad 2018 zoals beschreven in het bidbook dat op 12 juli 2013 is aangeboden aan de jury belast met de verkiezing 
met inachtneming van de opmerkingen van de jury bij de toekenning. 
 
De stichting organiseert 2018 in opdracht van zowel de gemeente Leeuwarden als de provincie Fryslân. Naast dit formele 
opdrachtgeverschap is er sprake van een sterke samenwerking en wederzijdse ondersteuning tussen de drie partijen.  
 
De stichting wordt bestuurd door het bestuur, bestaande uit één natuurlijk persoon, zijnde de bestuurder. Deze wordt vanwege het 
internationale aspect van de functie aangeduid als CEO. De bestuurder is benoemd door de raad van toezicht. (Supervisory Board). 
Naast de CEO is ook een cultureel directeur (Cultural Director) door de raad van toezicht benoemd. Deze cultureel directeur heeft op 
het cultureel inhoudelijk terrein autonomie. De CEO heeft een business directeur en een netwerk directeur benoemd. De bestuurder, 
de cultureel directeur, de business directeur en de netwerk directeur vormen het directieteam. Iedereen heeft in dit team één stem, 
waarbij in voorkomende gevallen de stem van de CEO doorslaggevend is. Dat geldt niet voor cultureel inhoudelijke aspecten. 
Hiervoor geldt het primaat van de cultureel directeur. 
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de events ligt bij de zakelijk en artistiek leiders van de events. Zij zijn 
opdrachtnemer. De stichting is opdrachtgever. 

Doelen 
 Het realiseren van een samenhangend cultureel programma van events zoals opgenomen in het bidbook  
 Het adequaat invullen van de rol van opdrachtgever naar de events 
 Het leveren van input voor het facilitair programma van de provincie en gemeente en het uitvoeren van de faciliterende 

onderdelen lobby, sponsoring, marketing en externe communicatie. 
 Proces rondom het informeren van de bestuurders en politiek in samenwerking met de programmamanagers van gemeente 

en provincie gedurende de periode 2016-2018 waarbij vertrouwen wordt gegeven door een zakelijke financieel 
verantwoorde aanpak met concrete tussenresultaten 
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Randvoorwaarden 
 Er is een gezamenlijke commitment van provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden en stichting om het bidbook te realiseren 

(bidbook = contract)  
 Er is voldoende capaciteit (mensen en middelen) aanwezig bij de provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden om het facilitair 

programma te realiseren. Dit betreft de doelstellingen zoals opgenomen in de projectplannen van de afzonderlijke 
werkgroepen zoals sponsoring, lobby, interne communicatie, marketing, openbare orde en veiligheid, mobiliteit, kennis en 
informatiecentrum, hospitality, lân van taal, events, blokhuispoort, stationsgebied en bereikbaarheid 
 

 Beschikbaarheid van de Blokhuispoort als 
o  een creative hub voor 2018, producenten events, onderwijs en kennisinstellingen in Fryslân en (reeds) participerende 

bedrijven, instellingen en professionals 
o het hoofdkwartier van 2018, te weten een informatiecentrum en een backoffice met vergaderfaciliteiten inclusief 

passende ICT voorzieningen 

Wat hebben we inmiddels gedaan? 
Na het winnen van de titel Europese hoofdstad in september 2013, de feitelijke toekenning op 21 mei 2014 door de Europese 
Commissie en het opstarten van de organisatie in 2014, was 2015  het eerste volledig operationele jaar. Belangrijke activiteiten 
waren: 

- het herbenoemen en verder invullen van de RvT en aanpassen van de statuten zodat deze aansluiten bij de huidige fase van 
het project 

- het concreet maken van de events zoals opgenomen in het bidbook door van de hiervoor geselecteerde events een 
businessplan, begroting en ingevuld projectformulier op de vragen. Deze zijn besproken en beoordeelt op hun bijdrage aan de 
doelstellingen van het bidbook en het programma in 2018 

- het instellen van een taskforce financiering onder leiding van de burgemeester van Leeuwarden, de commissaris van de 
Koning en de CEO van de stichting. Deze taskforce is verantwoordelijk het realiseren van financiering op de onderdelen 
Europese subsidies, fondsen, regiobinding/-bijdrage en sponsoring.  

- het vormgeven van de contouren van het programma in het jaar 2018 (de main events, de overige (bidbook)projecten/events, 
de open programma’s LabLwd en Royal Friesian en de mienskipsinitiatieven. 

- het selecteren van de eerste 30% van events welke zijn overgegaan naar de contractuele fase in het licht van het hiervoor 
genoemde concept programma van het jaar 2018. 

- Het aanpassen van de aansturing en werkwijze van de organisatie naar aanleiding van de overgang van de 
conceptuele/ideeën fase naar programmatische/uitvoeringsfase 

- het informeren van de gemeenschap, bijvoorbeeld middels de vernieuwde website, social media, de krant en bij de vele 
evenementen. Zowel door middel van onze eigen evenementen (zoals de producentenbijeenkomsten) als evenementen zoals 
Oerol, UitMarkt, Welcome to the Village etc. 
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- het realiseren van een facilitair programma op faciliterende thema’s (bijvoorbeeld mobiliteit, openbare orde en veiligheid 
etc.) en inhoudelijk ontwikkelthema’s (rondom ecologie, empowerment, Europese dimensie etc.) ten behoeve van de events 

- het succesvol afronden van de tweede beoordeling door de Europese jury in Brussel in september 2015  
 

Wat gaan we doen? 
 

 

  

activiteit/mijlpaal organisatie Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018

indienen uitgewerkte businessplannen fase 1 projecten

contracteringsvoorwaarden opstellen

contractering fase 1 projecten

businessplannen uitwerken voor fase 2 projecten

indienen uitgewerkte businessplannen fase 2 projecten

contractering fase 2 projecten

35 %van de events zit in decontracteringsfase

50 % van de events zit in de contracteringsfase

90 % van de events zit in de contracteringsfase

 100 % van de events zit in de contracteringsfase

tussentijdse voortgangsrapportages 

rapportage aan EU jury

beoordelen projecten voor open programma's per 

kwartaal

eindrapportage project/event indienen

periodiek input leveren aan werkgroepen openbare orde 

en mobiliteit

bestuurlijk overleg gemeente-provincie-stichting

ambtelijk opdrachtgeversoverleg gemeente-provincie-

stichting

verbindingsoverleg en legacy overleg gemeente-

provincie-stichting
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5. Legacy (de 5 E’s) 

Inleiding 
De kracht van de mienskip naar voren brengen is een van de pijlers onder het fundament van Leeuwarden-Fryslân 2018. Voor 
mensen die vanuit zichzelf graag een bijdrage willen leveren, maar ook voor mensen met een afstand tot de samenleving. De 
projecten/events in het programma 2018 dienen te voldoen aan de doelstellingen uit het bidbook. Dit betreft bijvoorbeeld de 
doelstellingen rondom Empowerment. 
 
Onderdeel hiervan is ook het optimaal gebruik maken van de Europese netwerken zoals die beschikbaar zijn (gemaakt) om te leren 
en innoveren en het adequaat borgen van legacy zodat de participatie structureel verbetert en het aantal bezoekers aan Fryslân na 
2018 structureel hoger is dan de jaren ervoor. Daarom zijn vele initiatieven gestart rondom de 5 E’s (Empowerment, 
Entrepreneurship, Ecology, Europe, Experience) 

Doelen 
De doelen zijn per E benoemd onder hoofdstuk 1 van dit projectplan. Alle events van Leeuwarden-Fryslân 2018 worden gecheckt op 
bijdrage aan de realisatie van deze doelen, ook wel KPI’s genoemd. Hiervoor is een checklist ontwikkeld (zie bijlage 2) die gebruikt 
wordt bij de contractering van de events.  

Randvoorwaarden 
 beschikbaarheid van middelen voor de open programma’s Lab Lwd en Royal Friesian; 
 beschikbaarheid van producers voor uitvoering van de open programma’s Lab Lwd en Royal friesian; 
 beschikbaarheid van informatiecentrum inclusief adequate bemensing in de Blokhuispoort om ideeën/mienskipsinitiatieven 

te ontvangen en te faciliteren; 
 beschikbaarheid van middelen voor ondersteuning ideeën vanuit de mienskip; 
 beschikbaarheid van een gezamenlijk loket van de overheden in de Blokhuispoort voor vragen over subsidies. 

Wat hebben we inmiddels gedaan? 
Het informatiekantoor voor alle vragen en ideeën etc. en het gezamenlijk loket voor vragen over subsidies in de Blokhuispoort is in 
2015 geopend en bemenst. Hier wordt al flink gebruik van gemaakt. Inmiddels zijn rond de 450 ideeën (oktober 2015) ingediend. De 
producers voor de open programma’s Lab Lwd en Royal Friesian zijn benoemd en werken aan de eerste invulling van hun 
programma’s waarbij gebruik wordt gemaakt van de ingediende ideeën en overige mienskipsinitiatieven zoals die door vrijwilligers, 
burgers, (cultuur)ondernemers, gemeenten en instellingen zijn aangedragen. Doorontwikkeling van deze ideeën wordt gestimuleerd 
door inhoudelijke workshops of 1op1 gesprekken dan wel doorverwijzing naar aangesloten instellingen of overheden. Diverse 
avonden met relevante vertegenwoordigers vanuit de mienskip zijn georganiseerd, veelal in samenwerking met de gemeenten in 
Fryslân. 
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Teneinde de Events te ondersteunen in het bereiken van de doelstellingen waaronder de legacy, worden partnerships ontwikkeld 
met maatschappelijke organisaties en ondernemingen die een bijdrage leveren aan het realiseren van de Events en de achterliggende 
doelstellingen in de domeinen Experience, Empowerment, Entrepreneurship, Ecology en Europa.  
 
Voor het domein Experience zijn samenwerkingsovereenkomsten gesloten met Merk Fryslân en het ETFI (European Tourism Future 
Institute). Een samenwerkingsovereenkomst met het Nationaal Bureau voor Toerisme is in voorbereiding.  
 
Voor het domein Empowerment zijn voor het bereiken van kinderen en jongeren afspraken vastgelegd met de organisaties 
Kunstkade en Keunstwurk, gespecialiseerd in kunsteducatie. Tevens is een netwerk aangelegd waarin de scholen voor 
basisonderwijs en voortgezet onderwijs participeren. Voor het bereiken van mensen met een mentale en/of fysieke beperking is een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten met Talant, de grootste zorgorganisatie op dit terrein. Dit heeft al geleid tot de deelname van 
kinderen met een beperking aan de voorbereiding van events. Ook heeft dit geleid tot een project over muziek en mensen met 
Altzheimer. Tevens is een netwerk van organisaties die werken met mensen met een mentale en fysieke beperking ingericht. Met 
Wellzo, de grootste welzijnsorganisatie in Leeuwarden, en de samenwerkende vrijwilligerscentrales (22) in Fryslân, is een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het betrekken van vrijwilligers bij Leeuwarden – Fryslân 2018. In afstemming met de 
provinciale welzijnsorganisatie Partoer en met ondersteuning van de provincie Fryslân, wordt een vrijwilligersacademie opgericht.  
 
Voor het domein Entrepreneurship wordt nauw samengewerkt met de economische afdelingen van gemeente en provincie. Een 
samenwerkingsovereenkomst met een viertal netwerken van bedrijven is in voorbereiding; op het gebied van innovatie met het 
innovatiepact Fryslân, op het gebied van internationalisering met de Friese Exportclub, op het gebied van duurzaamheid met de 
Boston groep (niet de Amerikaanse consultants, maar een regionale vereniging) en op het gebied van het Midden- en Klein Bedrijf 
met de Club2018. 
 
