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SAMENVATTING 

Met deze aanvraag presenteren we de inhoudelijke, stra- 
tegische en beleidsmatige koers van Nest voor de periode 
2021-2024 en daarna. We kijken uit naar de toekomst, waarin  
het begrip meerstemmigheid de kernwaarde vormt voor  
een strategie die vertrekt vanuit samenwerking en talentont- 
wikkeling. Deze houding is geëxtraheerd uit de bevindingen  
van het ‘What’s the Problem?’ onderzoekstraject dat we in  
2017/2018 hebben uitgezet en doorlopen. We ontwikkelen  
een pluriform programma samen met de vele allianties die  
we in de afgelopen periode zijn aangegaan met partner- 
instellingen en experts. 

Met dit Kunstenplan onderschrijven we de oproep van  
het Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om de  
verschillende culturele invloeden die de Nederlandse 
samenleving rijk is, kracht bij te zetten en te laten floreren.  
We werken met partijen die een andere achtergrond en eigen- 
zinnige kijk op de wereld hebben en zodoende andere opvat- 
tingen weerspiegeld willen zien. We wijken af van gehanteerde  
normen en kijken kritisch naar de eigen kwaliteitscriteria  
en participatie-voorwaarden. 

Dit is in lijn met de financiële ontwikkelingen van Nest.  
In de afgelopen jaren is een grote toename aan eigen in- 
komsten gerealiseerd door kaartverkoop en samenwerk- 
ingsverbanden. Door ondersteuning van de gemeente, 
de overheid en samenwerkingspartners hebben we Nest 
kunnen professionaliseren en verduurzamen. Dit is naast  
de toename aan financiële middelen ook terug te zien aan  
de toename in bezoekersaantallen. Meerstemmigheid 
vertaalt zich dus ook naar de begroting, waarin verschil- 
lende partners, subsidieverstrekkers en sponsoren ver- 
antwoording nemen voor de positie van de kunstenaars,  
eerlijke betalingen en een duurzaam en gezond Nest.  
De zakelijke benadering sluit aan bij de inhoudelijke 
missie en visie.

Missie_
Nest draagt bij aan een samenleving waarin uiteenlopende 
bevolkingsgroepen samen komen en zich cultureel verrijken. 
Thema’s voor de tentoonstellingen en programma’s zijn 
ontleend aan tendensen die in de samenleving spelen. 
Vanuit een mozaïek aan perspectieven onderstreept en viert 
Nest de meerstemmigheid van de stad en de maatschappij.

Visie_
Centraal staat de vraag hoe een kunstinstelling een veilige 
plek kan zijn voor artistieke concepten en alternatieve 
toekomstvisies die afwijken van heersende conventies. 
Nest staat dichtbij de kunstenaars en speelt een cruciale 
rol in het bevorderen van hun loopbaan en makerschap. 
Het is een plek waar mensen in een geglobaliseerde en 
cultureel diverse samenleving elkaar ontmoeten en zich 
vertegenwoordigd zien in het getoonde. Samenwerking, 
kruisbestuiving en pluriformiteit zijn kernbegrippen. 
Daarin heeft Nest extra oog voor lokale, regionale en 
stedelijke ontwikkeling en discours. Wij laten zien dat in 
samenwerking, debat en makerschap de kernwaarden 
liggen van dit Kunstenplan en de meerwaarde van Nest  
voor de stad Den Haag en daarbuiten.
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Er is durf nodig om af te wijken  
van de gehanteerde norm en het 
in twijfel trekken van de eigen  
kwaliteitscriteria en participatie- 
voorwaarden. We luisteren.  
We stellen vragen. We stappen 
de wereld in en wachten niet af 
tot ze naar ons toe komt. 



H.2 TERUGBLIK

Dit beleidsdocument blikt terug op de periode 2017-2020 
en geeft een overzicht van de inhoudelijke en beleidsmatige 
visie van Nest op lokaal, landelijk en internationaal niveau.

What’s the Problem?
In 2017 startte Nest een grootschalig onderzoek onder de 
noemer ’What’s the Problem?’ Hierin onderzochten we 
verschillende manieren om beeldende kunst betekenisvoller 
te maken voor mensen met uiteenlopende sociaal-
economische, generationele en etnische achtergronden. 
De doelstelling was om een wezenlijke stap te zetten in 
een innovatief beleid. Uitgangspunt daarbij is inclusiever 
te opereren, vanuit meer culturele invalshoeken en met 
rekenschap van onderbelichte verhalen. Hierbij stelde 
Nest de ‘white cube’ ter discussie. ‘What’s the Problem?’ 
werd het grootste empirische onderzoekstraject dat Nest 
ooit deed. Het heeft de visie op het presenteren van kunst 
en het aanjagen van (maatschappelijk/cultureel) debat 
fundamenteel veranderd. 

Voor het onderzoekstraject initieerden we in twee jaar tijd 
meer dan 50 gesprekken. Voor deze gesprekken hebben we 
7 pijlers opgesteld: 
• Culturele identiteit 
• Jongeren 
• Taal 
• Lokaliteit 
• Engagement & moed 
• Positie van de kunstinstelling 
• Globalisering & migratie
De gesprekken waren soms publiekelijk en kregen dan 
meer het karakter van een symposium, maar ook vonden 
ze intern plaats met experts uit de culturele sector en met 
buurtgenoten, welzijnsorganisaties en scholen. Telkens 
stond de vraag centraal: hoe kan Nest zich verbeteren, 
wat zijn goede voorbeelden? Welke veranderingen moeten 
er doorgevoerd worden binnen de aanpak, het team en 
benadering om te voldoen aan onze missie?

Samenwerkingen en experts_
Een van de grootste veranderingen bij Nest is het 
aantrekken van experts en samenwerkingspartners uit het 
kunstenveld en daarbuiten (voor zover er al een ‘binnen’ 
en ‘buiten’ bestaat). Uitgangspunt voor de samenwerking 
is: hoe kunnen we elkaars programma en visie inhoudelijk 
versterken en kruisbestuiving van elkaars achterban 
stimuleren? Door meer mensen te betrekken bij de 
programmering van Nest wordt het karakter dynamischer 
en opener.  Bezoekers zien hun persoonlijke verhalen vaker 
terug in de programmering en getoonde kunstwerken. 
Samenwerking is de hoeksteen van het artistieke en 
zakelijke beleid waarop Nest de komende jaren voortbouwt.

Nomadisch programma_
Onder het credo: ‘als de berg niet naar Mohammed komt, 
zal Mohammed naar de berg gaan’ programmeren we kunst 
op stadspleinen, sportscholen, festivals en andere culturele 
instellingen. Het nomadische programma is cruciaal voor 
het slagen van de missie de samenleving actief te betrekken 
bij cultuur en kunstenaars de mogelijkheid te bieden de 
wereld in te stappen. Buiten de ‘white cube’ gelden andere 
gedragsregels, waardoor bepaalde barrières kunnen 
worden doorbroken. Tevens bereikt Nest een publiek dat niet 
vanzelfsprekend in musea en presentatie-instellingen komt. 
Het nomadische programma is veranderlijk van aard en 
afgestemd op specifieke bezoekersgroepen en context. 

