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1. Inleiding 

Op basis van het projectplan 2016-2019 van de stichting Europese Culturele hoofdstad 2018 

Leeuwarden-Fryslân wordt per kwartaal een integrale voortgangsrapportage opgesteld voor de Raad 

van Toezicht, het College van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Leeuwarden en 

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân. In de voor u liggende voortgangsrapportage wordt 

gerapporteerd over het derde kwartaal van 2016. Dit betreft de maanden juli t/m september. Dit is  

het kwartaal waarin de relatief rustiger zomerperiode valt.  

De derde kwartaalrapportage hebben we op verzoek anders ingedeeld dan u van ons gewend was. In 

de hoofdtekst rapporteren we over de inhoudelijke voortgang van hoofdactiviteiten en -mijlpalen die 

van cruciaal zijn in de voorbereiding van het culturele hoofdstadjaar. Hierbij  hanteren we voor de 

vergelijkbaarheid met voorgaande kwartalen de hoofdstukindeling van het projectplan 2016. 

Achtereenvolgens betreft dit de onderdelen organisatie, legacy, events, marketing en communicatie, 

evaluatie en monitoring en financiering. 

In de bijlage treft u een overzicht aan van alle activiteiten en mijlpalen uit het projectplan. Er wordt 

inzicht gegeven in de voortgang in het derde kwartaal 2016 en de planning voor de komende 4 

kwartalen inclusief voorgestelde aanpassingen op basis van voortschrijdend inzicht en op basis van 

de voortgang in voorgaande kwartalen. Een afwijking inde voortgang wordt toegelicht inclusief 

mogelijke risico’s en getroffen beheersmaatregel(en). 

Voor de stichting waren de belangrijkste speerpunten in het derde kwartaal van 2016: 

- de grote programma update van het kernprogramma voor 2018. Uitkomst van deze update is 

dat het kernprogramma een goed evenwicht kent in het aanbod van events, het programma 

een sterk fundament legt voor het culturele hoofdstadjaar en voor daarna, het programma 

nog steeds recht doet aan en invulling geeft aan het gedachtengoed uit het bidbook. Ook is 

de afdronk dat 80% van alle events, gelet op de fase waarin ze nu zitten, geen specifieke 

risico’s kent. Bij 20% van de events zitten nog aandachtspunten op het gebied van productie 

en/of financiering die de komende tijd extra aandacht vragen. 

- afronden van het overall marketing en communicatieplan, inclusief begroting en planning en 

het in uitvoering nemen van onderdelen hiervan. Zo zijn proposities gemaakt voor de 

internationale reisindustrie, is de internationale reispers in Leeuwarden ontvangen, zijn de 

grote internationale reisbeurzen bezocht, is in samenwerking met het Fries Museum en Merk 

Fryslân de (inter)nationale campagne rond de tentoonstelling Alma Tadema opgezet en 

uitgevoerd, is een outdoorplan gericht op de zichtbaarheid in stad en provincie in uitvoering 

en is de campagne “meedoen, jawis” gelanceerd. 

- onverminderd doorgaan met het realiseren van de benodigde financiering, met als resultaat 

het contracteren van 2 hoofdsponsors: ING Nederland en LOF Leeuwarden en het 

binnenhalen  van de NDC mediagroep als businesspartner. Met alle Leeuwarder fondsen is 

een bijeenkomst georganiseerd en aanvragen voor die fondsen zijn de deur uit. 

Ledenwerving voor de Club 2018 is geïntensiveerd. 
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- tot stand komen van de integrale evenementenkalender  in samenwerking met producers 

van de events, overheden, Merk Fryslân, bedrijfsleven en andere partners.  

- faciliteren van de totstandkoming van een betekenisvol mienskipsprogramma. Tot en met 

het derde kwartaal zijn 1200 ideeën binnengekomen.  Van deze initiatieven worden 

initiatieven die een steuntje in de rug kunnen gebruiken en potentieel waardevol zijn voor de 

realisatie van de (legacy) doelen van 2018 gefaciliteerd. Dit gebeurt o.a. middels het 

organiseren van Greide sessies, het aanbieden van diverse faciliteiten vanuit het Stipe loket 

van Keunstwurk en het beschikbaar stellen van een 2018-bonus vanuit het Iepen 

Mienskipsfûns.  

- bijdragen aan de onafhankelijke 1-meting van de doelstellingen uit het bidbook. Deze 1-

meting wordt u tegelijkertijd met de voor u liggende voortgangsrapportage aangeboden. 