Voor het domein Ecology werken we landelijk samen met Urgenda, de nationale organisatie die zich inzet voor versterking van de 
ecologische kwaliteit, de Rijksuniversiteit Groningen, Van Hall Larenstein (landbouwuniversiteit), Wetsus en de Wateralliantie 
(water), Omrin (afvalverwerking) en de Waag society (circulaire economie) en met de gezamenlijke organisatie op het gebied van 
natuur- en landschapsbeheer die zich speciaal voor Leeuwarden – Fryslân hebben verenigd in de Groene Alliantie. 
 
Voor het domein Europa zijn zakelijk en/of artistiek leiders van de events, medewerkers van de stichting en medewerkers van  de 
provincie Fryslân een team bezig met het zoeken van de inhoudelijke aansluiting tussen events en beleid en het schrijven van 
aanvragen voor Europese subsidies voor de events. Op lokaal niveau werken wij samen met docenten en studenten van de opleiding 
European Studies van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Dit heeft geleid tot presentaties aan en workshops met studenten van 
deze opleiding. Een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van internationalisering is in de maak met de Friese Exportclub.  Op 
nationaal niveau werken wij samen met Dutch Culture en de European Cultural Foundation.  Op internationaal niveau werken wij 
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nauw samen met andere Europese Culturele Hoofdsteden om best practises te delen, de link te leggen tussen projecten hier en elders 
in Europa en aandacht te vragen voor de 3 Europese thema’s waaraan we werken. Voorts voeren wij gesprekken met ambassades in 
zowel Europa als daarbuiten om in de aanloop naar 2018 samen te werken om de connectie van Leeuwarden-Fryslân met Europa te 
leggen en ondersteuning te geven aan de zichtbaarheid van het project in Europa (vanaf eind 2016). Tot slot hebben wij een 
inventarisatie gemaakt van en worden gesprekken gevoerd met Europese netwerken en organisaties (b.v. Council of Europe en 
Civilscape, een koepelclub voor natuur- en landschapsorganisaties in Europa) waar we mee gaan samenwerken. Vanuit de events 
wordt de samenwerking met de Europese netwerken en organisaties gestimuleerd en geconcretiseerd. 
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Wat gaan we doen? 

 
  

activiteit/mijlpaal empowerment Bijdrage aan KPI Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018

educatieprogramma ontwikkelen basisschoolkinderen

60% kinderen onder armoedegrens Fryslan doen 

mee

ontwikkelen educatieprogramma voortgezet onderwijs

60% kinderen onder armoedegrens Fryslan doen 

mee

toetsen of opzet educatieprogramma doelstelling van 

60% ondersteunt (100% in Leeuwarden, 50% in Fryslan)

60% kinderen onder armoedegrens Fryslan doen 

mee

toetsen of concept-programma 2018 de doelstelling van 

60% realiseert

60% kinderen onder armoedegrens Fryslan doen 

mee

vaststellen dat o.b.v. contractering van 50% van de 

projecten/events de participatiedoelstelling evenredig 

60% kinderen onder armoedegrens Fryslan doen 

mee

uitwerking samenwerking met Alliade en Talant en 

andere zorgpartijen 50% participatie alle benaderde doelgroepen

uitwerking samenwerking met Sport Fryslan 50% participatie alle benaderde doelgroepen

voortzetten project De Reis Watercampus 50% participatie alle benaderde doelgroepen

verbreden en ontwikkelen  project De Reis 50% participatie alle benaderde doelgroepen

mogelijkheden zoeken voor participatie bijzondere 

doelgroepen 50% participatie alle benaderde doelgroepen

toetsen of concept-programma 2018 de doelstelling van 

50% realiseert 50% participatie alle benaderde doelgroepen

vaststellen dat o.b.v. contractering van 50% van de 

projecten deze participatiedoelstelling evenredig 

opgenomen is 50% participatie alle benaderde doelgroepen

review om vast te stellen dat deze 

participatiedoelstelling voldoende geborgd is in de 

events 50% participatie alle benaderde doelgroepen

mogelijkheden zoeken voor participatie bijzondere 

doelgroepen 25% participatie niet standaard cultuur bezoekers

toetsen of concept-programma 2018 de doelstelling van 

25% realiseert 25% participatie niet standaard cultuur bezoekers

vaststellen dat o.b.v. contractering in 50% van de 

projecten deze participatiedoelstelling evenredig 

opgenomen is 25% participatie niet standaard cultuur bezoekers

review om vast te stellen dat deze 

participatiedoelstelling voldoende geborgd is in de 

events 25% participatie niet standaard cultuur bezoekers

uitwerken afspraken samenwerking met UCF samenwerking buitenlandse universiteiten

uitwerken vrijwilligersnetwerk samen met bibliotheken, 

culturele instellingen, Sport Fryslan, Wellzo en Partoer 

en hierin samenwerking met Randstad verkennen 30.000 vrijwilligers

tussentijds toetsen of er voldoende vrijwilligers 

beschikbaar zijn voor 2018 30.000 vrijwilligers
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activiteit/mijlpaal empowerment (vervolg) Bijdrage aan KPI Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018

educatieprogramma ontwikkelen basisschoolkinderen 25% 65-80 jarigen dragen kennis over

ontwikkelen educatieprogramma voortgezet onderwijs 25% 65-80 jarigen dragen kennis over

uitwerken afspraken met MBO  instellingen 25% 65-80 jarigen dragen kennis over

uitwerken afspraken met HBO instellingen 25% 65-80 jarigen dragen kennis over

uitwerken afspraken samenwerking met UCF 25% 65-80 jarigen dragen kennis over

uitwerking samenwerking met Alliade en Talant en 

andere zorgpartijen 25% 65-80 jarigen dragen kennis over

uitwerken vrijwilligersnetwerk samen met bibliotheken, 

culturele instellingen, Sport Fryslan, Wellzo en Partoer 

en hierin samenwerking met Randstad verkennen 25% 65-80 jarigen dragen kennis over

toetsen of concept-programma 2018 de doelstelling van 

25% realiseert 25% 65-80 jarigen dragen kennis over

vaststellen dat o.b.v. contractering van 50% van de 

projecten/events de participatiedoelstelling evenredig 

opgenomen is 25% 65-80 jarigen dragen kennis over

review om vast te stellen dat deze 

participatiedoelstelling voldoende geborgd is in de 

events 25% 65-80 jarigen dragen kennis over

voortzetten project De Reis Watercampus

beleid in culturele wereld gericht op 

burgerparticipatie

verbreden en ontwikkelen  project De Reis

beleid in culturele wereld gericht op 

burgerparticipatie

mogelijkheden zoeken voor participatie bijzondere 

doelgroepen

beleid in culturele wereld gericht op 

burgerparticipatie

review op mate van gerichtheid culturele wereld op 

burgerparticipatie m.b.v. uitkomsten onderzoek 

studenten

beleid in culturele wereld gericht op 

burgerparticipatie

review om vast te stellen dat deze 

participatiedoelstelling voldoende geborgd is in de 

events

60% kinderen onder armoedegrens Fryslan doen 

mee

activiteit/mijlpaal entrepeneurship Bijdrage aan KPI Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018

ontwikkeling creative hubs (Blokhuispoort, Kanselarij)

imagowijziging associaties met innovatie en 

creativiteit 

deelname aan cross-sectorale innovatie werkgroep 

provincie en gemeenten

imagowijziging associaties met innovatie en 

creativiteit 

afspraken maken met I.P.F. over circulaire economie en 

Innofest

imagowijziging associaties met innovatie en 

creativiteit 

relatie onderhouden met I.P.F.

imagowijziging associaties met innovatie en 

creativiteit 

innovatiecluster Drachten verbinden met I.P.F.

imagowijziging associaties met innovatie en 

creativiteit 

pilot op het gebied van prototyping, keteninnovatie en 

crossovers

imagowijziging associaties met innovatie en 

creativiteit 
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activiteit/mijlpaal ecology Bijdrage aan KPI Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018

pilots op het gebied van circulaire economie in relatie tot 

Innofest

imagowijziging associaties met innovatie en 

creativiteit 

definitieve invulling samenwerking met Groene Alliantie

verbinding leggen met Wateralliantie en Fabulous Water 

Award

definitieve vormgeving Energy Now

relatie onderhouden met energie team gemeente en 

provincie

activiteit/mijlpaal europe Bijdrage aan KPI Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018

onderhouden contacten met andere ECOC steden

sterke netwerken en uitwisselen positieve 

ervaringen tussen culturele 

ondernemers/organisaties

onderhouden contacten en uitwisseling met Europese 

partners en netwerken

sterke netwerken en uitwisselen positieve 

ervaringen tussen culturele 

ondernemers/organisaties

samenwerkingsprogramma met Valetta gereed

sterke netwerken en uitwisselen positieve 

ervaringen tussen culturele 

ondernemers/organisaties

check op EU dimensie van de events

sterke netwerken en uitwisselen positieve 

ervaringen tussen culturele 

ondernemers/organisaties

onderhouden contacten en uitwisseling met Europese 

partners en netwerken 15% EU funding culturele events

check op EU dimensie van de events 15% funding culturele events

activiteit/mijlpaal experience Bijdrage aan KPI Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018

designation management plan gereed (including 

events,hospitality,transport) 4 miljoen bezoekers in 2018

invulling van de experience per event gereed 4 miljoen bezoekers in 2018

relatie met European Tourism Futures Institute (Stenden) 

concretiseren 4 miljoen bezoekers in 2018

relatie met Gastvrij Friesland concretiseren 4 miljoen bezoekers in 2018

relatie met NBTC verder vormgeven 4 miljoen bezoekers in 2018

relatie met Merk Fryslan verder invullen 4 miljoen bezoekers in 2018

relatie met regiomarketing organisaties concretiseren 4 miljoen bezoekers in 2018

relatie met European Tourism Futures Institute (Stenden) 

concretiseren

90% van de bezoekers geeft aan dat zij een 

herhalingsbezoek na 2018 willen doen

relatie met Gastvrij Friesland concretiseren

90% van de bezoekers geeft aan dat zij een 

herhalingsbezoek na 2018 willen doen

relatie met NBTC verder vormgeven

90% van de bezoekers geeft aan dat zij een 

herhalingsbezoek na 2018 willen doen

relatie met Merk Fryslan verder invullen

90% van de bezoekers geeft aan dat zij een 

herhalingsbezoek na 2018 willen doen

relatie met regiomarketing organisaties concretiseren

90% van de bezoekers geeft aan dat zij een 

herhalingsbezoek na 2018 willen doen

review om vast te stellen of bezoekers overwegen een 

herhalingsbezoek af te leggen, op basis van  Continu 

Vakantieonderzoek van het NBTC-NIPO

90% van de bezoekers geeft aan dat zij een 

herhalingsbezoek na 2018 willen doen
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activiteit/mijlpaal facilitair programma Bijdrage aan KPI Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018

periodiek overleg met werkgroep OOV

periodiek overleg met werkgroep mobiliteit

specifieke logistieke problemen rond Giant Steps en 

Openingsevent oplossen

eerste draft logistiek plan gereed



 

 23 

6. Events 

Inleiding 
Tot en met 2018 wordt gewerkt aan een breed evenementenprogramma. Dit programma bevat in ieder geval 41 grote evenementen 
die onder de regie van de stichting tot uitvoering worden gebracht. Daarnaast worden de twee open programma’s uit het bidbook 
(Lab LWD en Royal Friesian) gevuld met ingediende initiatieven/projecten uit de mienskip.  

Doelen 
 Het binnen de beschikbare middelen realiseren van een samenhangend cultureel programma conform het bidbook. De events 

zijn de belangrijkste driver voor het realiseren van de (sociaal economische) doelstellingen van het bidbook. 