Vier voorbeelden_
1.    Electriciteitsfabriek x Nest (wijk)
In 2018 ontwikkelde Nest samen met de Electriciteitsfabriek 
(EF) een retrospectief met Zoro Feigl. In de 4000m2 
industriële omgeving van Nederlands oudste, nog werkende 
energiecentrale werd een groot aantal kunstwerken van Feigl  
bijeengebracht. Te midden van de tentoonstelling werkte hij  
dagelijks aan nieuwe installaties. Het publiek werd uitgeno- 
digd onderdeel te worden van dit maakproces. De samen- 
werking onderstreepte de potentie van het De Constant  
Rebecqueplein als culturele partijen de handen ineenslaan  
en synergie zoeken binnen hun programmering. De EF en 
Nest ontvingen in 8 weekenden meer dan 10.000 bezoekers.
2.    Migratie Museum x Nest (stad)
In 2018 is het Migratie Museum in Den Haag geopend.  
Het museum maakt geschiedenissen van de verschillende 
migrantengroepen in Den Haag inzichtelijk. Het besteedt 
aandacht aan de grote rijkdom van de huidige culturele di- 
versiteit van de stad. Den Haag bestaat voor 52% uit 
bewoners met een migratie achtergrond. Het museum func- 
tioneert als belangrijke ontmoetingsplek voor deze groep. 
Nest heeft er op uitnodiging van het Migratie Museum ‘The 
bricks that build a home’ ontwikkeld. In deze internationale 
tentoonstelling hebben vijf kunstenaars de betekenis van 
familie, afkomst en belonging onderzocht. We hebben 
het belang van een plek voor migratiegeschiedenissen 
in Den Haag onderstreept. De tentoonstelling heeft veel 
teweeggebracht bij de bezoekers.
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hebben 14 curatoren, onderzoekers en kunstenaars onder 
de 35 jaar tentoonstellingen of programma’s ontwikkeld 
onder de vlag van Nest. Voor sommigen was dit een eerste 
keer. We begeleiden deze programma’s intensief en probe- 
ren hun denkkaders op te rekken.  
Nederland leidt goede curatoren en programmeurs op, maar  
heeft weinig plek voor deze groep om zich te ontwikkelen. 
We leren van de samenwerking en de dialoog. Het betrekken 
van jonge curatoren zorgt voor een dynamisch en steeds ver- 
nieuwend karakter. Op de gastcuratoren en externe experts 
wordt door bezoekers positief gereageerd.

Meerdere generaties_
Binnen Nest ontwikkelen we transgenerationele tentoon- 
stellingen en programma’s. Het doel is om ‘onzichtbare’ 
kaders binnen generaties te doorbreken. Door op mentor- 
schap en kruisbestuiving aan te sturen, ontplooit zich 
wederzijds dialoog, ontmoeting en kennisuitwisseling.  
We zien het ook als onze taak bewezen talent - kunstenaars 
op leeftijd - aan te moedigen nieuw werk te maken en te  
blijven experimenteren. Een voorbeeld hiervan is de duo- 
tentoonstelling ‘7 year old me’ (2019) waarin Wim T. 
Schippers (1942) en Daniël van Straalen (1987) samen 
een nieuw werk hebben ontwikkeld, of de tentoonstelling 
‘Another Dimension’ waarin Zoro Feigl kunstenaars heeft 
geselecteerd die voor hem betekenisvol zijn geweest  
(van Panamarenko (1940) tot Gabey Tjong a Tham (1987)). 

Positie Nest_
Door ‘What’s the Problem?’ hebben we onze koers veranderd 
en onze inhoudelijke kaders aangescherpt. Nest is gelegen  
op het De Constant Rebecqueplein in Den Haag, omsloten  
door de wijken Duinoord, de Schilderwijk en het Zeehelden- 
kwartier: drie culturele uitersten. Deze contradictie is het 
vertrekpunt en onze kracht en komt terug in onze uitingen. 
De Volkskrant schreef onlangs: ‘…Nest heeft de luiken 
opengezet en richt zijn blik naar buiten. Er waait een frisse 
wind die zorgt voor een ander geluid…’ Het omschrijft de 
identiteit die we binnen de wijk, de stad, het land en, vooruit, 
de wereld nastreven. Door de verschillende experts die Nest 
aan zich bindt is het karakter van de instelling dynamisch 
en gevarieerd. De enige continuïteit binnen het inhoudelijke 
kader is de belofte altijd te veranderen. Nest transformeert 
naar iets nieuws en prikkelends dat aansluiting vindt bij  
de tijdgeest.

Deze houding geldt ook in de benadering naar kunstenaars 
die met behulp van Nest nieuw werk maken. We zijn een  
plek voor experiment en onderzoek met de ideale infra- 
structuur. De DCR huisvest werkplaatsen met werkplaats 
assistenten, tijdelijke studio’s en verblijfplaatsen. Dikwijls  
is de uitkomst anders dan voorspeld en moet de tentoon- 
stelling zodoende veranderen. We bewegen mee in dit 
experiment en plaatsen het belang van onderzoek boven 
voorgenomen concept. De samenwerkingen met de KABK  
en andere onderwijsinstituten (International College, 

3.    Mojo Concerts x Nest (land)
Sinds 2018 heeft Nest een samenwerking met Mojo Concerts 
(verantwoordelijk voor onder meer muziekfestivals Lowlands 
en Down the Rabbit Hole met 110.000 bezoekers per jaar) 
waarbij we jonge kunstenaars opdracht geven voor nieuw 
werk. Mojo Concerts financiert ook mee aan de ontwikkeling 
van kunstprogramma’s en muzikale performances in Nest. 
Naast dat we hierdoor aan naamsbekendheid hebben kunnen  
bouwen binnen onze kerngroep van jong publiek, biedt de  
context van een festival andere mogelijkheden. Een festival- 
terrein is een tijdelijke ‘stad’ waar andere regels gelden en 
publiek zich anders gedraagt. Het is voor jonge makers een 
experimentele context en voor Nest een uitgelezen kans 
artistieke formats te testen. 
4.    Le 18 x Nest (internationaal)
Dit jaar vertrokken er meer Noord-Afrikaanse burgers uit  
Den Haag dan dat zich er vestigden: een trendverande - 
ring sinds 50 jaar. Met name de derde generatie Noord- 
Afrikaanse jongvolwassenen in West-Europa besluit ‘terug 
te keren’. In Noord-Afrika zet deze groep zich volop in voor 
cultuur. Ze starten festivals en kunstinstellingen, worden 
dj of fotograaf. Dit terwijl deze bevolkingsgroep moeizaam 
participeert in kunst en cultuur in Nederland. In 2019 zijn 
we hiernaar een onderzoek gestart in samenwerking met de 
Marokkaanse presentatie instelling Le 18, Derb el Ferrane. 
Samen organiseren we in 2020 en 2021 een openlucht kunst- 
bioscoop (KINO) met videokunst van kunstenaars met deze  
biculturele achtergrond. KINO strijkt in beide steden neer  
(Den Haag en Marrakech) en organiseert naast de filmver- 
toning debat en keynotes rondom het migratievraagstuk.