- vastleggen van missie, visie en producten van de legacy organisatie in overleg met overheden 

en maatschappelijke organisaties. Verantwoordelijkheden rond de realisatie van de 

doelstellingen uit het bidbook (de KPI’s) zijn afgestemd, vastgelegd en gekoppeld aan ofwel 

de events van 2018 ofwel de beleidsterreinen van de gemeente en/of provincie.  

Noodzakelijke dwarsverbanden met maatschappelijke organisaties en instellingen zijn 

gelegd.  
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2. Organisatie 

De organisatie Stichting Culturele Hoofdstad 2018 is opgebouwd op basis van de oorspronkelijke 

planning uit het bidbook. Het betreft een kleine regieorganisatie. De kosten voor deze 

regieorganisatie beslaan zoals afgesproken niet meer dan 9% van de totale begroting.   Per 31 

september 2016 bestond de formatie in dienst van de stichting uit 15,82 fte’s. Daarnaast zijn er 8,9 

fte’s aan zzp-ers ingehuurd en is 3,6 fte’s in-kind personeel ingezet t.b.v. de werkzaamheden van de 

stichting. 

In het derde kwartaal is de organisatie op basis van in-kind financiering versterkt op het onderdeel 

juridische ondersteuning voor de contractering van de projecten/events en ondersteuning op de 

planning en control van projecten/events. Voor het werven van Club 2018 leden zijn 3 medewerkers 

commercie aangesteld, die een target hebben t.a.v. het werven van nieuwe clubleden en daarmee 

hun eigen salaris terugverdienen.  Ook is er in het derde kwartaal versterking gekomen op het 

onderdeel outdoor marketing. 

In het vierde kwartaal zal de organisatie groeien op het onderdeel marketing en communicatie, 

conform de oorspronkelijke planning in het bidbook en het op basis daarvan geschreven marketing- 

en communicatieplan. In het derde kwartaal zijn een drietal vacatures uitgezet voor een marketeer, 

een projectcommunicatiemedewerker en een DTP’er. We verwachten deze functies in het vierde 

kwartaal in te vullen. In 2017 zal de afdeling marketing en communicatie blijven groeien conform de 

geplande opbouw uit bidbook en bedrijfsplan voor de stichting. 

 

3. Legacy 

In het derde kwartaal van 2016 zijn missie, visie en producten van de op te bouwen legacy 

organisatie na 2018 besproken met gemeente en provincie.  De doelstellingen uit het bidbook (KPI’s) 

zijn gekoppeld of wel aan generieke activiteiten van de stichting of aan de events uit het programma 

2018 dan wel aan beleidsterreinen bij de overheden. Noodzakelijke dwarsverbanden met 

maatschappelijke organisaties en instellingen zijn gelegd.  

 

In het derde kwartaal van 2016 zijn de voorwaarden waar events aan moeten voldoen willen zij een 

bijdrage leveren aan de legacy van 2018 opgeschreven. In het vierde kwartaal zullen deze 

voorwaarden meegenomen worden in de contractering van de projecten/events.  

 

Op de EU dimensie van de events die nu in voorbereiding zijn heeft een eerste check 

plaatsgevonden. Omdat de focus bij de producers tot nu toe vooral lag op financiering en artistieke 

uitwerking  moet in het vierde kwartaal de EU-dimensie nog verder uitgewerkt worden en concreet 

gestalte krijgen. Hiertoe zullen individuele gesprekken met producers gevoerd worden om meer 

inzage te krijgen in samenwerking met Europese partners en te kijken welke ondersteuning verleend 

kan worden in de implementatie van de Europese dimensie. De Europese samenwerking wordt 

vervolgens in de contracteringsvoorwaarden per event/project concreet opgenomen. In december 
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2016 vindt zoals afgesproken opnieuw een programma brede check op de EU-dimensie van de 

projecten/events plaats.  

 

In het derde kwartaal is verder gewerkt aan het leggen van verbindingen met allerlei 

maatschappelijke organisaties en instellingen. Mooi voorbeeld is de verbinding tussen Omrop Fryslân 

en Tresoar in de vorm van een gezamenlijk video archief waarin alle videoitems van Omrop Fryslân 

over 2018 wekelijks  zullen verschijnen voorzien van engelstalige ondertiteling. Het meeste werk, de 

uniforme metadatering van de bestanden, zal worden gedaan door mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. 

 

4. Events 

Grote programma update. 