Randvoorwaarden 
 Beschikbaarheid van de middelen zoals opgenomen in het bidbook 
 Beschikbaarheid van ervaren cultural director en programmaleiders op alle 5 de thema’s om de regierol adequaat te kunnen 

invullen naar de events 
 Beschikbaarheid van budget om cultural director en programmaleiders te kunnen ondersteunen, adviseren en opleiden 
 Beschikbaarheid van een adequaat facilitair programma die de stichting ondersteund in het realiseren van het bidbook 
 Beschikbaarheid van juridische kennis om overeenkomsten tussen de events en de stichting op te stellen en af te sluiten 
 Contractering loopt door t/m eerste kwartaal 2018, omdat je tot aan het laatst toe ruimte wilt geven aan ideeën/initiatieven 

vanuit de mienskip binnen de open programma’s  

Wat hebben we inmiddels gedaan? 
Hieronder is beknopt een (niet limitatieve) opsomming opgenomen van activiteiten zoals deze in 2015 reeds hebben 
plaatsgevonden. 
 
Projecten en 
participatie 

Projectomschrijving Activiteiten tot en met 2015 

Nature and Culture   
Sense of Place Noodzakelijke ingrepen in de natuur op een 

creatieve manier aanpakken. Zoals een 
nieuwe kwelder aanleggen buitendijks bij 
Terschelling in de vorm van . een 
landschappelijke kunstinstallatie van 
wilgentenen naar het schilderij ‘Pier en 
Oceaan’ van Piet Mondriaan  

- Publiekspresentatie van een voorbeeld opstelling van de 
Mondriaan kwelder 

- Publiekspresentatie van diverse opstellingen die het 
gedachtengoed van Sense of Place verbeelden 

- Organisatie van seminars over diverse thema’s rond Sense of 
Place  

- Organisatie mini tentoonstelling 2018 tijdens Oerol in 2014 en 
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2015. 
- Deelname aan meerdere meetings over potentiele projecten 

voor Sense of Place zoals Holwerd aan Zee en vismigratierivier. 
- Ontwikkeling meerjarig businessplan om de activiteiten tot en 

met 2018 verder te concretiseren. Uitdaging is het aanhaken bij 
concrete projecten (daadwerkelijke realiseren van concrete 
projecten in de wadden)  en het realiseren van een goede 
publieksexperience 

Embassy for Water Leeuwarden is een wereldstad op het gebied 
van watertechnologie en watermanagement. 
Dit gaan we in 2018 samen met kunstenaars 
en wetenschappers op een bijzondere manier 
laten zien aan Europa. 

- Doorontwikkeling businessplan in samenwerking met de 
waterpartijen.  

- Artistieke uitwerking inclusief de ontwikkeling van een groot 
publieksevent.  

- Financieringsmogelijkheden en –kansen in kaart gebracht. 
Spring Fever - King 
of the Meadows 

Dit project gaat over twee bedreigde 
diersoorten: de grutto en de bij. Een 
internationaal reizend festival volgt het spoor 
van de grutto door Europa naar Fryslân. Met 
kleine en grote gebaren wordt aandacht 
gevraagd voor de kwetsbaarheid van de 
natuur.  

- organisatie van diverse publieksbijeenkomsten  
- organisatie werkbezoek/tour in Portugal  
- doorontwikkeling van een zeer actieve netwerkorganisatie 
- bijstelling van ambitieus businessplan voor King of the Meadows 

naar een businessplan dat past binnen de financiële kaders. 
- Voorbereiden EU-aanvragen 

Spring Fever - 
Silence of the Bees 

- opstellen van een business case 
- organisatie bijeenkomsten om concept door te ontwikkelen 

Floating Future In één van de plassen bij Leeuwarden wordt 
een drijvende terp gecreëerd. Niet langer 
vechten tegen de natuur, maar bewegen met. 

- eerste verkenning van de business case rondom technische 
mogelijkheden, uitvoering (waarschijnlijk wordt een soortgelijk 
project in Amsterdam gerealiseerd) en financiering heeft 
geresulteerd in het niet verder ontwikkelen van dit event. 

Energy Now! Ontwikkelen van kunstwerken die energie 
geven. Hoe de stad, samen met het ommeland, 
de keuze maakt voor duurzame 
energievoorziening door het bedrijfsleven, 
onderwijs en de overheid, maar vooral door 
de mensen zelf.  

- organisatie van meerdere bijeenkomsten met Lagi 
(Denemarken). De Lagi-component bleek echter niet 
realiseerbaar binnen de financiële kaders.  

- doorontwikkeling van een beleidsplan naar een programma met 
publieksevenementen  

 
The Sea! The Sea! Literatuurfestival aan boord van de schepen 

van de Tall Ships Races, met Europese en 
Amerikaanse schrijvers als Yann Martel (Life 

- intentie uitgesproken dat dit event plaatsvindt op en rond Tall 
ships races 2018 in Harlingen. 

- Doorontwikkeling  in 2016. 



 

 25 

of Pi) en John Banville (The Sea). Bijzondere 
aandacht voor de Friese dichter Jan Jacob 
Slauerhoff.  

To the End of the 
World 

Stadskunstenaar Marten Winters maakte met 
vrijwilligers een zeewaardig schip van papier-
maché dat over land en water Europa zal 
doorkruizen.  

- schip is opgeslagen zodat deze bewaard wordt voor 2018 
- voeren van gesprekken met kunstenaar over doorgang van het 

project in 2018 

Romantic Painters 
from the North 

Het Fries Museum laat zien hoe het noordelijk 
landschap grote kunstenaars uit Fyslân en ver 
daarbuiten inspireerde, zoals Jan Mankes, 
Thames Oud en William Turner.  

- oplevering businesscase door het Fries museum  
- afstemmen projecten  Fries Museum op programma 2018 en 

financiële kader (dit betreft  de projecten Romantic Painters 
from the North, Alma Tadema, Mata Hari, Escher, Migrating 
Ceramics)  

- heroverweging van het project gegeven nieuwe inzichten 
rondom het toenemende belang en omvang van enkele andere 
Fries Museum projecten in het jaar 2018 

City and 
Countryside 

  

Farm of the World Kunstenaars wonen een maand lang op een 
boerderij en gebruiken de oogst van het land 
om nieuwe werken te maken. In Leeuwarden 
duiken op de vreemdste plekken stadstuinen 
op. 

- opstellen businessplan  
- inzaaien eerste akkers voor het realiseren van grondstoffen t.b.v. 

2018. 
- opstarten workshops met kinderen uit achterstandswijken in 

Leeuwarden.  
- uitwerking van het publieksevent in 2018 moet nog 

plaatsvinden 
Feel the Night De schoonheid en het natuurlijke ritme van de 

nacht. Feel the Night gaat in een aantal 
evenementen aan de slag met duisternis en 
stilte. Met als ultieme doel Fryslân weer 
donker te krijgen. 

- opstellen businessplan  
- organisatie van diverse publieksbijeenkomsten in Leeuwarden 

en de tjuster-mienskippen in Alde Feanen  
- aansluiten event op het internationaal netwerk rondom 

duisternis en vuurtorens.  
- uitwerking van het publieksevent in 2018 moet nog 

plaatsvinden 
Eleven Fountains Wereldvermaarde kunstenaars als Marina 

Abramovic en Jaume Plensa maken fonteinen 
voor een artistieke Elfstedentocht. Het 

- opstellen businessplan en meerjarenbegroting  
- organisatie tour door alle 11 steden waarbij contact is gelegd 

met alle maatschappelijke groepen om te werken aan 
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worden blijvende monumenten voor de 
verbeelding. 

participatie.  
- oprichten van diverse fonteinen-commissies in de 11 steden. 
- selectie van kunstenaars voor 9 van de 11 fonteinen/steden  
- eerste oriëntatie van het beoogde kunstwerk op de betreffende 

locatie uitgevoerd met groot aantal kunstenaars 
- uitwerking plan voor fontein in Leeuwarden. Dit plan is naar 

voren getrokken omdat deze fontein wordt ingepast in 
stedenbouwkundige herontwikkeling van het stationsgebied. 

- ansturing van het project is geïntensifieerd vanuit de stichting 
LWD2018 en (gegeven de fase van het project) meer toegespitst 
op de (technische) realisatie en commercie. 

Sailing on the Grass Jonge fotografen, filmers en andere 
kunstenaars pakken het thema ‘favoriet 
landschap’ op. Resultaat is een grote expositie 
op een ongewone plek.  

- organisatie van een mini symposium  over de toekomst van film- 
en media-artfestivals als voorbereiding voor een grote 
manifestatie in 2018.  

- werken aan inbedding van dit event in de sluitingsmaand van 
2018. 

Under the Tower De klassieker Under Milk Wood van Dylan 
Thomas in Friese bewerking. High-tech 
theater in de Grote Kerk van Leeuwarden, en 
manifestaties in vele kerken in Fryslân waar 
kunstenaars samenwerken met 
kerkgemeenschappen. Van de makers van 
Kening Lear, Abe! en Peer Gynt. 

- opstellen eerste concept businessplan  
- contact gelegd met diverse dorpen voor ontwikkeling van het 

event in 2018. 

Potatoes Go Wild Europa’s tweede Culturele Hoofdstad in 2018 
is Valletta op Malta. Net als Fryslân bekend 
om haar aardappels. Dit exportproduct staat 
centraal in o.a. poëzie, concerten en 
exposities. 

- opstellen businessplan en meerjarenbegroting 
- organisatie uitwisselingsevent met Malta. Eerste aardappelen 

zijn vanuit Leeuwarden naar Malta gegaan voorzien van poëzie. 
In het voorjaar van 2015 heeft dit vice versa van Malta naar 
Leeuwarden plaatsgevonden  

- voorbereiden manifestatie in 2018. Artistieke kwaliteit kan nog 
verbeterd worden. 

Dada in 
Dr88888888 

Hoe leven modernistische stromingen Dada 
en De Stijl door in de huidige tijd? In 2018 
krijgen deze kunstbewegingen 
tentoonstellingen in de twee musea van 
Drachten.  

- opstellen businessplan.  
- middelen beschikbaar gesteld door gemeente Smallingerland 

voor het openen van een model woning (De Stijl) 
- museum Dr8888 heeft zich verbonden aan een internationaal 

netwerk dat een DaDa-manifestatie organiseert in 2016. 
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- door ontwikkelen publieksbeleving . 

Giant Steps Het Franse gezelschap Royal de Luxe brengt 
met zijn reusachtige mechanische 
marionetten een ode aan de Afsluitdijk.  

- Organisatie werkbezoek van Royal de Luxe in het voorjaar van 
2015 om de mogelijkheden inclusief verhaallijn te verkennen en 
te ontwikkelen.  

- Onderhandelen over contract en productionele en financiële 
aspecten.  

- Afleggen werkbezoeken aan Liverpool en Antwerpen. 
- Aanhaken gemeente Leeuwarden in verband met 

aandachtspunten op het gebied van openbare orde en veiligheid. 
Community and 
Diversity 

  

Language Lab Meertaligheid, de meeste Europeanen groeien 
er mee op. Met het Fries voorop, ontstaat een 
centrum waar taaldiversiteit wordt 
onderzocht en gevierd. 

- Ontwikkelen inhoudelijke lijn. Dit om in dialoog met alle 
betrokken te komen tot een creatief concept voor Language Lab.  

- Inbedden van het project in het grotere project Lân van Taal van 
de provincie Fryslân. 

Lost in the 
Greenhouse 

Theaterspektakel van Orkater in de kassen 
van het grootste glastuinbouwbedrijf van 
Fryslân. Het theaterstuk vertelt het verhaal 
over Poolse arbeiders op zoek naar werk en 
een beter leven.  

- opstellen van een businessplan. 
- afspraken maken. Commitment met Orkater  bereikt over het 

realiseren van de voorstelling. Met groot tuinbouwbedrijf zijn 
afspraken gemaakt over de presentatie van het event in de 
kassen buiten Leeuwarden. 