Jong talent_
Als uitbreiding op de kernactiviteiten van talentontwikkeling 
zijn we in 2017 een nieuw traject gestart voor Haags talent 
met Igmar König (2016-2017), Yair Callender (2018-2019) en 
Iliada Charalambous (2020-2021). In drie tijdvakken van elk een  
jaar krijgen startende Haagse kunstenaars een begeleidings- 
traject waarin onderzoek en exposeren worden gestimuleerd. 
Het duurzame karakter zorgt voor grote stappen binnen  
de prille carrière van een kunstenaar. Nest biedt een veilige 
haven. We ontwikkelen samen met de kunstenaar een passend  
traject binnen zijn/haar vraagstelling. In het geval van  
Callender heeft het tot de ontwikkeling van monumenten 
geleid op verschillende plekken: in Nest, op Art Rotterdam, 
op muziekfestival Down the Rabbit Hole en tijdens de Keti 
Koti Kunst en Dialoog Tafel. Daarnaast stimuleren we  
onderzoek en deelname aan debat. Callender was één van  
de panelleden tijdens het What’s de Problem? onderzoeks- 
traject dat zeven keer bijeen kwam. Het begeleidingstraject 
is evenzeer vruchtbaar voor Nest zelf. Door de samen- 
werking hebben we inzicht gekregen in de beroepspraktijk 
van jonge, Haagse kunstenaars en hun eventuele dilemma’s 
of uitdagingen. 

Ook is een programmalijn gestart voor jonge curatoren die 
nieuwe tentoonstellingsconcepten onderzoeken. Sinds 2017 
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We hebben de afgelopen jaren, middels sponsoring en 
projectfinanciering, extra financiële middelen verzorgd voor 
op maat gemaakte context programmering. Deze voorziet 
de tentoonstellingen van extra diepgang. Het programma 
varieerde van een Keti Koti Kunst en Dialoog Tafel tot een  
concert van de Sun Ra Arkestra, van een Mondriaan Fonds  
netwerkbijeenkomst voor bewezen talent tot een performance  
van Hicham Berrada of een symposium over maatschappelijke 
vraagstukken in het culturele veld. Het programma bouwt 
aan de ontwikkeling van meer discours, inclusiviteit en ver- 
binding binnen de culturele infrastructuur van Den Haag.

CAO voor presentatie-instellingen_
Het afgelopen jaar is Nest aanjager geweest in een 
onderzoek naar de mogelijkheid voor een sectorbrede 
CAO. Binnen de sector zijn er grote verschillen in 
honorering, zowel voor vaste krachten als ZZP’ ers. Op 
de ledenvergadering van De Zaak Nu is de behoefte aan 
een CAO kenbaar gemaakt en samen met zes collegae 
uit het veld is er een jaar gewerkt aan een richtlijn die 
sectorbreed geadopteerd en gehanteerd kan worden. 
De CAO moet zorgen voor een stabiel sectorbeleid en 
een richtlijn loongebouw waaraan presentatie plekken, 
subsidieverstrekkers en arbeidskrachten kunnen refereren. 
Wij hanteren de CAO voor ons toekomstig salarishuis.

Professionalisering in bedrijfsvoering_
Doordat we belangrijke stappen hebben gezet naar een 
meer duurzame financiële toekomst, hebben we onze omzet 
en bezoekersaantallen aanzienlijk kunnen vergroten. De 
volgende professionaliseringen zijn hierin van belang:
1. Sinds 2018 deelt Nest twee gastenverblijven met Het 

Nationale Theater in Den Haag (Zaal 3) onder de noemer 
‘Ensuite’. Gasten die langdurig verblijven in de studio’s 
kenmerken zich door een hybride praktijk die laveert 
tussen beeldende kunst en theater. Verblijf in ‘Ensuite’ 
leidt meestal tot een presentatie of performance. Dit is 
echter niet verplicht.

2. In 2018 is Nest, met behulp van een gemeentelijke 
ondersteuning, verbouwd en zijn we verduurzaamd. 
Naast dat de ruimte er visueel op vooruit is gegaan, is 
het ook mogelijk geworden om efficiënter om te gaan 
met materialen en ruimte. 

3. Ook heeft Nest de frequentie van tentoonstellingen op 
jaarbasis iets teruggeschroefd. In iedere tentoonstelling 
is omvangrijk onderzoek gestoken en zijn er samen- 
werkingspartners aangetrokken. In plaats van 6 weken 
exposeert Nest nu 8 of 9 weken.

4. Sinds begin 2018 zijn de openingstijden verruimd: op 
donderdag en vrijdag is Nest nu tot 20:00 te bezoeken, in 
plaats van tot 18:00 uur. We hopen dat andere culturele 
instellingen volgen.

5. In 2017 zijn we entree gaan heffen voor de tentoonstel- 
lingen en contextuele programma’s (entree #4,- en pro- 
grammering #5,-/#8,-). Openingen zijn vrij toegankelijk. 
Tevens zijn er kortingsregelingen voor mensen met 

American School of The Hague) zorgen voor bekendheid 
onder jonge makers. Voor deze groep zijn we aanspreek- 
punt en vraagbaken.

BELEIDSKADER

Nieuwe gezichten_
Heske ten Cate heeft in 2017 Eelco van der Lingen – nu 
directeur van het Mondriaan Fonds – opgevolgd als artistiek 
directeur. Zij was hoofdredacteur van kunstplatform Mister 
Motley en freelance curator en criticus. Ook verwelkomde de 
stichting een nieuwe bestuursvoorzitter: Susan Gloudemans, 
Head of Development bij de Rijksakademie voor Beeldende 
Kunsten. Daarnaast trad er een nieuw bestuurslid aan: 
beeldend kunstenaar Navid Nuur, wiens atelier is gehuis- 
vest in de DCR. 

Financiële ontwikkeling_
Door de samenwerkingen en het nomadische programma 
is er een nieuwe financiële infrastructuur ontstaan die 
gezonder is en uit drie evenredige stromen bestaat: 
1. Gemeentelijke subsidiegelden
2. Landelijke subsidiegelden
3. Eigen inkomsten, sponsoring en private middelen

De pluriformiteit die Nest nastreeft binnen haar in- 
houdelijk beleid is nu ook in de begroting weerspiegeld.  
Door ‘de luiken op te zetten’ zijn de risico’s van dekking  
in twee jaar tijd aanzienlijk verkleind en is de omzet ver- 
dubbeld. De meeste samenwerkingspartners zijn kapitaal- 
krachtig en investeren financieel in de samenwerking.  
Soms ‘met gesloten beurzen’ - iedere partner investeert  
een eigen aandeel binnen de samenwerking - en soms 
vloeien er middelen door naar Nest. Door een financiële 
investering te vragen creëren we steviger draagvlak en 
groter mede-eigenaarschap. 
De extra middelen die uit het nieuwe beleid voortvloeien 
stromen door naar contextuele programmering en fair pay. 
Eerlijke betaling staat hoog op de prioriteitenlijst van Nest. 
We hebben in de afgelopen 2,5 jaar 86 projectaanvragen 
geschreven om te voldoen aan eerlijkere vergoeding en realis- 
tische materiaalbudgetten. De hoeveelheid projectaanvragen 
heeft zwaar gedrukt op de werklast van het huidige team, 
iets wat wordt opgelost met een toename van arbeidsuren. 
De lonen binnen de organisatie zijn echter nog altijd 
onevenredig laag: een opdracht voor de komende jaren.  