Op 20 en 21 september is een Grote Programma Update (GPU) georganiseerd om de stand van zaken 

van de ‘bidbook-projecten’ te meten en elkaar  te inspireren. 38 projecten uit het kernprogramma 

hebben gepresenteerd waar ze op dit moment staan. Ze zijn daarbij voornamelijk artistiek / 

inhoudelijk ingegaan op hun project. Ook hebben ze kort organisatorische / zakelijke hoofdpunten 

toegelicht. De tweedaagse heeft veel inspiratie en motivatie gegeven om verder te werken; en 

nieuwe verbindingen aan te gaan. Uitkomst van de update is dat het kernprogramma een goed 

evenwicht kent in het aanbod van events, het programma een sterk fundament legt voor het 

culturele hoofdstadjaar en voor daarna, het programma nog steeds recht doet aan en invulling geeft 

aan het gedachtengoed uit het bidbook. De iepen mienskip-gedachte kwam meermalen aan de orde 

tijdens de tweedaagse en het belang daarvan wordt breed gedragen. Duidelijk werd dat praktisch 

alle projecten in wezen nog steeds ook mienskipsprojecten zijn. Tegelijkertijd is geconcludeerd dat er 

nog veel moet gebeuren. Bij sommige projecten ligt de nadruk op de inhoud en moet de 

praktische/zakelijke  kant nog verder ontwikkeld worden. Er zijn ook een aantal projecten waarbij 

goed nagedacht is over de uitvoering, maar meer aandacht besteed kan worden aan de artistieke 

inhoud. De afdronk is dat 80% van alle events, gelet op de fase waarin ze nu zitten, geen specifieke 

risico’s kent. Bij 20% van de events zitten nog aandachtspunten op het gebied van productie en/of 

financiering die de komende tijd extra aandacht vragen. Met de stakeholders worden 

events/projecten nagelopen op mogelijke en benodigde (bestuurlijke) interventies. Hier worden in 

het vierde kwartaal 2016 concrete werkafspraken over gemaakt. 

 

In het derde kwartaal van 2016 zijn de contracteringsvoorwaarden voor de events geformuleerd en 

vertaald in concept-contract teksten. Met producers die  ver genoeg zijn in de ontwikkeling van het 

betreffende  event (dit is bij ongeveer 50% van de events uit het concept-programma voor 2018 het 

geval) worden nu gesprekken gevoerd die moeten leiden tot contractering in het vierde kwartaal van 

2016. 

 

Integrale evenementenkalender. 

In samenspraak met de producers van de events is een interne integrale evenementenkalender 

opgesteld. Deze evenementenkalender wordt nu door de diverse werkgroepen, overheden en 

ondernemers gebruikt. Zo heeft de werkgroep bereikbaarheid (bestaande uit vertegenwoordigers 
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vanuit overheden en stichting) op basis van die kalender een eerste draft van een logistiek plan 

gemaakt. Vanuit die eerste draft wordt momenteel gezamenlijk gewerkt aan logistieke 

aandachtspunten rond bereikbaarheid en mobiliteit.  

 

Mienskipsprogramma. 

Tot en met het derde kwartaal 2016 zijn zo’n 1200 ideeën vanuit de mienskip binnen gekomen bij het 

informatiecentrum van 2018. Een analyse van de binnengekomen ideeën laat zien dat het om hele 

uiteenlopende initiatieven gaat. Vanuit de initiatieven is ook een hele diverse vraag naar 

ondersteuning/support. Initiatieven die een steuntje in de rug kunnen gebruiken en potentieel 

waardevol zijn voor de realisatie van de (legacy) doelen van 2018 worden gefaciliteerd middels 

bijvoorbeeld deelname aan Greide sessies, aanbod vanuit Stipe loket van Keunstwurk, het 

beschikbaar stellen van een 2018-bonus vanuit het Iepen Mienskipsfûns.  

 

5. Marketing en communicatie 

In het derde kwartaal van 2017 is het overall marketing en communicatieplan voor 2018 uitgewerkt 

en vertaald naar activiteiten, planning  en benodigde financiering.  Onderdelen van het marketing en 

communicatieplan zijn in het derde kwartaal in uitvoering genomen. De nadruk lag op de 

zichtbaarheid bij de internationale reisindustrie. Zo zijn proposities gemaakt voor de internationale 

reisindustrie, is de internationale reispers in Leeuwarden ontvangen, is materiaal ontwikkeld voor de 

reisindustrie en zijn de grote internationale reisbeurzen bezocht. 

In samenwerking met het Fries Museum en Merk Fryslân is de (inter)nationale campagne rond de 

tentoonstelling Alma Tadema opgezet en uitgevoerd. 