Strangers on Stage Europees stadsfestival voor nieuw theater 
rond De Vreemdeling, de vaak even 
onverwachte als ongenode gast. Initiatief van 
het Nederlands Theater Festival. 

- opstellen van een businessplan  
- contacten leggen met diverse theaterfestivals voor het 

ontwikkelen van de business case 

Museum of Love Kunstenaars werken samen met bezoekers 
aan een moderne Europese 'love story'. De 
seizoenen zijn het wiel van de liefdescycli.  

- organisatie van publieks(proef)event in oktober 2014 tijdens 
nacht van de liefde. 

- ontwikkelen businessplan mede op grond van eerste ervaringen 
met publieksevent 

- door ontwikkelen businessplan op het artistieke concept, de 
publieksbeleving en het budget. 

Migrating Ceramics Een grote expositie in het Keramiekmuseum 
Princessehof vertelt het verhaal van de 
Europese handelscontacten en 

- Organisatie werkbezoek van een delegatie uit de Japanse 
keramiekstad Arita. Dit project zal worden uitgewerkt in nauwe 
dialoog met Arita die in 2016 een grote manifestatie in Japan zal 
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migratiestromen vanaf de middeleeuwen.  houden.  
- opstellen businesscase door het Fries museum . 
- afstemmen projecten Fries Museum op programma 2018 en 

financiële kader 2018(dit betreft  de projecten Romantic 
Painters from the North, Alma Tadema, Mata Hari, Escher, 
Migrating Ceramics) 

The Neverending 
Orchestra 

Organisten, dj’s, popbands, koren, orkesten, 
singer-songwriters, fanfares en brassbands 
laten in een jaarlange estafette horen dat 
muziek ons verrijkt, in goede en slechte tijden. 

- benoemen artistiek leider om het project verder uit te werken 
- opstellen businessplan  

Sports for Europe In 2018 is Leeuwarden het toneel van de 
eerste European Sports for All Games, het 
grootste breedtesport-evenement ter wereld.  

- regelen van internationale erkenning waardoor dit evenement 
op de agenda komt bij de internationale organisatie voor niet-
olympische sporten. 

- overleg voeren met diverse dorpen over de organisatie van dit 
evenement in 2018 

- opstellen businessplan  
Klezmer & Co (nu: 
Jiddish Waves) 

In Leeuwarden ontstond in de 17e eeuw een 
sterke Joodse gemeenschap. De samenkomst 
van de Jiddisch en Friese cultuur wordt 
gevierd in een vijfdaags muziekfestival. 

- organisatie van het Jiddisch festival in 2014, het festival dat de 
basis vormt voor het event in 2018.  

- opstellen businessplan 

Open Programme I: 
LAB LWD 

  

Open programma Lab Lwd zoekt nieuwe ideeën en oplossingen 
voor allerlei problemen in onze directe 
leefomgeving. Onderzocht wordt hoe cultuur 
kan worden ingezet om tot positieve 
verandering te komen.  

- verkennen van eerste uitwerking van events uit het programma 
Lab Lwd. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal projecten 
gecombineerd gaat worden.  

- opstellen businessplannen voor de projecten Hack your 
Neighbourhood, Behind te front door, Welcome to the Village en 
Dancing in the streets.  

- door ontwikkelen van het project Triple A landscape naar een 
horizontaal programma dat de events ondersteund op het 
inpassen van tijdelijke kunst- en bouwwerken in het landschap  

- organisatie van het festival Welcome to the village in zowel 2014 
als 2015. 

Open Programme   



 

 29 

II: Royal Friesian 
Open programma Royal Friesian brengt Friese en internationale 

iconen bij elkaar.  
- opstellen businesscases voor de kunst manifestaties Alma 

Tadema, Mata Hari, enEscher door het Fries museum.  
- organisatie van de eerste edities van de festivals Explore the 

North (2014)en Royal Chamber Music (2014 en 2015) 
- koppelen van het gedachtengoed van Gameland aan het project 

Techsperience van de provincie Fryslân  
 

Wat gaan we doen? 

 
  

activiteit/mijlpaal events Bijdrage aan KPI Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018

digital ECOC programma gereed 4 miljoen bezoekers in 2018

toetsen of concept-programma 2018 de doelstelling van 4 

mln. bezoekers realiseert 4 miljoen bezoekers in 2018

vaststellen dat o.b.v. contractering van 50% van de 

projecten de bezoekersdoelstelling evenredig 

opgenomen is 4 miljoen bezoekers in 2018

review om vast te stellen dat bezoekersdoelstelling 

voldoende geborgd is in de events 4 miljoen bezoekers in 2018

review om vast te stellen dat o.b.v. verwachte bezoekers 

en verwachte gemiddelde besteding deze doelstelling 

voldoende geborgd is in de events 79 miljoen bestedingen door bezoekers

digital ECOC programma gereed 50 miljoen Europeanen kennen LWD/Fryslan

digital ECOC programma gereed contact met 30 miljoen Europeanen

beoordelen ingediende projecten/events voor de open 

programma's

aansluiten events en samenwerkingsagenda

contracteren 35 % van de events

doorontwikkelen projecten/events

tussentijdse voortgangsrapportages events

presentatie hoofdlijnen programma aan jury

contracteren 50% van de events

extended program Nothern Netherlands gereed

1000 ideeen ontvangen voor open programma's

vaststellen voorlopig programma 2018

presentatie  programma aan jury

90 % van de events gecontracteerd

vaststellen definitief programma 2018

100% van de events gecontracteerd

openingsevent

uitvoeren programma 2018

sluitingsevent
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7. Communicatie en marketing, sponsoring, hospitality en toerisme 

Inleiding 
Om de doelen uit het bidbook te realiseren is een goede marketing- en communicatiestrategie essentieel. Dit om enerzijds burgers en 
consumenten in Fryslân, Nederland en Europa goed te informeren en anderzijds de zakelijke markt te informeren en samen met hen 
activiteiten te ontwikkelingen om de doelstellingen van LWD2018 te realiseren (waaronder structureel meer toerisme/bezoekers in 
Fryslân in 2018 en daarna). 

Doelen 
Leeuwarden–Fryslân 2018 is een eenmalig event-programma. Het is de opdracht van de Stichting Leeuwarden–Fryslân 2018 om 
voor dit eenmalige eventprogramma de bezoekersaantallen te realiseren die in het bidbook staan genoemd. Dit valt te meten in het 
aantal verkochte passe-partouts, tickets, arrangementen en getelde bezoekers bij vrij toegankelijke events. Met het aantrekken van 
de bezoekers, volgt het vergroten van het aantal overnachtingen en de vergroting van horecaomzet. Tegelijkertijd is Leeuwarden – 
Fryslân 2018 bedoeld om een structurele impuls te geven. Die structurele impuls is gericht op vergroting van het toerisme. Een 
nadere focus is hier aan te brengen; het gaat specifiek om het cultuurtoerisme. Het NBTC Holland Marketing onderscheidt drie 
doelgroepen in het cultuurtoerisme; influentials, cultural travelers en leisure travelers. Onze werkzaamheden zullen langs deze lijn 
worden gestructureerd in samenwerking met Merk Fryslân. 
 
De marketing-/communicatiestrategie van Leeuwarden-Fryslân 2018 is erop gericht om: 
- de juiste combinatie van doelgroepen en middelen te detecteren, waarmee de doelen het makkelijkst gehaald kan worden 
- alle onderdelen tot een samenhangend verhaal te maken, waardoor alle onderdelen aan communicatiekracht winnen. 
- een spanningsopbouw aan te brengen voor alle marketing- en communicatiemiddelen richting 2018 
- keuzes te maken in doelen, doelgroepen en middelen vanwege een gelimiteerd budget en inzet van personeel. 
- te innoveren in marketing, door de nieuwste marketingmethodes toe te passen ten behoeve van de city- en regiomarketing van 

Leeuwarden en Fryslân na 2018 en de doelen uit het bidbook. 
 
De strategie kan worden opgedeeld in drie onderdelen: generieke marketing, evenementenmarketing en corporate communicatie. 
Deze onderdelen hebben een sterke onderlinge samenhang. 
De corporate communicatie richt zich op de inwoners van Leeuwarden en Fryslân. Deze communicatie is erop gericht om iedereen 
zo goed mogelijk te informeren. Daarnaast is het doel om te activeren. Iedereen moet mee kunnen doen. De generieke marketing 
richt zich op externe doelgroepen. Daarbij draait het om het uitdragen van het gedachtengoed van 2018 en het opbouwen van 
naamsbekendheid. Hierin ligt een nauwe samenhang met de branding van Leeuwarden en Fryslân. De evenementen in het bidbook 
hebben ieder hun eigen doel en doelgroep. Bepaalde evenementen richten zich op het werven van zoveel mogelijk bezoekers. Andere 
evenementen willen juist een boodschap in Europa verkondigen en beleidsmakers, politici of wetenschappers in beweging krijgen. 
Daarom zal per evenement worden bekeken wat de belangrijkste doelen zijn en hoe 2018 daarin het beste kan faciliteren. 
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Randvoorwaarden 
Tussen de partijen die betrokken zijn bij het organiseren van 2018  is op communicatiegebied een duidelijke rolverdeling. 
- De stichting  is een regieorganisatie. De stichting communiceert over alle zaken die betrekking hebben op het organiseren van 

activiteiten rond 2018 en over de evenementen van 2018. 
- De officiële grote culturele evenementen verzorgen hun eigen communicatie, waarbij ze gefaciliteerd en ondersteund worden 

door 2018. 
- De overheden - gemeente Leeuwarden en provincie Fryslân – communiceren alleen over 2018-gerelateerde zaken die direct de 

overheden betreffen, zoals subsidieverstrekkingen, besluiten in gemeenteraad en Provinciale Staten en afspraken in 
collegeprogramma’s. 

- Merk Fryslân communiceert over marketingzaken die 2018 raken. 
 
Er vindt frequent overleg plaats tussen de diverse partners in het kernteam marketing en communicatie, in het toeristisch 
marketingoverleg en in de werkgroep hospitality. 
 
Wat hebben we inmiddels gedaan? 
Communicatie en (cultuur)marketing 
In januari 2015 is de nieuwe website live gegaan (in het Engels, Nederlands en Fries), zijn social media kanalen nieuw leven 
ingeblazen, is gestart met webcare, is een krant gemaakt (verspreiding huis aan huis in Fryslân) en is gewerkt aan de zichtbaarheid 
in de stad en regio. Er zijn twee publieksbijeenkomsten georganiseerd en daarnaast zes wekelijkse bijeenkomsten met producers. Er 
is veel aan voorlichting gedaan, de diverse teamleden hebben wekelijks presentaties gegeven voor diverse groepen in de 
samenleving. We hebben een standaardpresentatie gemaakt en een animatie, om op een eenduidige manier uit te leggen waar 
Culturele Hoofdstad over gaat. Voor inwoners van Leeuwarden en Fryslân is er online en fysiek een voordeur, waar men terecht kan 
met vragen en plannen. Bij het informatiekantoor van 2018 zijn inmiddels circa. 450 concrete plannen ingediend.  Ook via de 
website, mail en social media dienen mensen met ideeën zich aan. 
 
Met alle lokale en regionale media (Omrop Fryslân, Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad, de omroep GPTV, Omroep LEO, het blad 
Rondom, en de lokale krant Huis aan Huis) zijn samenwerkingsafspraken gemaakt. Ook met de grote landelijke mediapartner NPO 
(Nederlands Publiek Omroepbestel) zijn de eerste afspraken gemaakt. Deze zijn eind augustus 2015 gepresenteerd voor de nationale 
media. 
 