Eind 2018 kreeg Nest een financiële toekenning voor drie 
jaar (2019-2021) van het Mondriaan Fonds. Het is voor het 
eerst in onze geschiedenis dat we voor drie jaar landelijke 
subsidie krijgen. Door deze ontwikkeling kunnen we aan lang- 
ere programmalijnen en bouwen aan een duurzame financiële  
infrastructuur. Het Mondriaan Fonds heeft tevens een op- 
schaling van 20 procent gehonoreerd om de expansie die we 
hebben doorgemaakt te ondersteunen en te stimuleren.
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beperkte financieel middelen (studenten, ouderen en 
Ooievaarspas-bezitters hebben vrij toegang).

6. Door het heffen van entreegelden kon Nest lid worden 
van de Museumvereniging, waardoor we nu ook de 
Museumjaarkaart accepteren.

7. In 2018 is Nest een erkend leerbedrijf geworden, 
waardoor het stagebeleid inclusiever is gaan opereren. 
Naast WO en HBO studenten hebben we twee MBO 
studenten een stageplek gegeven. 

8. Ook zijn we sinds 2018 een leerplek voor de 
statushouders van SamenHaags: een programma 
van de gemeente dat mensen helpt in te burgeren. 
Deelnemers leren de Nederlandse taal en vergroten  
hun werkervaring via Nest. We ontvingen twee  
Eritrese statushouders gedurende elk 40 werkdagen.

9. Nest bouwt aan een nieuwe website waarop meer 
ruimte beschikbaar is voor achtergrondverhalen en  
het delen van kennis, netwerk en onderzoek.

We blikken zeer tevreden terug op de afgelopen periode 
en kijken ernaar uit om de nieuw ingeslagen koers, die 
aangedreven werd door het What’s the Problem? onderzoek, 
de komende jaren te verdiepen en te verduurzamen.
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Kunstenaars_
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Staat van Baten_
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Voor toelichting zie pg. 26 Bedrijfsvoering 

Staat van Lasten_
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INHOUDELIJK BELEID

“We have to stick to the strongest message: What are we 
proposing to people? Not, what are we fighting against? 
The biggest hurdle that our communities have is cynicism 
- saying it’s a done deal, who cares; there’s no point. I hope 
that people will ignore the fatalism of the argument that  
we are beyond repair. We are not beyond repair. We are  
never beyond repair.”   Alexandria Ocasio-Cortez

De woorden van de jonge, opkomende Amerikaanse 
politica, Alexandria Ocasio-Cortez,omschrijven redelijk 
nauwkeurig de mentale houding van waaruit we de komende  
jaren ons programma benaderen. Zonder cynische onder- 
toon formuleren we samen met een een groep denkers 
en makers verhalen: tentoonstellingen voor de toekomst, 
symposia die vat geven op de tijdgeest, en een uitgestoken 
hand zijn in een debat dat ingewikkeld is. 

We bouwen voort op de ingezette koers van Nest, waarin 
pluriformiteit als een basisvoorwaarde fungeert. We rea- 
liseren dit door de vele allianties die we de afgelopen jaren 
zijn aangegaan met samenwerkingspartners en experts. 
Ook zoeken we altijd de dialoog met onze bezoeker.

We beginnen dit Kunstenplan dan ook met deze bezoeker. 
Het is een ode aan diens houding, betrokkenheid en 
input. We hebben de afgelopen jaren een grote toename 
aan bezoekersaantallen gerealiseerd. Ze vormen een 
verscheidenheid aan mensen, die we ontmoetten, spraken  
en betrokken bij de programmering. Deze groep is moeilijk  
te definiëren binnen één kader, maar er is een overeen- 
komstige basishouding: men zoekt een ontmoetingsplek 
waar andere oplossingen voor de samenleving worden 
geschetst en voorstellen worden gedaan voor een houd- 
bare toekomst. Hierin wordt de positie van de mens en die 
van het kunstinstituut ter discussie gesteld. In de huidige 
tijd van grote ethische opdrachten staat een nieuwe gene- 
ratie denkers en vooral doeners op, met een alternatief  
scenario voor de toekomst: eentje die hands-on is.  

Denk aan Alexandria Ocasio-Cortez, Michelle Alexander  
of Greta Thunberg. In Nederland zijn onder anderen Clarice  
Gargard, Rutger Bregman of Mitchell Esajas inspirerend. 
Hun houding is niet fatalistisch, wel activistisch, soms 
verontwaardigd, maar vooral gebaseerd op de idee dat  
er altijd ‘iets te doen’ is. Den Haag is bij uitstek een plek  
waar gedreven, politiek geëngageerde mensen wonen  
die dagelijks bezig zijn met (de vormgeving van) de  
Nederlandse samenleving. 

Culturele instellingen als Nest, maar ook nachtclubs  
en debatcentra, fungeren voor deze groep als toevluchts- 
oord, als ruimte voor tolerantie, experiment en verbonden- 
heid. In het huidige sociaal-politieke klimaat waarin 
sociale safe spaces vaker onder druk staan benadrukken 
we het belang van deze ruimtes voor transgressie,  
het vieren van vrijheid en zelfexpressie. Het zijn namelijk 
deze plekken waar de contouren worden opgetekend voor 
nieuwe manifesten, klimaatmarsen, gayprides en black 
lives matter movements. We verwelkomen een generatie 
die divers is op geografisch en etnisch niveau, alsmede 
qua sociaaleconomisch niveau, leeftijd en denk-, scholing-  
en werkniveau. Een generatie die probeert te ontsnappen 
aan hokjes, stigma’s en doemscenario’s. We willen gehoor  
geven aan verschillende, elkaar aanvullende, contrast- 
erende en (nog) niet gerepresenteerde perspectieven.  
We rekken denkkaders op en moedigen mensen aan op- 
nieuw naar thema’s te kijken die vastomlijnd lijken.  
We beschouwen tentoonstellingen als voorstellen voor 
de toekomst. Deze houding komt evenzeer voort uit de 
inventiviteit en hervormingsdrang van een grote groep 
kunstenaars die nu maken, denken en discussiëren. 

Kernwaarden 2021 -2024_
Een cruciaal vertrekpunt bij toekomstig beleid is arti- 
stieke winst door meerstemmigheid in organisatie, beleid,  
partners en programmering. Er is durf nodig om af te  
wijken van de gehanteerde norm en het in twijfel trekken  
van de eigen kwaliteitscriteria en participatie-voorwaarden. 
We luisteren. We stellen vragen. We stappen de wereld in  
en wachten niet af tot ze naar ons toe komt. We laten ons  
leiden door de tijdgeest. Een tijdgeest die lijkt te dicteren 
dat één inhoudelijk vertrekpunt, één model of één artistieke  
visie niet voldoende is. Daarom betrekken we zo veel 
mogelijk makers, denkers en samenwerkingspartners bij 
de vormgeving van het programma, wier verschillende 
verhalen een reflectie geven op thema’s die onderhuids 
in de samenleving aan het veranderen zijn. We vertrekken 
vanuit de pluriformiteit die is. Deze houding is geëxtra- 
heerd uit de bevindingen van het ‘What’s the Problem?’ 
onderzoekstraject. De denkers en makers die zich ver- 
binden aan ons programma noemen we ‘experts’, omdat 
het niet enkel gastcuratoren betreft. Experts staan met 
twee benen in de samenleving en hebben uitzonderlijke 
expertise binnen een bepaald domein. Vanuit die expertise 
denken ze mee over de programmering. Hierbij willen 
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we de opmerking plaatsen dat deze experts geen vaste 
aanstelling bij Nest ambiëren, omdat ze zelf een volle 
beroepspraktijk hebben.