In het derde kwartaal  is in overleg met gemeente en provincie gestart met het uitvoeren van het  

outdoorplan gericht op de zichtbaarheid van 2018 in stad en provincie.  

Belangrijk moment was ook de lancering van  de campagne “meedoen, jawis”. De website van 2018 

is hier op aangepast en promotiemateriaal , waaronder een folder,  is hiervoor ontwikkeld.  

Om het onderdeel online marketing en contentmanagement handen en voeten te geven zijn in het 

derde kwartaal conform planning en begroting 3 vacatures opengesteld voor een 

projectcommunicatiemedewerker, een DTP’er en een marketeer.  

De samenwerking met de NDC mediagroep heeft o.a. invulling gekregen door de wekelijkse vulling 

van een pagina over 2018 in de huis aan huis kranten. 

 

6. Evaluatie en monitoring 

Voor monitoring van de doelstellingen uit het bidbook is een onafhankelijke organisatie opgezet. 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.  
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De 1-meting van de doelstellingen uit het bidbook heeft in het derde kwartaal plaatsgevonden. Deze 

1-meting wordt u tegelijkertijd met deze voortgangsrapportage aangeboden. De opgaves die uit  de 

1-meting voortkomen worden de komende tijd geïmplementeerd in zowel de events van 2018 die 

onder de regie vallen van de Stichting Culturele Hoofdstad 2018 als de beleidsprogramma’s van 

gemeente(n) en provincie in samenwerking met onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, culturele 

instellingen en de gemeenschap. 

De activiteiten van de stichting  worden gemonitord op basis van kwartaalrapportages, risico 

analyses en audits. 

In het derde kwartaal is een brede risico analyse afgerond van alle events uit het concept-

programma voor 2018. Bij 80 % van de events zijn, gelet op de fase waarin het betreffende event nu 

zit, geen materiele risico’s geconstateerd.  Bij 20% van de events zitten nog aandachtspunten op het 

gebied van productie en/of financiering die momenteel onderzocht worden. In de Raad van Toezicht 

en in de bestuurlijk overleggen met de overheden worden deze aandachtspunten proactief 

besproken en interventies afgestemd. 

7.Financiën 

Het binnenhalen van financiering heeft de grootste prioriteit  bij zowel de stichting als de provincie 

en de gemeente. In het bestuurlijk overleg worden de krachten hiervoor gebundeld.  .. % van de 

benodigde financiering is per 30 september 2016 zeker gesteld 

Wij hebben in het derde kwartaal 2016 een tweetal hoofdsponsors binnengehaald: ING Nederland en 

LOF Leeuwarden . Ook hebben we de NDC Media groep binnen gehaald als  businesspartner. Eind 

van het derde kwartaal hebben we ook de contacten gelegd voor verder uitbreiding van de 

businesspartners en mogelijk een derde hoofdsponsor. 

De medewerkers commercie  zijn volop bezig om leden voor Club2018 te werven. Met als resultaat 

dat we in de laatste fase van het derde kwartaal 20 nieuwe leden hebben geworven met een totale 

waarde van €40.360,-. 

Met alle Leeuwarder fondsen is een bijeenkomst georganiseerd. Aanvragen voor die fondsen zijn 

ingediend. In het vierde kwartaal gaan we met het Vrijwillig Fries Fondsenoverleg, bestaande uit 55 

Friese fondsen een bijeenkomst organiseren. 

Het zeker stellen van de financiering van de overige gemeenten in Fryslân (de 

regiobijdrage/regiobinding) kent  de nodige uitdagingen. Een eerste inventarisatie en actie leidt nog 

niet tot de beoogde opbrengst. De meerjarenbegroting van de stichting is hier inmiddels op 

aangepast.  

Opmerking [WvdA1]: John komt met 
een tekstvoorstel. 
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8. Begroting 2016 en realisatie. 