Sponsoring en partnerships 
Voor het MKB hebben wij Club2018 opgericht. Wij gaan minimaal 2.000 clubleden verbinden aan Leeuwarden-Fryslân 2018: een 
grote groep van ondernemers die de mogelijkheid hebben om hun steun, betrokkenheid en producten/ diensten te communiceren 
naar Fryslân, Nederland en Europa als Club2018-partner, met een passend rechtenpakket. Dit partnership model is geïnspireerd op 
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de initiatieven van Mons2015. Eind maart 2015 zijn wij gestart met het werven van leden voor de Club 2018. Inmiddels hebben we 
meer dan 160 clubleden (stand van zaken oktober 2015). Daarnaast heeft de meest toonaangevende zakenclub in Fryslân (Club 
Diplomatique) zich gecommitteerd aan het vinden vergroten van het aantal clubleden vanuit hun eigen netwerk. Inmiddels zijn we 
met diverse andere zakenclubs in gesprek voor een soortgelijke aanpak. 
 
Ook zijn we reeds gestart met het aan ons binden van een kopgroep van founding fathers. Dit zijn bedrijven en organisaties die zich 
in 2015 al verbinden aan Leeuwarden-Fryslân 2018 . Wij zijn onze founding fathers bijzonder erkentelijk. Zij zijn de weg 
voorbereiders voor de volgers. Het geeft de organisatie 2018 die kracht en die mogelijkheden om een goede start te maken en met 
deze bedrijven vanaf de start tot de finish te bouwen aan het succes. Medio juni 2015 heeft een founding fathers bijeenkomst 
plaatsgevonden waarbij de directeur-bestuurder van de Friesland Zorgverzekeraar, de burgemeester van Leeuwarden en de 
commissaris van de Koning van de provincie Fryslân een dertigtal bedrijven hebben uitgenodigd. Aan de hand van inspirerende 
boodschappen van Jeroen van der Veer (voormalig CEO Shell en voorzitter RvC ING) en Frans Timmermans (eurocommissaris en 
tevens de eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie) en ervaringen van Liverpool 2008 en Mons 2015 hebben wij ons 
partnership programma gepresenteerd. Tijdens deze bijeenkomst maar ook hierna zijn de eerste concrete toezeggingen gedaan. Wij 
zijn op dit moment bezig deze toezeggingen om te zetten naar overeenkomsten. Hiervoor hebben wij een hoofd partnerships en 
commercie toegevoegd aan het team 2018. 
 
Hospitality en tourisme 
Er worden gesprekken gevoerd voor de nationale en internationale marketing met het NBTC Holland Marketing, de nationale 
vliegtuigmaatschappij KLM en diverse organisaties op het gebied van ticketing, merchandising e.d.). De media aandacht voor 
Culturele Hoofdstad groeit. Om dit te meten wordt gewerkt met een monitoringsysteem, Clipit, waardoor precies te bepalen is 
hoeveel mensen we bereiken, in welke landen en welke doelgroepen. Vanaf 1 januari 2015 tot 10 augustus 2015 zijn 11,4 miljoen 
mensen bereikt via alle soorten media. De website trok 90.000 unieke bezoekers, waarvan 40% buiten Friesland en 8% buiten 
Nederland. Ook de social media kanalen groeiden in bereik. Twitter groeide met 183% naar 7232 volgers en Facebook groeide met 
8% naar 13960 volgers. 
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Wat gaan we doen? 

 
 

 

activiteit/mijlpaal communicatie en cultuurmarketing Bijdrage aan KPI Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018

evenementenkalender opzetten 4 miljoen bezoekers in 2018

CRM strategie ontwikkelen

90% van de bezoekers geeft aan dat zij een 

herhalingsbezoek na 2018 willen doen

driewekelijks overleg met Merk Fryslân

90% van de bezoekers geeft aan dat zij een 

herhalingsbezoek na 2018 willen doen

ambassadeurs programma opzetten 25% 65-80 jarigen dragen kennis over

maken van programma's voor journalisten 50 miljoen Europeanen kennen LWD/Fryslan

begeleiding van journalisten 50 miljoen Europeanen kennen LWD/Fryslan

doelgroep gericht materiaal ontwikkelen 50 miljoen Europeanen kennen LWD/Fryslan

voorbereiding gerichte marketing rond bidbookprojecten 50 miljoen Europeanen kennen LWD/Fryslan

kennis opdoen met microtargetting 50 miljoen Europeanen kennen LWD/Fryslan

perstoer (laten) organiseren door Europa in 2017 50 miljoen Europeanen kennen LWD/Fryslan

maken van programma's voor journalisten contact met 30 miljoen Europeanen

begeleiding van journalisten contact met 30 miljoen Europeanen

doelgroep gericht materiaal ontwikkelen contact met 30 miljoen Europeanen

voorbereiding gerichte marketing rond bidbookprojecten contact met 30 miljoen Europeanen

kennis opdoen met microtargetting contact met 30 miljoen Europeanen

CRM strategie ontwikkelen contact met 30 miljoen Europeanen

perstoer (laten) organiseren door Europa in 2017 contact met 30 miljoen Europeanen

opening bezoekerscentrum in de Blokhuispoort contact met 30 miljoen Europeanen

algemene brochure maken (in 4 talen) contact met 30 miljoen Europeanen

organiseren publieksbijeenkomsten n.v.t.

zichtbaarheid 2018 realiseren in Leeuwarden en Fryslân n.v.t.

beeldbank (laten) opzetten n.v.t.

jaarplan communicatie  en marketing n.v.t.

maandelijks overleg communicatie met gemeenten en 

provincie. n.v.t.

organiseren producenten bijeenkomsten n.v.t.

voeren van gesprekken met mediapartners t.b.v. n.v.t.

meten resultaten communicatie in relatie tot 

doelstellingen uit bidbook n.v.t.

uitbrengen nieuwsbrieven contact met 30 miljoen Europeanen

activiteit/mijlpaal sponsoring, ticketing en merchandise Bijdrage aan KPI Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018

Webshop 2018 gereed 79 miljoen bestedingen door bezoekers

aanpak merchandising gereed 79 miljoen bestedingen door bezoekers

opzetten ticketing 2018.nl. 79 miljoen bestedingen door bezoekers

Club2018 opzetten en bemensen en uitvoeren tot en met 

2018

werven van sponsors (inclusief gericht materiaal 

ontwikkelen t.b.v. sponsorwerving)
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activiteit/mijlpaal hospitality en toerisme Bijdrage aan KPI Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018

voorbereiding en deelname ITB Berlijn, WTM Londen, 

MATKA en RDA Koln 4 miljoen bezoekers in 2018

voeren van gesprekken met partners t.b.v. opzet 

arrangementen, samenwerking (NBTC, KLM, NS/Arriva) 4 miljoen bezoekers in 2018

zorgen dat 2018 in reisprogramma's komt bij touroperator 

en rederijen 4 miljoen bezoekers in 2018

ontwikkelen van materiaal voor touroperators/rederijen 4 miljoen bezoekers in 2018

(meer)jarenprogramma congressen maken 4 miljoen bezoekers in 2018

(meer) jarenprogramma handelsmissies maken 4 miljoen bezoekers in 2018

kwaliteitsverbeteringsprogramma toeristische 

ondernemers laten opzetten (Stenden) 4 miljoen bezoekers in 2018

(laten) verbeteren en stroomlijnen toeristische 

informatievoorziening 4 miljoen bezoekers in 2018

voorbereiding en deelname ITB Berlijn, WTM Londen, 

MATKA en RDA Koln 

verbeteren toerisme, vooral cultuur toerisme en 

belevingstoerisme

voeren van gesprekken met partners t.b.v. opzet 

arrangementen, samenwerking (NBTC, KLM, NS/Arriva)

verbeteren toerisme, vooral cultuur toerisme en 

belevingstoerisme

zorgen dat 2018 in reisprogramma's komt bij touroperator 

en rederijen

verbeteren toerisme, vooral cultuur toerisme en 

belevingstoerisme

ontwikkelen van materiaal voor touroperators/rederijen

verbeteren toerisme, vooral cultuur toerisme en 

belevingstoerisme

kwaliteitsverbeteringsprogramma toeristische 

ondernemers laten opzetten (Stenden)

verbeteren toerisme, vooral cultuur toerisme en 

belevingstoerisme

(laten) verbeteren en stroomlijnen toeristische 

informatievoorziening 

verbeteren toerisme, vooral cultuur toerisme en 

belevingstoerisme

review om vast te stellen of toeristische 

informatievoorziening en hospitality toeristische 

ondernemers geborgd is

verbeteren toerisme, vooral cultuur toerisme en 

belevingstoerisme

(meer)jarenprogramma congressen maken

imagowijziging associaties met innovatie en 

creativiteit

(meer) jarenprogramma handelsmissies maken

imagowijziging associaties met innovatie en 

creativiteit
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8. Evaluatie en monitoring 

Inleiding 
Om het succes en impact van Leeuwarden Culturele hoofdstad 2018 te kunnen meten is een samenhangende set van evaluatie en 
monitoring nodig. Deze monitoring en evaluatie kent verschillende niveaus: 

- tussen de stichting en de events 
- tussen de stichting en haar toezichthoudend orgaan (Raad van Toezicht) 
- onafhankelijke evaluatie en monitoring realisatie bidbook en samenwerkingsagenda (betreft derhalve de activiteiten van de 

stichting en samenwerkingsagenda tussen gemeente Leeuwarden en provincie Fryslân)  
De doelstellingen van het bidbook, gericht op het versterken van de sociaal economische agenda van Leeuwarden en Fryslân zijn te 
vinden op blz. 116 t/m 118 van het bidbook. Deze zijn voor de overzichtelijkheid geclusterd in de E’s. In hoofdstuk 1 van dit 
projectplan is een overzicht gegeven van alle doelstellingen per E. 

Doelen 
 inzicht in de risico’s en voortgang van de realisatie van de events 
 inzicht in de verwachte en gerealiseerde bijdrage van de events op de doelstellingen zoals opgenomen in het bidbook voor 

zover dit binnen de invloedssfeer van de stichting valt 
 inzicht succes en impact van het gehele bidbook en samenwerkingsagenda 

Randvoorwaarden 
Provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden hebben in samenwerking met de kennisinstellingen een adequate projectorganisatie 
opgezet en gefinancierd die de onafhankelijke evaluatie en monitoring gaat uitvoeren voor de komende jaren met de volgende 
doelstellingen en uitgangspunten: 

- Door slimme monitoring sturen op het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten en het maken van een objectieve 
(tussen)evaluatie. 

- Brede en actieve betrokkenheid van stakeholders 
- De monitoring moet geen afrekening worden maar een instrument om op weg naar 2018 de doelrealisatie te kunnen volgen 

en bij te sturen. Het gesprek over de betekenis van de resultaten en de mogelijke verbeteringen staat centraal. 
- De doelen en indicatoren werken we uit met lijnmanagers, projectmanagers en externe partijen zodat we ook dat meten wat 

relevant is en relevant gevonden wordt door de mensen die er aan werken. 
- De resultaten van de monitor worden ‘public’ gemaakt. Dat betekent dat we korte rapportages opleveren voor de EC, maar 

ook de doelrealisatie voor iedereen in Fryslân en daarbuiten zichtbaar maken. 
- Brede betrokkenheid van stakeholders bij het verzamelen- en analyseren van gegevens.  
- We maken onderscheid tussen twee stakeholder-niveaus: 

o ‘key players’: eindverantwoordelijken voor het meten van de effecten en voor het realiseren daarvan. 
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o ‘breed publiek’: samenleving actief betrekken en informeren via website et cetera 
- Onderscheid monitoring en evaluatie. In dit project richten we ons op zowel de ‘monitoring’ als de ‘evaluatie’ van 2018 

o Monitoring is het volgen van de doelrealisatie van de projecten en indien nodig bijsturen. 
o Evaluatie is objectief onderzoek naar de doelrealisatie na 2018. Dus zijn de doelen bereikt? Inzet op monitoring en 

realisatie ‘Legacy’ Realisatie van blijvende, duurzame verandering in de samenleving (Legacy) staat centraal voor 
Leeuwarden 2018. Zoals mede ook beoogd vanuit de samenwerkingsagenda Leeuwarden-Friesland en de daarin 
benoemde kernopgaven. Dit gaat verder dan de doelstellingen van de culturele hoofdstad zoals benoemd in het bid 
book en samenwerkingsagenda. Duurzame resultaten realiseren we door dieperliggende verklaringen te ontdekken in 
de samenleving en te verbinden aan hogere doelen en daar blijvend op te sturen 

- De stichting heeft voldoende (strategische) beleidscapaciteit en planning&control-capaciteit om monitoring en evaluatie te 
kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld in de vorm van een controller, strategisch beleidsmedewerker. 