Inhoudelijke vertrekpunten die experts hebben 
aangedragen zijn: 
• Versnippering van religie / gebrek/behoefte aan 

communiteit 
• De vormgeving van de openbare ruimte (en het 

erfgoed daarin) 
• Utopisch gedachtegoed 
• Het gebruik van archieven en bronnen.

Daarnaast zijn ‘historische correcties’ een inhoudelijk 
vertrekpunt. Zo richten we ons op het nalatenschap van 
vrouwelijke kunstenaars uit de jaren ’20 van de vorige 
eeuw (occultisme, de reformbeweging en ‘hekserij’). 
Deze nalatenschap wordt gekoppeld aan hedendaagse 
kunstenaars als Hadassa Goldvicht, Sara Sejin Chang, 
Buhlebezwe Siwani, Ola Vasiljeva, Lena Henke, Afra  
Eisma, Geta Bråtescu, Zsófia Keresztes.
Schrijver en dichter Dean Bowen onderzoekt onder de 
vlag van Nest het gedachtegoed van Cheikh Anta Diop, 
een visionair uit de jaren ’50 wiens wetenschappelijk 
onderzoek bewees dat de Egyptenaren zwart moeten  
zijn geweest. Het legt de basis voor het Afrofuturisme  
van waaruit veel hedendaagse kunstenaars vertrekken. 

De thema’s worden vanuit veel kijkrichtingen, culturele 
vertrekpunten en kennislagen beschouwd. We hebben 
drie kernbegrippen geformuleerd die vanzelfsprekend 
voortvloeien uit de Kunstenplanperiode 2017-2020. Daarin 
stond het diversifiëren van Nest centraal en het inclusiever 
maken van beleid, programma en de bezoekersgroep. 
De volgende kernbegrippen vormen de basis voor het 
toekomstig beleid:

1. Samenwerking 
2. Makerschap 
3. Discours

Daarnaast definiëren we drie gebieden waarin we 
opereren:

1. Nest (De Constant Rebecqueplein) 
1. De openbare ruimte / nomadisch programma
1. Online/ digitaal

TOELICHTING OP DE KERNWAARDEN

Samenwerking_
De afgelopen jaren heeft Nest geïnvesteerd in duurzame 
samenwerkingen met uiteenlopende organisaties en 
stichtingen, (zie figuur 11). Die gaan we de komende jaren  
continueren, intensiveren en uitbreiden. Door ons contact  

met instellingen binnen en buiten het culturele veld  
investeren we permanent in de missie voor meerstemmig- 
heid. Het doet de naam van Nest eer aan: een vogel bouwt 
een nest door uit te vliegen en takken te verzamelen. 
De opbrengst van die zoektocht is de fundering van het 
huis. Op dezelfde manier bouwen wij de basis voor ons 
programma. We kijken hierin nadrukkelijk naar het delen 
van beslissingsbevoegdheden. We werken met partijen die 
een andere achtergrond en een andere kijk op de wereld 
hebben dan Nest en dus andere opvattingen weerspiegeld 
willen zien. 

De samenwerkingspartners omvatten vier domeinen:

• Culturele organisaties (zoals Het Nationaal Theater 
(HNT), Mojo Concerts en Le’18 ) 

• Welzijnsorganisaties (zoals SamenHaags, Taal in de 
Wijk en Het Intercultureel Platform Segbroek) 

• Educatieve organisaties (zoals de KABK, Weekend 
School en Discussiëren Kun Je Leren)

• Overige programmapartners (zoals Stichting Keti Koti 
Tafel, Fit for Free en Studio L A)

Binnen de samenwerkingen ligt de focus op lokaliteit.  
Door samenwerkingen met organisaties binnen Den Haag 
op te zetten zorgen we voor doorstroommogelijkheden bin- 
nen de bestaande infrastructuur en bestendigen we onze  
eigen positie. We hebben speciaal oog voor welzijnsorga- 
nisaties en educatieve instellingen met een ideële visie.

Daarnaast hebben we ons op landelijk niveau met grote 
culturele instellingen verbonden die inhoudelijk en finan- 
cieel investeren in Nest. Door deze samenwerkingen 
kunnen we internationale namen uitnodigen en kostbare 
voorstellen uitvoeren, zoals een totaalinstallatie van 
Boogaerdt/VanderSchoot in 2024 in samenwerking met 
HNT, of een lezing door filosoof Achille Mbembe uit 
Kameroen in 2021, dankzij de samenwerking met het 
Humanistisch Verbond.

Makerschap_
Het aanmoedigen van makerschap, onderzoek en experi- 
ment bepaalt in grote mate het getoonde binnen en buiten  
Nest. We bieden een ideale ‘proeftuin’ voor het ontwikkelen  
van nieuw werk en werken ruim een jaar vooruit. Hierdoor 
kunnen we kunstenaars betrekken bij het vooronderzoek 
rondom de tentoonstellings-thema’s (of deze in samen- 
spraak ontwikkelen). We sporen makers aan nieuwe wegen 
te onderzoeken en de context kritisch te bevragen. In de 
afgelopen jaren was bijna de helft van de kunstwerken in 
Nest nieuw ontwikkeld (zie figuur 5 ). Bij het ontwikkelen 
van nieuw werk hanteren we de richtlijn kunstenaars- 
honorarium en voorzien we in materiaalbudget. Hiermee 
bouwen we aan een gezond en dynamisch makersklimaat 
in Den Haag.
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Binnen het bespoedigen van, en aansturen op artistiek 
experiment is er specifiek focus op talentontwikkeling.  
We bieden verschillende ontwikkeltrajecten aan voor jonge 
Haagse makers waaruit nieuw werk en tentoonstellingen 
voortvloeien:

1. Sinds elf jaar is er een samenwerking tussen de 
KABK en Nest. Elk jaar reageert een grote groep 
studenten op de Open Call van Nest. Elf studenten 
worden geselecteerd voor een begeleidingstraject 
van meerdere weken. Critici en gastcuratoren uit 
het professionele veld brengen een bezoek aan de 
ateliers van studenten. Het traject resulteert in een 
drukbezochte groepstentoonstelling van 1 nacht - 
de One Nest Stand. Evaluatie leert dat studenten 
veel hebben aan dit traject en hierdoor makkelijker 
doorstromen na afstuderen op de academie. 