Uitgaven
Begroting 2016

 Realisatie t/m 

sept 2016 
Verplicht Prognose  Resultaat  

Events 3.156.000       1.230.008       1.935.785       7.500         -17.293          

Organisatie 595.500         274.595         100.276         115.000      105.629         

Participatie inclusief legacy en exchange 305.500         134.657         46.400           56.000       68.443           

Marketing en communicatie 1.326.000       652.548         222.196         334.157      117.099         

Evaluatie en monitoring 336.000         246.805         135.195         -             -46.000          

Post onvoorzien 550.000         412.497         137.503         -             -                

Totaal kosten 6.269.000       2.951.110       2.577.355       512.657      227.878          

Inkomsten Begroting 2016
 Realisatie t/m 

sept 2016 
Verplicht Prognose  Resultaat  

Bijdrage provincie 2.000.000      2.000.000        -            -            -                      

Bijdrage gemeente 1.500.000      1.500.000        -            -            -                      

Provincie Fryslan - Evenementenfonds 600.000        180.000           -            -            -420.000              

Europese Unie -               -                  -            -                      

Rijk 1.500.000      -                  1.500.000  -            -                      

Overige steden in de Regio -               -                  -            -                      

Sponsoring 200.000        211.197           -            20.000       31.197                

Fondsen werving 100.000        139.190           -            39.190                

Merchandising/ Ticket Sales -               1.618               -            -            1.618                  

Indirect funding publieke sector 200.000        85.530             25.330      16.000       -73.140               

Indirect funding private sector 50.000          131.391           38.001      50.000       169.392               

Doorberekende kosten 125.000        53.347             4.496        67.157       -                      

Inkind kortingen 19.547             2.000         21.547                

Renteopbrengsten -                  -                      

totaal opbrengsten 6.275.000      4.321.820        1.567.827  155.157     -230.196              

resultaat 6.000            1.373.538        -1.009.528 -357.500    3.682                   

Hierboven is de begroting en realisatie tot en september 2016 (3e kwartaal) weergegeven. De kolom 

verplichting geeft de reeds aangegane verplichtingen op basis van contracten, (arbeids-) 

overeenkomsten en opdrachtbevestigingen weer. De kolom prognose geeft de verwachting weer van 

de verdere uitnutting van de budgetten voor de resterende maanden van het begrotingsjaar. Het 

verwachte resultaat komt tot stand door de begroting te vergelijken met de som van de  realisatie, 

verplichting en prognose. De kolommen prognose  en resultaat geven de beleidsruimte voor de 

komende maanden weer. 

De stichting hanteert uit oogpunt van transparantie het volgende aanbestedingsbeleid: voor 

opdrachten van meer dan 45.000 euro vraagt de stichting minimaal drie offertes. Voor opdrachten 

van meer dan 100.000 euro vraagt de stichting meer dan drie offertes. Indien er redenen zijn om hier 

van af te wijken dan wordt vooraf altijd overleg gevoerd met de subsidieverstrekker. 

De post onvoorzien is conform bidbook en meerjarenbegroting en is ten behoeve van de opbouw van 

een minimaal noodzakelijk weerstandsvermogen/post onvoorzien in het jaar 2018 van € 2,5 mln. Dit 

door ieder jaar een bedrag te reserveren voor onvoorziene omstandigheden in 2018. Voor 2016 is dit 

een bedrag van € 0,55 mln. 

Het resultaat op de lasten is circa € 0,2 mln. en kan als volgt verklaard worden: 

 De compensatie die verkregen wordt voor de CEO functie vanuit de ziektekostenverzekering. 

 Het later invullen van vacatures. 

 Het achterlopen van de uitgaven op marketing gebied. 
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De baten zijn zodanig dat daarmee de lasten van het boekjaar gedekt kunnen worden. De 

meeropbrengsten worden toegevoegd aan nog te ontstane schulden voor de komende jaren en zijn 

daarmee dekking voor de toekomst. 

In z’n totaliteit kan geconcludeerd worden dat (nagenoeg) conform begroting wordt gewerkt 
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BIJLAGE: OVERZICHT VOORTGANG EN PLANING VAN ACTIVITEITEN PER ONDERDEEL 

1. Organisatie 

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

contracteringsvoorwaarden opstellen

50 % van de events zit in de contracteringsfase

voorgenomen bevestiging van aanvullend € 1,5 miljoen 

van projecten in voorbereiding

tussentijdse voortgangsrapportages 

rapportage aan EU jury

beoordelen projecten voor open programma's per 

kwartaal

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  

gereed                 

onder  handen

nog niet gestart

gepland                      

1.1 Toelichting op afwijkingen en risico’s in dit kwartaal 

Afwijking verklaring/toelichting risico’s Beheersmaatregel 

n.v.t.    

 

1.2 Nieuwe mijlpalen en/of activiteiten in de komende kwartalen 

nieuwe activiteit/mijlpaal Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 

n.v.t. 
   