 

Wat hebben we inmiddels gedaan? 
 De doelstellingen van het bidbook zijn nader geanalyseerd en de doelstellingen welke binnen de invloedsfeer van de stichting 

vallen zijn geoperationaliseerd in het projectformulier welke de events moeten invullen. Een eerste totaal evaluatie op de 
ingediende businessplannen is gemaakt en wordt gebruikt om de businessplannen hierop bij de sturen 

 De programma en projectmethodiek inclusief aangepast projectformulier en format voor tussentijdse voortgangsrapportage 
voor de events is  vastgesteld en verstrekt aan alle zakelijk leiders van de events. 

 Inrichting van onafhankelijke monitoring en evaluatie is door de kennisinstellingen, gemeente, provincie, de stichting 
uitgewerkt (wat gaan we meten, hoe gaan we dat meten, voorbereiding nulmeting) 

 Een eerste (integrale) nulmeting op basis van bovenstaande heeft plaatsgevonden (onafhankelijke meting zoals uitgevoerd 
door de onderzoek- en statistiekafdelingen van de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden). Een integrale rapportage 
is opgeleverd medio 2015.  

 De methodiek rondom risicomanagement bij de stichting is uitgewerkt inclusief tools. Een eerste integrale risicoanalyse op 
basis van de (concept)businessplannen is uitgevoerd 

 Een tweetal leerevents hebben plaatsgevonden om de meting van de doelstellingen met alle stakeholders te concretiseren en 
te verbeteren 

 Om het evaluatie-aspect te realiseren is een concept onderzoeksagenda van de hogescholen Stenden en NHL opgesteld. Na 
vaststelling van deze agenda zal de onderzoeksagenda worden uitgerold. 

 Sinds medio 2015 is een controller aangetrokken om de planning en control cyclus van de stichting verder door te 
ontwikkelen 
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 Ieder kwartaal worden ten behoeve van de RvT en subsidienten (provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden) een integrale 
voortgangsrapportage opgesteld die een kwartaal terug kijkt en drie kwartalen vooruit kijkt. Qua opzet sluit deze aan op het 
meerjarige projectplan. 

Wat gaan we doen? 
 

 

  

activiteit/mijlpaal evaluatie en monitoring Bijdrage aan KPI Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018

evaluatie van doelstellingen die onder 

verantwoordelijkheid stichting vallen

input leveren aan de onafhankelijke monitoring en 

evaluatie 

participeren in onafhankelijke monitoring en evaluatie

opstellen brede risico analyse

tussentijdse audits en adviesgesprekken

beknopte voortgangsrapportage t.b.v. RvT en colleges 

van B&W en GS
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9. Meerjarenbegroting op hoofdlijnen 

Inleiding 
Ter realisatie van het events van is een meerjarenbegroting opgesteld die in het bidbook is opgenomen. Dit budget is opgesteld op 
basis van ervaringen met andere European Capitals of Culture. In 2015 heeft, op basis van de meest recente inzichten rondom de 
financiering en de ingediende businessplannen van de events, een actualisatie plaatsgevonden. 

Doelen 
- het realiseren van de events in het bidbook binnen de gestelde budgettaire kaders 
- het realiseren van de hierbij benodigde financiering(bronnen) van het bidbook, onder andere via de taskforce financiering 
- het afstemmen van de inkomende geldstromen (financiering) en de uitgaande geldstromen (contractuele betalingen) 

Randvoorwaarden 
De meerjarenbegroting kent op dit moment het volgend budgettaire kaders (conform het bidbook): 
- maximale uitgavenniveau van 74,3 mln. in de periode 2011-2020 
- 72% van de uitgaven heeft betrekking op programma uitgaven 
- 15% heeft betrekking op promotie en marketing 
- 9% heeft betrekking op kosten van de regieorganisatie 
- de opbouw van een post onvoorzien van 2,5 mln. (4 %) in 2018 
 
Overigens dient te worden opgemerkt dat de jury aangeeft dat het beschikbare budget voor de regieorganisatie in hun ogen ‘ skinny’  
is in plaats van ‘ lean and mean’ . Afhankelijk van de totaal evaluatie van de businessplannen en de hieruit afgeleide benodigde 
activiteiten van de regieorganisatie kunnen hier, in overleg met de RvT van 2018 en de belangrijkste stakeholders andere keuzes in 
worden gemaakt. 
 
De taskforce financiering functioneert conform de voorgestelde bestuurlijke en operationele structuur en de taak- en werkgroepen 
(sponsoring, fondsen, regiobijdrage en EU/NL-subsidies hebben voldoende capaciteit qua mensen en middelen en zijn adequaat 
ingevuld waarbij ook aandacht voor specifieke expertise op de betreffende gebieden. 
 
De in-kind bijdrage van de provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden wordt in onderling overleg met de stichting ingevuld conform 
de uitgangspunten van het bidbook en hiermee samenhangende meerjarenbegroting. 

Wat hebben we inmiddels gedaan? 
Maandelijks wordt ten behoeve van de directie en de RvT een financiële rapportage (begroting versus werkelijkheid inclusief 
verplichtingen) opgesteld. Tevens wordt de formatiebegroting maandelijks geactualiseerd. Daarnaast is een scenario analyse model 
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gebouwd die de verwachte opbrengsten en kosten (cashflow over de jaren) van de events en de prioritering van projecten op basis 
van het concept programma in 2018 in onderlinge samenhang zichtbaar maakt voor o.a. de directie en de themaproducenten. Deze 
wordt periodiek geactualiseerd. 
 
Op dit moment is 37,8 miljoen van de financiering zeker gesteld en zijn er voor 7,8 miljoen concrete toezeggingen gedaan. Deze 
toezeggingen worden voor het einde van het jaar omgezet naar overeenkomsten dan wel beschikkingen. 61 % van de financiering 
(45,6 miljoen euro) is dus binnen handbereik.  
 
Op basis van de inzichten van het afgelopen jaar van de stichting en de taskforce financiering zijn een drietal scenario’s (van zowel 
de inkomsten als uitgaven) ontwikkeld. In het ‘ worstcase’ scenario wordt uitgegaan een verwachte financiering/opbrengst van 52,8 
miljoen, in het ‘ best case’ scenario van 74,3 miljoen en een in het tussen scenario (‘ expected case’ ) van 61,0 miljoen. Op basis van 
deze drie scenario’s is een eerste concept programmering gemaakt waarbij ook bij het ‘ worst case’ scenario de stichting een ECoC 
kan realiseren.  
 
De momenten van contractering (conform bidbook) volgen in tijd de afgesproken mijlpalen van de financieringsstrategie. Een 
belangrijk moment is maart 2016, wanneer onze raad van toezicht op basis van een extern en onafhankelijke midterm review de 
balans zal opmaken van de op dat moment zekere en te verwachten financiering. Op basis hiervan zal in overleg met de provincie 
Fryslân en de gemeenten besluiten worden genomen over nader te ondernemen acties rondom de financiering enerzijds en de 
hiermee samenhangende programmering anderzijds. 
 
Hieronder is het tussen scenario (‘expected case’ ) van 61,0 miljoen uitgewerkt. Deze geeft inzicht in de verwachte inkomsten en 
uitgaven bij dat scenario en geeft het volgende beeld: 
 
 

 
 
Voor de opbouw van de uitgaven is enerzijds gekeken naar de minimaal noodzakelijke formatie, de oorspronkelijk beoogde 
verdeling van de middelen over de verschillende onderdelen van de stichting en de beschikbare financiering (zie hieronder). 

Uitgaven t/m 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totaal Procentueel

Events 6.954.000€             3.068.000€      9.862.000€             18.577.000€       3.500.000€         -€                      41.961.000€         69%

Organisatie 1.869.000€             611.000€         611.000€                 611.000€             376.000€             60.500€               4.138.500€           7%

Participatie en legacy 368.000€                 546.000€         683.000€                 915.000€             128.000€             -€                      2.640.000€           4%

marketing en communcatie, sponsoring, hospitality en toerisme2.216.000€             978.000€         1.835.000€             2.957.000€         77.000€               -€                      8.063.000€           13%

Evaluatie en monitoring 324.000€                 391.500€         504.000€                 505.000€             175.000€             45.000€               1.944.500€           3%

Post onvoorzien 498.000€                 550.000€         650.000€                 500.000€             -€                      -€                      2.198.000€           4%

Totaal 12.229.000€           6.144.500€      14.145.000€           24.065.000€       4.256.000€         105.500€             60.945.000€         100%
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Ten aanzien van de financiering dient te worden opgemerkt dat gegeven het feit dat de uitvoering van de evenementen bijna volledig 
bij externe partijen is neergelegd, dit als effect zal hebben dat ook de financiering die sterk projectgebonden is (fondsen, 
merchandising/ticketing) naar verwachting bij die partijen tot uitdrukking zal worden gebracht en niet via de stichting zullen lopen. 
Hier is bij de allocatie van de verwachte beschikbare middelen aan de events rekening mee gehouden. 
 
De bijdrage van het evenementenfonds (in beheer bij de provincie Fryslân) is alhier weergegeven maar daar waar deze betrekking 
hebben op de projecten van het Fries Museum zullen de kosten en opbrengsten via het Fries Museum lopen. 
 
Ten aanzien van de financiering van het bidbook is door de R.v.T van 2018 en de betrokken bestuurders van gemeente Leeuwarden 
en de provincie Fryslân via het bestuurlijk overleg een meerjarige strategische financiële planning afgesproken. Hierbij zijn mijlpalen 
afgesproken wanneer welke deel van de financiering gerealiseerd dient te zijn en een onafhankelijke midterm review (maart 2016). 
Zoals ook in de kwartaalrapportages is toegelicht zijn deze ambitieuze mijlpalen (60% gerealiseerd in Q2 in 2015 en 70% in Q3 van 
2015) niet gerealiseerd. 
 
Om een aantal financieringsbronnen de realiseren (waaronder sponsoring, regiobijdrage, fondsen en EU/NL-subsidies) is met 
betrokken bestuurders van gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân via het bestuurlijk overleg een taskforce financiering 
opgericht. De stichting , gemeente Leeuwarden en provincie Fryslân zullen hierbij op ambtelijk en bestuurlijk niveau samenwerken 
in het realiseren van de benodigde financiering.  

Financiering t/m 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total Procentueel

Gemeente Leeuwarden 3.650.000        1.500.000               800.000               -                        -                          5.950.000                  10%

Provincie Fryslan - Meerjarenbegroting 7.650.000        2.000.000               2.000.000            4.150.000           -                        -                          15.800.000                26%

Provincie Fryslan - Evenementenfonds 580.000            600.000                   2.820.000            500.000               -                        -                          4.500.000                  7%

Europe Unie -                     -                            1.000.000            1.500.000           -                        -                          2.500.000                  4%

Rijk -                     1.500.000               1.500.000            4.500.000           -                        -                          7.500.000                  12%

Overige steden in de Regio -                     -                            600.000               2.295.000           -                        -                          2.895.000                  5%

Sponsoring 150.000            200.000                   2.900.000            5.150.000           -                        -                          8.400.000                  14%

EU-subsidies 400.000               400.000                      1%

Fondsen werving -                     100.000                   1.000.000            3.900.000           -                        -                          5.000.000                  8%

Merchandising/ Ticket Sales -                     -                            -                        2.000.000           -                        -                          2.000.000                  3%

Indirect funding publieke sector 336.000            200.000                   500.000               964.000               -                        2.000.000                  3%

Indirect funding private sector 18.000              50.000                     1.025.000            2.907.000           -                        4.000.000                  7%

Totaal 12.384.000      6.150.000               14.145.000         28.266.000         -                        -                          60.945.000                100%
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Wat gaan we doen?  