2. De afgelopen periode hebben we drie jonge Haagse 
makers ‘geadopteerd’ (zie Terugblik: ‘Jong talent’). 
We zoeken voor dit begeleidingstraject specifiek 
naar startende Haagse kunstenaars die zich breed 
oriënteren binnen hun eigen praktijk en verschillende 
contexten onderzoeken om in te bewegen. Het traject 
geeft makers een duw in de rug en helpt kunstenaars 
netwerken op te bouwen en hun ideeën uit te werken. 
We zorgen ervoor dat in het tijdsbestek van 1 jaar 
de kunstenaar verschillende mogelijkheden krijgt 
om te exposeren. Het begeleidingstraject met Iliada 
Charalambous loopt tot 2021. In 2022/2023/2024 
werken we met Quentley Barbara, Eliza Reszka en 
het duo Joeri Woudstra & Susan Kooi. We zijn blij met 
de nieuwe gemeentelijke regeling waarin Haagse 
kunstenaars kunnen aanvragen voor nieuw werk en 
onderzoek. Deze regeling versterkt het traject van 
Nest en vergroot de financiële mogelijkheden voor 
jonge makers.

3. We nodigen jonge curatoren en denkers (experts) uit 
om onder de vlag van Nest hun concepten in uitvoering 
te brengen. Nederland leidt goede curatoren en pro- 
grammeurs op, maar heeft weinig podia voor deze 
groep om zich te ontwikkelen. We merken dat de men- 
tale houding, de thema’s en onderzoeksvragen aan- 
sluiten bij de visie van Nest en tegemoetkomt aan de 
vraag van onze bezoekers. Door beleid, programma 
en thema’s met deze groep te ontwikkelen heeft Nest 
breed draagvlak onder de cultuurmakers van morgen. 
De komende jaren werken we onder andere met: Dean 
Bowen, Rieke Vos, Mohamed Ziani, Julia Mullié en 
Valery Mak. 

Naast jong talent hebben we oog voor het samenbrengen 
van verschillende generaties in de beeldende kunst.  
We organiseren evenementen en tentoonstellingen die  
generationele vraagstukken onder de loep leggen en  
kennisuitwisseling tussen generaties versterkt. Ook orga- 
niseert Nest in de komende jaren duo tentoonstellingen 

waarbij een gerenommeerde oudere kunstenaar in dialoog 
gaat met een jonge maker wiens praktijk is beïnvloed door 
het oeuvre van de oudere maker. Kunstenaarsduo’s die we 
momenteel onderzoeken zijn Theodoor Colenbrander en 
Magali Reus en Marlene Dumas en Neo Matloga.  
 
Discours_
Binnen Den Haag zijn er weinig plekken voor debat, ken- 
nisuitwisseling en ontmoeting. Door een duurzame alliantie 
aan te gaan met HNT en het Humanity House voorzien we  
in de komende jaren in de behoefte aan meer cultureel 
discours. We missen een podium om in gesprek te gaan 
met collega-instellingen, de politiek, buurtbewoners en  
experts. Door de handen ineen te slaan met andere cul- 
turele instellingen zien we een realistische mogelijkheid 
hier iets aan te doen en zien we kansen voor een groot  
bereik met een inclusieve en meerstemmige uitkomst.  
Dit voorstel biedt een aanvulling op de politiek maatschap- 
pelijke insteek die de Bibliotheek voorziet in de samenwer- 
king met Clingendael, Beeld en Geluid Den Haag en 
anderen. De twee programmalijnen versterken elkaar. 

In 2019 deden we samen met Zaal 3 een onderzoek onder 
bezoekers van beide instellingen naar hun behoeften en  
verlangens binnen het huidige culturele aanbod in Den 
Haag. Hieruit bleek dat men een plek voor cultureel debat 
mist (ruim 80% van de ondervraagde 690 bezoekers geeft  
aan een debatcentrum te willen). Bijna iedere grote stad  
in Nederland huisvest minstens één (maar vaak tientallen)  
debatcentra en instellingen die kritisch discours aan- 
zwengelen. Deze plekken zijn cruciaal voor de vormgeving 
van de samenleving en fungeren als veilige haven om ge- 
dachten te scherpen en uit te wisselen. We denken dat het 
wezenlijk is voor een stad als Den Haag om een dergelijk 
discours te faciliteren. 

Door met verschillende culturele instellingen samen te 
werken creëren we een stadsbreed platform voor critici, 
filosofen, kunstenaars, studenten, wetenschappers en 
inwoners uit alle windstreken om hun visie op de stad en 
samenleven te delen. We creëren een programma waar 
groepen die zichzelf in de bovengenoemde kijkrichtingen 
vertegenwoordigd zien elkaar ontmoeten.
We denken dat het de positie van alle culturele instel- 
lingen in Den Haag versterkt als een interdisciplinaire  
en inclusieve programmering een podium krijgt. 

HNT en Nest werken sinds een jaar aan de vormgeving 
van dit platform. De infrastructuur van de DCR leent zich 
voor de diverse doelgroep die wordt beoogd. Zaal 3 wordt 
beschikbaar gesteld voor maandelijks terugkerende 
programma’s. We verwachten dat in de komende jaren 
naast het Humanity House er ook andere culturele plat- 
forms en educatieve instellingen zich aansluiten. We onder- 
zoeken of er op de langere termijn een nieuwe plek moet 
komen om deze discursieve programmering te huisvesten.  
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TOELICHTING OP DE GEBIEDEN

Nest_
De DCR is één van de meest spannende, dynamische  
en multidisciplinaire culturele plekken van Den Haag.  
De synergie die is ontstaan door samenwerking tussen  
de culturele instellingen zorgt voor een uniek karakter dat  
bezoekers van een veelzijdig aanbod voorziet. Met name  
wanneer de culturele publieksinstellingen hun program- 
mering stroomlijnen en/of samenwerken zien we een  
toename aan bezoekers en optimaal gebruik van de infra- 
structuur binnen de DCR. Naast Nest huisvest de DCR:
• Zaal 3 - Theater
• Ensuite - 2 guest studio’s van Nest en Zaal 3
• Cloud - Danslab
• Loos - Muziekstudio
• Houtwerkplaats met assistent
• Metaalwerkplaats met assistent
• Opname- en geluidsstudio
• 44 kunstenaarsateliers
• Restaurant ñ (vanaf 2020)
• ‘t Gras v/d Buren (eigen grond in de de openbare 

ruimte tegenover DCR)
En als majestueuze buurvrouw de Electriciteitsfabriek 
waarmee Nest tentoonstellingen realiseert. 

Het De Constant Rebecqueplein is momenteel zeer in ont- 
wikkeling. In 2020 verbouwt de gemeente de infrastructuur 
en gaan de parkeerplaatsen voor de entree van Nest op  
de schop. Er komt een zonneweide en een restaurant met  
terrasvergunning, gerealiseerd door de uitbaters van het  
Haagse fenomeen ‘ñ’. We zijn positief over deze gebieds- 
ontwikkeling en denken dat het de doorstroom van bezoek- 
ers bevordert. Door deze beslissingen van de gemeente 
wordt het levendige karakter van het plein benadrukt.  
We zien potentie in de plek en kunnen winst behalen op het  
gebied van zichtbaarheid en groei. Mede vanwege de groei- 
ende mogelijkheden zien we reden een plek voor debat toe 
te voegen aan de huidige infrastructuur van de DCR. 