 

1.3 Verwachte afwijkingen en risico’s in de komende kwartalen 

Afwijking verklaring/toelichting risico’s Beheersmaatregel 

n.v.t.    
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2. Legacy 

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

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

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 

opgenomen is

60% kinderen onder armoedegrens Fryslan doen 

mee

uitwerking samenwerking met Alliade en Talant en 

andere zorgpartijen

50% participatie alle benaderde doelgroepen 

25% 65-80 jarigen dragen kennis over

uitwerking samenwerking met Sport Fryslan 50% participatie alle benaderde doelgroepen

verbreden en ontwikkelen  project De Reis

50% participatie alle benaderde doelgroepen - 

beleid in culturele wereld gericht op 

burgerparticipatie

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 

- beleid in culturele wereld gericht op 

burgerparticipatie

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 - 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

30.000 vrijwilligers - 25% 65-80 jarigen dragen 

kennis over

vrijwilligersvraag inventariseren en aanstellen 

vrijwilligerscoördinator als schakel tussen events en 

vrijwilligers en maatschappelijke partners 30.000 vrijwilligers 

tussentijds toetsen of er voldoende vrijwilligers 

beschikbaar zijn voor 2018 30.000 vrijwilligers

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

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

samenwerking verder uitwerken tussen 3 HBO’s en 2 

MBO’s in het platform Knowledge 2018 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

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

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  

gereed                 

onder  handen

nog niet gestart

gepland                      

 

2.1 Toelichting op afwijkingen en risico’s in dit kwartaal 

Afwijking verklaring/toelichting risico’s Beheersmaatregel 

nog geen definitieve 

invulling van de 

samenwerking met de 

Groene Alliantie 

de positie en plek van 

de Groene Alliantie is 

afhankelijk van de 

inhoud van de events 

en de opzet van het 

programma. Daarin 

komt nu duidelijkheid. 

Geen in het vierder kwartaal 

definitieve afspraken 

maken over inzet 

Groene Alliantie. 

de contracten met de 

events zijn nog niet 

afgesloten 

dat betekent dat ook het 

onderdeel empowerment 

nog niet is vastgelegd  

 

vertraging heeft als risico 

dat mogelijke problemen 

te laat worden 

gesignaleerd   

50% van de events wordt 

in het vierde kwartaal 

gecontracteerd 

de rapportages over de 

events, als opgevraagd 

ten behoeve van de 

Grote Programma 

Update, is voor het 

overgrote merendeel niet 

geleverd 

dit heeft voor de legacy 

als probleem dat het 

noodzakelijke inzicht in 

de bijdrage van de events 

aan de legacy niet wordt 

geboden 

bij gebrek aan inzicht 

lopen we risico dat 

doelstellingen niet 

worden gehaald. De 

vertraging vermindert de 

mogelijkheden op 

bijsturing.  

in het vierder kwartaal 

worden maandelijks 

planning en control 

gesprekken gevoerd met 

de producers van de 

events. 

de geplande aantallen 

bezoeken per event zijn 

nog niet hard gemaakt. 

Wel is een eerste 

inschatting per event 

bij een aantal events is 

het lastig om tot 

overeenstemming te 

komen welk 

bezoekersaantal 

meetbare afspraken over 

aantallen bezoeken zijn 

essentieel, ook in het 

kader van de (financiële) 

haalbaarheid van events 

aantallen bezoeken per 

event in het vierde 

kwartaal vastleggen bij 

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

digital ECOC programma gereed

4 miljoen bezoekers in 2018 - 50 miljoen 

Europenanen kennen LWD/Fryslan  - contact met 

30 miljoen Europeanen

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

beoordelen ingediende projecten/events voor de open 

programma's

aansluiten events en samenwerkingsagenda

doorontwikkelen projecten/events

tussentijdse voortgangsrapportages events

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

gemaakt.  realistisch is 

 

2.2 Nieuwe mijlpalen en/of activiteiten in de komende kwartalen 

nieuwe activiteit/mijlpaal Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 

apart opnemen EU-dimensie in 

contracteringsvoorwaarden per project  

   

gesprekken voeren met producers over EU 

dimensie in events 

   

 

2.3 Verwachte afwijkingen en risico’s in de komende kwartalen 

Afwijking verklaring/toelichting risico’s Beheersmaatregel 

    

 

3. Events 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

activiteit/mijlpaal facilitair programma Bijdrage aan KPI Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017

periodiek overleg met werkgroep OOV

periodiek overleg met werkgroep bereikbaarheid

eerste draft logistiek plan gereed  

gereed                 

onder  handen

nog niet gestart

gepland                      
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3.1 Toelichting op afwijkingen en risico’s in dit kwartaal 

Afwijking verklaring/toelichting risico’s Beheersmaatregel 

contracteren 50% van 

de events 

Aantal zaken moeten 

geconcretiseerd worden 

voordat tot definitieve 

contractering kan worden 

overgegaan, zoals 

bijvoorbeeld afspraken over 

ticketing. 