 
  

activiteit/mijlpaal financien Bijdrage aan KPI Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018

maandelijkse interne financiële voortgangsrapportage 15% EU funding culturele events

opstellen voortgangsrapportages van de 4 taakgroepen 

onder de taskforce financiën 15% EU funding culturele events

opstellen integrale voortgangsrapportage taskforce 

financiën 15% EU funding culturele events

60 % van de financiering beschikbaar

75 % van de financiering beschikbaar

90 % van de financiering beschikbaar

onafhankelijke midtermreview financiering i.o.v. R.v.T.

100 % van de financiering beschikbaar

opstellen  en vaststellen jaarrekening door R.v.T.

bekijken en actualiseren (meerjaren)begroting en 

scenario's

bekijken en actualiseren formatiebegroting

vaststellen (meerjaren)begroting door R.v. T.

opstellen bestedingsplan communicatie en marketing

opstellen  bestedingsplan events/projecten
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10. Werkbegroting 2016 

Inleiding 
Op basis van de activiteiten zoals weergegeven in voorliggende hoofdstukken wordt ieder jaar een werkbegroting opgesteld. Deze 
bevat de formatiebegroting en bestedingsplannen voor de werkbudgetten en projecten/events.  

Doelen 
Duidelijkheid over de beschikbare middelen per boekjaar voor de budgethouders van Leeuwarden-Fryslân 2018 
Geautoriseerd kader (door de RvT) waar binnen de stichting haar uitgaven kan doen 

Randvoorwaarden 
De werkbegroting is een afgeleide van de meerjarenbegroting. Hierbij wordt op basis van de op dat moment zeker gestelde 
financiering de uitgaven voor projecten/events en uitvoeringskosten vastgesteld.  Dit betekend dat verwachte inkomsten uit hoofde 
van financieringsbronnen zoals de regiobijdrage, sponsoring (cash en in-kind) en fondsenwerving pas na subsidietoekenning 
beschikbaar worden gesteld door middel van een MT-besluit van Leeuwarden-Fryslân 2018. 

Wat hebben we inmiddels gedaan? 
Op basis van de voorliggende hoofdstukken zijn de uitvoeringskosten en projectkosten bepaald.  Dit geeft voor 2016 het volgende 
beeld: 
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De financiering is opgenomen conform toezeggingen van de gemeente Leeuwarden, de provincie Fryslân en het ministerie van OCW. 
De inkomsten uit hoofde van sponsoring (0,2 miljoen euro., met name Club2018) en fondsen (0,1 miljoen euro) zijn inschattingen 
doch redelijkerwijs te verwachten in 2016 op basis van de ervaringen in 2015. 
 
De uitgaven voor events bevat de uitgaven voor het realiseren van de events. Deze zijn in 2016 vooral gericht op het uitvoeren van 
pilots en experimenten, opstellen van businesscases en bijbehorende financieringsplannen en de uitvoeren c.q. voorfinancieren van 
de events die in  fase 1 zitten (behoren tot de groep van 30% welke nu de contractuele fase ingaan) dan wel events die gegeven hun 

Uitgaven 2016

Events 3.068.000€      

Organisatie 611.000€         

Participatie en legacy 546.000€         

Marketing en communcatie, sponsoring, hospitality en toerisme 978.000€         

Evaluatie en monitoring 391.500€         

Post onvoorzien 550.000€         

Totaal 6.144.500€      

Financiering

Gemeente Leeuwarden 1.500.000        

Provincie Fryslan - Meerjarenbegroting 2.000.000        

Provincie Fryslan - Evenementenfonds 600.000            

Europe Unie -                     

Rijk 1.500.000        

Overige steden in de Regio -                     

Sponsoring 200.000            

EU-subsidies

Fondsen werving 100.000            

Mercandising/ Ticket Sales -                     

Indirect funding publieke sector 200.000            

Indirect funding private sector 50.000              

Totaal 6.150.000        
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lange voorbereidingstijd nu al middelen nodig hebben. Daarnaast zijn hier uitvoeringskosten opgenomen voor de cultural director 
en (onder andere) de programmaleiders van de 5 thema’s zoals culture & nature, Royal Friesian, LabLwd etc. 
 
De uitgaven voor organisatie omvatten alle kosten voor de regieorganisatie. De uitgaven voor participatie (inclusief legacy en 
exchange), marketing en communicatie (inclusief sponsoring, hospitality en toerisme) en monitoring en evaluatie omvatten de 
kosten voor deze onderdelen.  
 
De post onvoorzien voor 2016 is conform uitgangspunten bidbook en meerjarenbegroting, ergo € 0,55 miljoen. Dit ten behoeve van 
de opbouw van een minimaal noodzakelijk weerstandsvermogen of te wel € 2,2 miljoen in het jaar 2018 om deze in dat jaar te 
kunnen gebruiken voor specifieke doeleinden. Deze post zal dus ook niet worden aangewend in 2016 (conform 2015). 
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BIJLAGE 1: 
KPI’s bidbook gekoppeld aan organisatieonderdelen en mijlpalen uit projectplan 
 

 

KPI-

NR. KPI

organisatie 

onderdeel activiteit/mijlpaal Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018

1

60% kinderen onder armoedegrens Fryslan doen 

mee empowerment educatieprogramma ontwikkelen basisschoolkinderen

1

60% kinderen onder armoedegrens Fryslan doen 

mee empowerment ontwikkelen educatieprogramma voortgezet onderwijs

1

60% kinderen onder armoedegrens Fryslan doen 

mee empowerment

toetsen of opzet educatieprogramma doelstelling van 

60% ondersteunt (100% in Leeuwarden, 50% in Fryslan)

1

60% kinderen onder armoedegrens Fryslan doen 

mee empowerment

toetsen of concept-programma 2018 de doelstelling van 

60% realiseert

1

60% kinderen onder armoedegrens Fryslan doen 

mee empowerment

vaststellen dat o.b.v. contractering van 50% van de 

projecten/events de participatiedoelstelling evenredig 

opgenomen is

1

60% kinderen onder armoedegrens Fryslan doen 

mee

review om vast te stellen dat deze 

participatiedoelstelling voldoende geborgd is in de 

events

2 50% participatie alle benaderde doelgroepen empowerment

uitwerking samenwerking met Alliade en Talant en 

andere zorgpartijen

2 50% participatie alle benaderde doelgroepen empowerment uitwerking samenwerking met Sport Fryslan

2 50% participatie alle benaderde doelgroepen empowerment voortzetten project De Reis Watercampus

2 50% participatie alle benaderde doelgroepen empowerment verbreden en ontwikkelen  project De Reis

2 50% participatie alle benaderde doelgroepen empowerment

mogelijkheden zoeken voor participatie bijzondere 

doelgroepen

2 50% participatie alle benaderde doelgroepen empowerment

toetsen of concept-programma 2018 de doelstelling van 

50% realiseert

2 50% participatie alle benaderde doelgroepen empowerment

vaststellen dat o.b.v. contractering van 50% van de 

projecten deze participatiedoelstelling evenredig 

opgenomen is

2 50% participatie alle benaderde doelgroepen empowerment

review om vast te stellen dat deze 

participatiedoelstelling voldoende geborgd is in de 

events

3 25% participatie niet standaard cultuur bezoekers empowerment

mogelijkheden zoeken voor participatie bijzondere 

doelgroepen

3 25% participatie niet standaard cultuur bezoekers empowerment

toetsen of concept-programma 2018 de doelstelling van 

25% realiseert

3 25% participatie niet standaard cultuur bezoekers empowerment

vaststellen dat o.b.v. contractering in 50% van de 

projecten deze participatiedoelstelling evenredig 

opgenomen is

3 25% participatie niet standaard cultuur bezoekers empowerment

review om vast te stellen dat deze 

participatiedoelstelling voldoende geborgd is in de 

events
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KPI-

NR. KPI

organisatie 

onderdeel activiteit/mijlpaal Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018

4 4 miljoen bezoekers in 2018 events digital ECOC programma gereed

4 4 miljoen bezoekers in 2018 events

toetsen of concept-programma 2018 de doelstelling van 4 

mln. bezoekers realiseert

4 4 miljoen bezoekers in 2018 events

vaststellen dat o.b.v. contractering van 50% van de 

projecten de bezoekersdoelstelling evenredig 

opgenomen is

4 4 miljoen bezoekers in 2018 events

review om vast te stellen dat bezoekersdoelstelling 

voldoende geborgd is in de events

4 4 miljoen bezoekers in 2018 experience

designation management plan gereed (including 

events,hospitality,transport)

4 4 miljoen bezoekers in 2018 experience invulling van de experience per event gereed

4 4 miljoen bezoekers in 2018 experience

relatie met European Tourism Futures Institute (Stenden) 

concretiseren

4 4 miljoen bezoekers in 2018 experience relatie met Gastvrij Friesland concretiseren

4 4 miljoen bezoekers in 2018 experience relatie met NBTC verder vormgeven

4 4 miljoen bezoekers in 2018 experience relatie met Merk Fryslan verder invullen

4 4 miljoen bezoekers in 2018 experience relatie met regiomarketing organisaties concretiseren

4 4 miljoen bezoekers in 2018

hospitality en 

toerisme

voorbereiding en deelname ITB Berlijn, WTM Londen, 

MATKA en RDA Koln 

4 4 miljoen bezoekers in 2018

hospitality en 

toerisme

voeren van gesprekken met partners t.b.v. opzet 

arrangementen, samenwerking (NBTC, KLM, NS/Arriva)

4 4 miljoen bezoekers in 2018

hospitality en 

toerisme

zorgen dat 2018 in reisprogramma's komt bij touroperator 

en rederijen

4 4 miljoen bezoekers in 2018

hospitality en 

toerisme ontwikkelen van materiaal voor touroperators/rederijen

4 4 miljoen bezoekers in 2018

hospitality en 

toerisme (meer)jarenprogramma congressen maken

4 4 miljoen bezoekers in 2018

hospitality en 

toerisme (meer) jarenprogramma handelsmissies maken

4 4 miljoen bezoekers in 2018

hospitality en 

toerisme

kwaliteitsverbeteringsprogramma toeristische 

ondernemers laten opzetten (Stenden)

4 4 miljoen bezoekers in 2018

hospitality en 

toerisme

(laten) verbeteren en stroomlijnen toeristische 

informatievoorziening 

4 4 miljoen bezoekers in 2018

communicatie en 

cultuurmarketing evenementenkalender opzetten

5 79 miljoen bestedingen door bezoekers events

review om vast te stellen dat o.b.v. verwachte bezoekers 

en verwachte gemiddelde besteding deze doelstelling 

voldoende geborgd is in de events

5 79 miljoen bestedingen door bezoekers

sponsoring, 

ticketing en 

merchandise Webshop 2018 gereed

5 79 miljoen bestedingen door bezoekers

sponsoring, 

ticketing en 

merchandise aanpak merchandising gereed

5 79 miljoen bestedingen door bezoekers

sponsoring, 

ticketing en 

merchandise opzetten ticketing 2018.nl. 
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KPI-

NR. KPI

organisatie 

onderdeel activiteit/mijlpaal Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018