Sinds de verbouwing in 2018 oogt Nest professioneler. 
De entree is naar voren verplaatst, we hebben een balie 
met kassa en een garderobe. Nest heeft nooduitgangen 
toegevoegd, brandweer controles laten uitvoeren en een  
nieuw kantoor gebouwd met meer werk- en vergader- 
ruimten. Ook hebben aan de bewegwijzering gewerkt in  
het pand en daarbuiten. Deze ingrepen zorgen voor ver- 
duurzaming van de ruimte. We houden veel van Nest, de 
ruimte biedt een ideaal vertrekpunt voor de vele arti- 
stieke experimenten die we aangaan met kunstenaars, 
architecten en bouwers. De entree blijft problematisch 
(achter een hek, langs een fietsenhok). De komende 
jaren willen we stappen maken in het creëren van meer 
naamsbekendheid en zichtbaarheid op het plein.
De openbare ruimte_
Hedendaagse kunst moet voor alle lagen van de samen- 

leving beschikbaar zijn. Kunst zegt iets over de plek waar 
wordt geleefd, markeert maatschappelijke veranderingen 
en bevraagt en reflecteert op ‘samen-leven’. We willen in 
dialoog gaan met publiek over sociale kwesties. De enige 
manier om dit te doen is door de samenleving op te zoeken 
en niet te wachten tot ze naar ons toe komt. 

Het nomadische programma is een belangrijk onderdeel 
geworden van onze identiteit en zorgt voor een rake en 
directe samenkomst van context en inhoud. De vorm 
varieert van tentoonstellingen, programma-avonden,  
een rondreizend videokunst of performance programma. 
In de keuze voor programma’s buitenshuis zijn context en 
de doelgroep altijd doorslaggevend: 
1. De doelgroep is anders dan de bezoekers die we in 

Nest verwelkomen.
2. De context biedt andere mogelijkheden dan de eigen 

(museale) omgeving.

Het nomadische programma biedt kunstenaars de 
mogelijkheid werk te maken ‘in de samenleving’ in plaats 
van in de ‘white cube’ - iets waar veel makers behoefte aan 
hebben. We leren veel van het nomadische programma  
en de gesprekken met samenwerkingspartners. Het levert 
spannende uitkomsten op die relevant en vernieuwend zijn  
binnen het culturele aanbod in Nederland. Zoals de video- 
kunstwerken in de trainingstoestellen van Fit For Free 
(2019) die reflecteren op de toekomst van het menselijk 
lichaam. We ontwikkelen een alternatieve kunstroute (2021)  
met Dean Bowen en Arna Mackic langs bestaande sculp- 
turen van machthebbers en veldslagen in de openbare 
ruimte van Den Haag.

Sinds 2018 programmeren we KINO: geïnspireerd  
op buitenbioscopen in Duitsland waar mensen in grote 
getale buiten naar films en videokunst kijken. Het format  
- een groot scherm, een barretje en Q&A’s met de kun- 
stenaars en regisseurs - zorgt voor een bruisend en laag- 
drempelig karakter waarbinnen maatschappelijke vraag- 
stukken onderzocht en getoond worden. De ‘buitenbioscoop 
-ervaring’ is een hele andere dan videokunst in de ‘white 
cube’. Door KINO hebben we een tentoonstellings-format 
toegevoegd waarmee we allianties kunnen opzetten met 
andere (kunst) instellingen wereldwijd. 
In 2020-2021 werken we samen met kunstruimte Le’18 in 
Marrakech aan een filmprogramma over West-Europese 
burgers die ‘terug’ emigreren naar Noord Afrika. 
Films van onder anderen Kader Attia, Wael Shawky en 
Bouchra Khalili worden zowel in Marrakech als in Den 
Haag getoond in de openbare ruimte (het marktplein). 
Daaromheen ontwikkelen we context programmering met 
lokale Westerse en Noord-Afrikaanse artiesten en burgers 
die in gesprek gaan over ontheemding en migratie. 
Ook werken we samen met Ujazdowski Castle Center for 
Contemporary Art in Warschau aan een KINO voor 2022  
over individualisme versus collectivisme in relatie tot 
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bronnen, beschouwingen en kaders we hanteren voor onder- 
zoek en inspiratie. Hierin nemen we de geglobaliseerde 
samenleving als uitgangspunt en geven een podium aan 
verhalen die in de sector relatief onderbelicht zijn.

CULTUUREDUCATIE

Nest heeft met verschillende middelbare scholen in Den 
Haag een bondgenootschap. Zij zijn op de hoogte van ons 
programma en met hen ontwikkelen educatieprogramma’s 
op maat. In samenwerking met American School of The  
Hague (ASH) bieden we bijvoorbeeld een educatief program- 
ma aan, waarin studenten worden begeleid door kunst- 
professionals in hun artistieke proces binnen de context 
van de huidige tentoonstelling. Dit leidt tot een presentatie 
in Nest. (Just a Position, 2018 / Do I dare to disturb the 
universe, 2019) Daarnaast werkt Nest met twee educatieve 
organisaties: Spruit en IMC Weekendschool, waarmee 
vergelijkbare op maat gemaakte trajecten worden ontwik- 
keld met jongeren tussen de 10 en 17 jaar. Spruit wilt de 
kunstpraktijk van de beeldend kunstenaar en onderwijs 
(basis- en voortgezet onderwijs) met elkaar verbinden. 
Kinderen komen door de samenwerking met Nest in aan- 
raking met kunstenaars, gaan op atelierbezoek en maken  
naar aanleiding daarvan nieuw werk. (Zoro Feigl, 2018  
Yair Callender, 2019 en Oscar Peters, 2020) IMC Weekend- 
school richt zich specifiek op jongeren uit gezinnen die 
woonachtig zijn in wijken waar sociale en economische 
uitdagingen aan de orde van de dag zijn. Met hen ontwik- 
kelen we rondleidingen en workshops in Nest. Voor ons 
zijn dergelijke samenwerkingen met educatieve instituten 
betekenisvol en effectief. Ook hebben we sinds 10 jaar het 
succesvolle kinderprogramma: Verwend Nest-workshops. 
Tijdens deze workshops bekijken kinderen (6-12 jaar) de 
tentoonstelling en maken ze werk dat gebaseerd is op het 
uitgangspunt van de presentatie. 
Voor cultuureducatie richten we ons stevig op de leeftijd  
16 - 25 jaar en proberen we middels de context program- 
mering, workshops en debatten deze groep in beweging 
te krijgen. Deze generatie staat aan de vooravond van 
het vormgeven van de samenleving. De thema’s die Nest 
onderzoekt resoneren sterk binnen hun belevingswereld.

Cijfers voor 2021_

• We tonen 4 à 5 langlopende internationale 
groepstentoonstellingen.