 

te laat starten 

voorbereiding event 

In overleg met de 

projecten/events worden 

zaken eerst nader 

verduidelijkt voordat 

contracten worden 

afgesloten 

 

3.2 Nieuwe mijlpalen en/of activiteiten in de komende kwartalen 

nieuwe activiteit/mijlpaal Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 

n.v.t.    

 

3.3 Verwachte afwijkingen en risico’s in de komende kwartalen 

Afwijking verklaring/toelichting risico’s Beheersmaatregel 

n.v.t.     
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4. Marketing en communicatie 

activiteit/mijlpaal cultuurtoeristsiche campagne Bijdrage aan KPI Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017

content management plan gereed  - 4 miljoen bezoekers in 2018    -    verbeteren toerisme, 

vooral cultuur toerisme en belevingstoerisme 

voorstel voor proposities/arrangementen/verhaallijnen gereed  - 4 miljoen bezoekers in 2018    -    verbeteren toerisme, 

vooral cultuur toerisme en belevingstoerisme 
aanbod gereed voor internationale reisindustrie  - 4 miljoen bezoekers in 2018    -    verbeteren toerisme, 

vooral cultuur toerisme en belevingstoerisme 

online portal gereed  - 4 miljoen bezoekers in 2018    -    verbeteren toerisme, 

vooral cultuur toerisme en belevingstoerisme 

CRM systeem gereed 90% van de bezoekers geeft aan dat zij een 

herhalingsbezoek na 2018 willen doen

aanboddatabase gereed  - 4 miljoen bezoekers in 2018    -    verbeteren toerisme, 

vooral cultuur toerisme en belevingstoerisme 

ticketshop gereed 79 miljoen bestedingen door bezoekers

online campagnes gereed  - 4 miljoen bezoekers in 2018    -    verbeteren toerisme, 

vooral cultuur toerisme en belevingstoerisme 

ambassadeursprogramma draait verbeteren toerisme, vooral cultuur toerisme en 

belevingstoerisme

in-house redactie en contentteam draait  - 4 miljoen bezoekers in 2018    -    verbeteren toerisme, 

vooral cultuur toerisme en belevingstoerisme 

content kalender gereed  - 4 miljoen bezoekers in 2018    -    verbeteren toerisme, 

vooral cultuur toerisme en belevingstoerisme 

invulling partnerschap met NPO in hoofdlijnen gereed  - 4 miljoen bezoekers in 2018    -    verbeteren toerisme, 

vooral cultuur toerisme en belevingstoerisme 

planning gereed van (inter)nationale persbijeenkomsten en persreizen  - 4 miljoen bezoekers in 2018    -    verbeteren toerisme, 

vooral cultuur toerisme en belevingstoerisme 

fysieke werkplek voor media in blokhuispoort gereed 50 miljoen Europeanen kennen LWD/Fryslan    contact met 

30 miljoen Europeanen 

press kits (in meerdere talen) beschikbaar 50 miljoen Europeanen kennen LWD/Fryslan    contact met 

30 miljoen Europeanen 

E-kit/2018-proof programma voor ondernemers gereed verbeteren toerisme, vooral cultuur toerisme en 

belevingstoerisme

city of hospitality programma gereed  - 4 miljoen bezoekers in 2018    -    verbeteren toerisme, 

vooral cultuur toerisme en belevingstoerisme 

activiteit/mijlpaal mienskipscampagne Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017

ambassadeursprogramma gereed 30.000 vrijwilligers

digitale loket voor Fries om te participeren  gereed 30.000 vrijwilligers

promotiemateriaal voor onderwijs en zorgsector gereed 50% participatie alle benaderde doelgroepen

informele persbijeenkomsten 50% participatie alle benaderde doelgroepen

activiteit/mijlpaal stakeholderscampagne Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017

uitbrengen stakeholders nieuwbrieven

activiteit/mijlpaal alle campagnes Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017

invulling partnership NDC gereed  - 4 miljoen bezoekers in 2018    -    verbeteren toerisme, 

vooral cultuur toerisme en belevingstoerisme 

outdoorplan gereed  - 4 miljoen bezoekers in 2018    -    verbeteren toerisme, 

vooral cultuur toerisme en belevingstoerisme 

start uitvoering outdoor plan  - 4 miljoen bezoekers in 2018    -    verbeteren toerisme, 

vooral cultuur toerisme en belevingstoerisme 

onderzoek naar centraal bezoekerscentrum in Leeuwarden gereed 

(samen met VVV en Merk Fryslan)