6

90% van de bezoekers geeft aan dat zij een 

herhalingsbezoek na 2018 willen doen

communicatie en 

cultuurmarketing CRM strategie ontwikkelen

6

90% van de bezoekers geeft aan dat zij een 

herhalingsbezoek na 2018 willen doen experience

relatie met European Tourism Futures Institute (Stenden) 

concretiseren

6

90% van de bezoekers geeft aan dat zij een 

herhalingsbezoek na 2018 willen doen experience relatie met Gastvrij Friesland concretiseren

6

90% van de bezoekers geeft aan dat zij een 

herhalingsbezoek na 2018 willen doen experience relatie met NBTC verder vormgeven

6

90% van de bezoekers geeft aan dat zij een 

herhalingsbezoek na 2018 willen doen experience relatie met Merk Fryslan verder invullen

6

90% van de bezoekers geeft aan dat zij een 

herhalingsbezoek na 2018 willen doen

communicatie en 

cultuurmarketing driewekelijks overleg met Merk Fryslân

6

90% van de bezoekers geeft aan dat zij een 

herhalingsbezoek na 2018 willen doen experience relatie met regiomarketing organisaties concretiseren

6

90% van de bezoekers geeft aan dat zij een 

herhalingsbezoek na 2018 willen doen experience

review om vast te stellen of bezoekers overwegen een 

herhalingsbezoek af te leggen, op basis van  Continu 

Vakantieonderzoek van het NBTC-NIPO

7

verbeteren toerisme, vooral cultuur toerisme en 

belevingstoerisme

hospitality en 

toerisme

voorbereiding en deelname ITB Berlijn, WTM Londen, 

MATKA en RDA Koln 

7

verbeteren toerisme, vooral cultuur toerisme en 

belevingstoerisme

hospitality en 

toerisme

voeren van gesprekken met partners t.b.v. opzet 

arrangementen, samenwerking (NBTC, KLM, NS/Arriva)

7

verbeteren toerisme, vooral cultuur toerisme en 

belevingstoerisme

hospitality en 

toerisme

zorgen dat 2018 in reisprogramma's komt bij touroperator 

en rederijen

7

verbeteren toerisme, vooral cultuur toerisme en 

belevingstoerisme

hospitality en 

toerisme ontwikkelen van materiaal voor touroperators/rederijen

7

verbeteren toerisme, vooral cultuur toerisme en 

belevingstoerisme

hospitality en 

toerisme

kwaliteitsverbeteringsprogramma toeristische 

ondernemers laten opzetten (Stenden)

7

verbeteren toerisme, vooral cultuur toerisme en 

belevingstoerisme

hospitality en 

toerisme

(laten) verbeteren en stroomlijnen toeristische 

informatievoorziening 

7

verbeteren toerisme, vooral cultuur toerisme en 

belevingstoerisme

hospitality en 

toerisme

review om vast te stellen of toeristische 

informatievoorziening en hospitality toeristische 

ondernemers geborgd is

16 samenwerking buitenlandse universiteiten empowerment uitwerken afspraken samenwerking met UCF

20 30.000 vrijwilligers empowerment

uitwerken vrijwilligersnetwerk samen met bibliotheken, 

culturele instellingen, Sport Fryslan, Wellzo en Partoer 

en hierin samenwerking met Randstad verkennen

20 30.000 vrijwilligers empowerment

tussentijds toetsen of er voldoende vrijwilligers 

beschikbaar zijn voor 2018 
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KPI-

NR. KPI

organisatie 

onderdeel activiteit/mijlpaal Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018

21

sterke netwerken en uitwisselen positieve 

ervaringen tussen culturele 

ondernemers/organisaties europe onderhouden contacten met andere ECOC steden

21

sterke netwerken en uitwisselen positieve 

ervaringen tussen culturele 

ondernemers/organisaties europe

onderhouden contacten en uitwisseling met Europese 

partners en netwerken

21

sterke netwerken en uitwisselen positieve 

ervaringen tussen culturele 

ondernemers/organisaties europe samenwerkingsprogramma met Valetta gereed

21

sterke netwerken en uitwisselen positieve 

ervaringen tussen culturele 

ondernemers/organisaties europe check op EU dimensie van de events

22 25% 65-80 jarigen dragen kennis over

communicatie en 

cultuurmarketing ambassadeurs programma opzetten

22 25% 65-80 jarigen dragen kennis over empowerment educatieprogramma ontwikkelen basisschoolkinderen

22 25% 65-80 jarigen dragen kennis over empowerment ontwikkelen educatieprogramma voortgezet onderwijs

22 25% 65-80 jarigen dragen kennis over empowerment uitwerken afspraken met MBO  instellingen

22 25% 65-80 jarigen dragen kennis over empowerment uitwerken afspraken met HBO instellingen

22 25% 65-80 jarigen dragen kennis over empowerment uitwerken afspraken samenwerking met UCF

22 25% 65-80 jarigen dragen kennis over empowerment

uitwerking samenwerking met Alliade en Talant en 

andere zorgpartijen

22 25% 65-80 jarigen dragen kennis over empowerment

uitwerken vrijwilligersnetwerk samen met bibliotheken, 

culturele instellingen, Sport Fryslan, Wellzo en Partoer 

en hierin samenwerking met Randstad verkennen

22 25% 65-80 jarigen dragen kennis over empowerment

toetsen of concept-programma 2018 de doelstelling van 

25% realiseert

22 25% 65-80 jarigen dragen kennis over empowerment

vaststellen dat o.b.v. contractering van 50% van de 

projecten/events de participatiedoelstelling evenredig 

opgenomen is

22 25% 65-80 jarigen dragen kennis over empowerment

review om vast te stellen dat deze 

participatiedoelstelling voldoende geborgd is in de 

events

23 50 miljoen Europeanen kennen LWD/Fryslan

communicatie en 

cultuurmarketing maken van programma's voor journalisten 

23 50 miljoen Europeanen kennen LWD/Fryslan

communicatie en 

cultuurmarketing begeleiding van journalisten 

23 50 miljoen Europeanen kennen LWD/Fryslan

communicatie en 

cultuurmarketing doelgroep gericht materiaal ontwikkelen

23 50 miljoen Europeanen kennen LWD/Fryslan

communicatie en 

cultuurmarketing voorbereiding gerichte marketing rond bidbookprojecten

23 50 miljoen Europeanen kennen LWD/Fryslan

communicatie en 

cultuurmarketing kennis opdoen met microtargetting

23 50 miljoen Europeanen kennen LWD/Fryslan

communicatie en 

cultuurmarketing perstoer (laten) organiseren door Europa in 2017

23 50 miljoen Europeanen kennen LWD/Fryslan events digital ECOC programma gereed
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KPI-

NR. KPI

organisatie 

onderdeel activiteit/mijlpaal Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018

24 contact met 30 miljoen Europeanen

communicatie en 

cultuurmarketing maken van programma's voor journalisten 

24 contact met 30 miljoen Europeanen

communicatie en 

cultuurmarketing begeleiding van journalisten 

24 contact met 30 miljoen Europeanen

communicatie en 

cultuurmarketing doelgroep gericht materiaal ontwikkelen

24 contact met 30 miljoen Europeanen

communicatie en 

cultuurmarketing voorbereiding gerichte marketing rond bidbookprojecten

24 contact met 30 miljoen Europeanen

communicatie en 

cultuurmarketing kennis opdoen met microtargetting

24 contact met 30 miljoen Europeanen

communicatie en 

cultuurmarketing CRM strategie ontwikkelen

24 contact met 30 miljoen Europeanen

communicatie en 

cultuurmarketing perstoer (laten) organiseren door Europa in 2017

24 contact met 30 miljoen Europeanen events digital ECOC programma gereed

24 contact met 30 miljoen Europeanen

communicatie en 

cultuurmarketing opening bezoekerscentrum in de Blokhuispoort

24 contact met 30 miljoen Europeanen

communicatie en 

cultuurmarketing algemene brochure maken (in 4 talen)

24 contact met 30 miljoen Europeanen uitbrengen nieuwsbrieven

27

imagowijziging associaties met innovatie en 

creativiteit ecology

pilots op het gebied van circulaire economie in relatie tot 

Innofest

27

imagowijziging associaties met innovatie en 

creativiteit entrepeneurship ontwikkeling creative hubs (Blokhuispoort, Kanselarij)

27

imagowijziging associaties met innovatie en 

creativiteit entrepeneurship

deelname aan cross-sectorale innovatie werkgroep 

provincie en gemeenten

27

imagowijziging associaties met innovatie en 

creativiteit entrepeneurship

afspraken maken met I.P.F. over circulaire economie en 

Innofest

27

imagowijziging associaties met innovatie en 

creativiteit entrepeneurship relatie onderhouden met I.P.F.

27

imagowijziging associaties met innovatie en 

creativiteit entrepeneurship innovatiecluster Drachten verbinden met I.P.F.

27

imagowijziging associaties met innovatie en 

creativiteit entrepeneurship

pilot op het gebied van prototyping, keteninnovatie en 

crossovers

27

imagowijziging associaties met innovatie en 

creativiteit

hospitality en 

toerisme (meer)jarenprogramma congressen maken

27

imagowijziging associaties met innovatie en 

creativiteit

hospitality en 

toerisme (meer) jarenprogramma handelsmissies maken
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KPI-

NR. KPI

organisatie 

onderdeel activiteit/mijlpaal Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018

29 15% EU funding culturele events europe

onderhouden contacten en uitwisseling met Europese 

partners en netwerken

29 15% funding culturele events europe check op EU dimensie van de events

29 15% EU funding culturele events financien maandelijkse interne financiële voortgangsrapportage

29 15% EU funding culturele events financien

opstellen voortgangsrapportages van de 4 taakgroepen 

onder de taskforce financiën 

29 15% EU funding culturele events financien

opstellen integrale voortgangsrapportage taskforce 

financiën

32

beleid in culturele wereld gericht op 

burgerparticipatie empowerment voortzetten project De Reis Watercampus

32

beleid in culturele wereld gericht op 

burgerparticipatie empowerment verbreden en ontwikkelen  project De Reis

32

beleid in culturele wereld gericht op 

burgerparticipatie empowerment

mogelijkheden zoeken voor participatie bijzondere 

doelgroepen

32

beleid in culturele wereld gericht op 

burgerparticipatie

empowerment

review op mate van gerichtheid culturele wereld op 

burgerparticipatie m.b.v. uitkomsten onderzoek 

studenten
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BIJLAGE 2: checklist KPI’s bidbook t.b.v. contractering events 
 
Event 

KPI Meenemen in contract voor project Bijdrage aan KPI/contracteringsvoorwaarde 

4 miljoen bezoekers in 2018   

79 miljoen bestedingen door bezoekers   

 
Europe 

KPI Meenemen in contract voor project Bijdrage aan KPI/contracteringsvoorwaarde 

Sterke netwerken en uitwisselen positieve ervaringen tussen culturele 
ondernemers/organisaties 

  

Contact met 30 miljoen Europeanen   

15% EU funding culturele events   

 
Experience 

KPI Meenemen in contract voor project Bijdrage aan KPI/contracteringsvoorwaarde 

50 miljoen Europeanen kennen LWD/Fryslân   

90% van de bezoekers geeft aan dat zij een herhalingsbezoek na 2018 willen doen   

samenwerking buitenlandse universiteiten   

Imagowijziging associaties met innovatie en creativiteit   

verbeteren toerisme, vooral cultuur toerisme en belevings- toerisme   

 
Entrepeneurship 

KPI Meenemen in contract voor project Bijdrage aan KPI/contracteringsvoorwaarde 

25% 65-80 jarigen dragen kennis over   

 
Empowerment 

KPI Meenemen in contract voor project Bijdrage vanuit KPI/contracteringsvoorwaarde 

60% kinderen onder armoedegrens Fryslân doet mee   

50% participatie alle benaderde doelgroepen   

25% participatie niet standaard cultuur bezoekers   

30.000 vrijwilligers   

beleid in culturele wereld gericht op burgerparticipatie    

 