 - 4 miljoen bezoekers in 2018    -    verbeteren toerisme, 

vooral cultuur toerisme en belevingstoerisme 

afspraak met Merk Fryslan over onderlinge afstemming en taakverdeling  - 4 miljoen bezoekers in 2018    -    verbeteren toerisme, 

vooral cultuur toerisme en belevingstoerisme  

 

4.1 Toelichting op afwijkingen en risico’s in dit kwartaal 

Afwijking verklaring/toelichting risico’s Beheersmaatregel 

Proposities/arrangement

en verhaallijnen gereed 

De proposities voor de 

internationale reisindustrie 

zijn gereed. Dit had de 

hoogste prioriteit i.v.m. 

gewenste opname in 

internationale 

geen In het vierde kwartaal 

worden de verhaallijnen 

verder uitgewerkt en 

verdiept. 

gereed                 

onder  handen

nog niet gestart

gepland                     
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reisprogramma’s en 

brochures. De verhaallijnen 

rond het programma 2018 

moeten nog verder 

uitgewerkt en verdiept 

worden. 

Afspraak met Merk 

Fryslan over onderlinge 

afstemming en 

taakverdeling nog niet 

geheel afgerond 

We maken diepergaande 

afspraken met elkaar dan 

van te voren bedacht 

geen In het vierde kwartaal 

worden deze 

verdergaande afspraken 

vastgelegd. 

 

4.2 Nieuwe mijlpalen en/of activiteiten in de komende kwartalen 

nieuwe activiteit/mijlpaal Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 

n.v.t.    

 

4.3 Verwachte afwijkingen en risico’s in de komende kwartalen 

Afwijking verklaring/toelichting risico’s Beheersmaatregel 

n.v.t.    

 

5. Evaluatie en monitoring 

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

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  

 

5.1 Toelichting op afwijkingen en risico’s in dit kwartaal 

Afwijking verklaring/toelichting risico’s beheersmaatregel 

n.v.t.    

gereed                 

onder  handen

nog niet gestart

gepland                     
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5.2 Nieuwe mijlpalen en/of activiteiten in de komende kwartalen 

nieuwe activiteit/mijlpaal Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 

n.v.t.    

 

5.3  Verwachte afwijkingen en risico’s in de komende kwartalen 

Afwijking verklaring/toelichting risico’s beheersmaatregel 

n.v.t.    

 

6. Financiën 

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

aanpak merchandising gereed 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)  

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

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

90 % 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  

gereed                 

onder  handen

nog niet gestart

gepland                      

6.1 Toelichting op afwijkingen en risico’s in dit kwartaal 

Afwijking verklaring/toelichting risico’s Beheersmaatregel 

90% financiering Op basis van de 

beschikbare financiering 

zijn 45 projecten 

bevestigd op 30 maart 

2016. Voor de volledige 

Onvoldoende 

financiering (vooral 

fondsen, regiobinding 

en sponsoring) om 

ambities bidbook te 

In het bestuurlijk overleg 

met provincie en gemeente 

heeft fianciering de hoogste 

prioriteit. Er wordt 

gezamenlijk gewerkt om 
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realisatie van alle 

doelstellingen willen we, 

afhankelijk van de 

financiering, eind Q4 

2016 nog €1,5 mln. 

bevestigen en idealiter 

nog aanvullend €2 mln.  

 

 

realiseren.  

 

financiering op het gebied 

van EU-subsidies, fondsen, 

sponsoring en 

regiobijdragen te 

realiseren. Inmiddels zijn op 

het gebied van sponsoring 

en fondsen toezeggingen 

ontvangen die in 2016 

omgezet worden naar 

contracten of 

beschikkingen. De F-6 

gemeenten geven een extra 

impuls aan het onderdeel 

regiobinding.  

De meerjarenbegroting is in 

Q2 aangepast en via een 

herzien projectplan 2016-

2018 aan de provincie 

Fryslân en gemeente 

Leeuwarden aangeboden.  

 

6.2 Nieuwe mijlpalen en/of activiteiten in de komende kwartalen 

nieuwe activiteit/mijlpaal Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 

n.v.t.    

 

6.3 Verwachte afwijkingen en risico’s in de komende kwartalen 

Afwijking verklaring/toelichting risico’s Beheersmaatregel 

n.v.t.    

 