• Tentoonstellingen zijn 8 à 9 weken geopend
• We verwelkomen gemiddeld 2800 bezoekers per 

tentoonstelling 
• Per jaar komen er 13.250 bezoekers in Nest 
• We organiseren 2 kortstondige exposities i.s.m  

de KABK en ASH (American School of The Hague)
• Entree wordt in 2020 opgehoogd van # 4,- naar # 5,- 

arbeid. Films van onder andere Vajiko Chachkhiani, Verena 
Blok en Artur Zmijewski worden zowel in Polen als in Den 
Haag getoond in een vergelijkbare aanpak als met Le’18  
in Marrakech.

Het internet_
Op digitaal niveau liggen er boeiende kansen die het waard  
zijn om te onderzoeken. We kunnen inclusiever functio- 
neren dan we nu doen. Momenteel informeert de website  
over het huidige tentoonstellingsaanbod en delen we ver- 
der praktische informatie: locatie, recensies die zijn ver- 
schenen, et cetera. De zichtbaarheid van Nest als fysieke 
vrijplaats voor meerstemmigheid met samenwerkings- 
partners waaruit bijzondere verhalen voortvloeien is voor 
verbetering vatbaar. Ook de vele experts (en hun verhalen) 
verdienen meer aandacht. 
We geloven dat sociale media en onze website een omgeving 
kan zijn waar men zich kan verdiepen in thema’s en achter- 
grondverhalen. De focus verschuift dan meer van verslag- 
geving over programmering naar programmeren an sich. 
Nest ‘zit’ op een berg interessante verhalen die nog niet 
verteld zijn. We zien de online omgeving als een geschikte 
plek om debat te voeren en van gedachten te wisselen.

Ook zien we betekenis in het online delen van artikelen, 
ervaringen en bevindingen voor de kunstsector en 
collega-instellingen. We stellen belang in transparantie 
om effectiever te werken en meer op de hoogte te zijn van 
elkaars beleid, toekomstplannen en positie in het veld.

We hebben Studio Janneke Hendriks (de vaste ontwerper 
van Nest) dit jaar gevraagd een update te maken van de  
website die inmiddels 11 jaar oud is. De eerste stappen  
zijn gezet. We benaderen de website als tweede tentoon- 
stellingsruimte. De houding die we hebben tijdens het  
‘offline’ programma willen we online doortrekken. Als je  
niet in de gelegenheid bent om Nest fysiek te bezoeken is zo  
de online omgeving een manier om toch te participeren in  
vraagstukken, denktanks en tentoonstellingsonderwerpen.

DIVERSITEIT EN INCLUSIE 

We zijn dankbaar dat diversiteit en inclusie een sectorbreed 
aandachtspunt is en onderstrepen de noodzaak ervan. 
Pluriformiteit is kracht, meerstemmigheid zorgt altijd voor  
nuance en betere verhalen. Het leert empathie en creëert 
respect voor alle kijkrichtingen die de samenleving rijk is.  
Nest past de Code Culturele Diversiteit toe binnen haar 
team, binnen de output (thema’s), binnen de kunstenaars 
die ze toont, binnen de personen die Nest TV’s maken, tek- 
sten schrijven en lezingen verzorgen. Niet omdat het moet, 
maar omdat het uiterst interessante programmering ople- 
vert. We gieten diversiteit niet in een format en focussen 
ons breder dan etnische, gender, generationele en sociaal- 
maatschappelijke diversiteit. We letten ook op welke 
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per bezoeker
• Programma’s en lezingen kosten vanaf 2020  # 5,-  

tot # 10,- per bezoeker
• Het nomadische programma bestaat uit ongeveer 3  

(groeps-)tentoonstellingen en presentaties buitenshuis
• We nemen jaarlijks deel aan minimaal 1 

(internationale) kunstbeurs en 1 muziekfestival
• Met het nomadische programma bereiken we ruim 

125.000 bezoekers buitenshuis
• Jaarlijks ontwikkelt Nest 2 (internationaal) buiten- 

bioscoop programma’s voor videokunst (KINO)
• Vanaf 2021 ontwikkelt Nest in samenwerking met 

culturele partners 20 extra discursieve programma’s 
in de DCR

BEDRIJFSVOERING

We hebben de afgelopen jaren aanzienlijk winst geboekt 
op het gebied van eigen inkomsten, duurzaamheid, fair 
practice, en professionalisering. De potentie van Nest is 
groot en de groei in zowel bezoekersaantallen als omzet 
benadrukken dit. Een deel van het verdienvermogen ligt  
in het feit dat we een graag genodigde samenwerkings- 
partner zijn voor veel instellingen op lokaal, nationaal en 
internationaal vlak. De financiële basis van Nest wordt 
daarentegen gevormd door structurele steun van zowel 
de lokale als de landelijke overheid. Deze steun en het 
vertrouwen zijn van cruciaal belang om te slagen in onze 
missie. We zijn verheugd dat het Mondriaan Fonds heeft 
besloten Nest voor de komende drie jaar te ondersteunen 
en, ondanks de beperkte budgetten die te verdelen zijn,  
de groei van Nest te stimuleren door een opschaling van  
20% daaraan toe te voegen. In deze aanvraag heeft Nest  
de hoop uitgesproken ook een schaalvergroting van de  
Gemeente te ontvangen, mede omdat de focus en inbed- 
ding binnen Den Haag aanzienlijk zijn toegenomen. Deze 
schaalvergroting is zichtbaar gemaakt in de begroting.

Eigen inkomsten_
De cijfers van Nest zijn substantieel gegroeid (zie meerjaren- 
begroting en figuur 6). Van een totaal aan baten die voor- 
namelijk bestonden uit structurele publieke bijdragen is de  
balans van Nest nu een totaal aan baten waarvan eigen 
inkomsten, partnerships en private bijdragen gemiddeld 
1/3 bevatten van de omzet. Door de allianties die we zijn  
aangegaan, is niet alleen onze positie in het veld verstevigd,  
maar de financiële basis van Nest ook grondiger. De volgen- 
de factoren dragen bij aan de eigen inkomsten van Nest:
1. Samenwerkingspartners zijn meestal kapitaalkrachtig 

en dragen financieel bij aan de programmering
2. Sinds 2018 heffen we entreegelden voor een bezoek aan  

de tentoonstelling en ons inhoudelijk programma. Vanaf  
2020 stijgen entreegelden met # 1,- (van # 4,- naar # 5,-)  

3. We hebben een kring ‘Nestors’ om ons heen verzameld. 
Het is een mecenaat dat uit 20 begunstigers bestaat 

die zich zowel financieel als inhoudelijk bovenmatig 
hebben ingezet voor Nest. Gestaag bouwen we de kring  
verder uit.

4. Door rondleidingen, workshops en educatieve 
trajecten op te zetten met onderwijsinstituten

5. Door sponsoring en partnerships
6. Door toekenningen van private fondsen

Duurzaamheid_
Ondanks het terugschroeven van de frequentie in tentoon- 
stellingen in 2018 nemen we hetzelfde jaar een groei van  
45% waar in onze bezoekersaantallen (zie figuur 5). Doordat  
Nest 4 á 5 grote tentoonstellingen programmeert zijn we 
effectief meer dagen geopend. (want: minder dagen  
gesloten door op- en afbouw dagen). Ook schalen we vanaf 
2020 onze openingstijden in het weekend op. Een andere 
belangrijke factor is dat we zijn begonnen met een op maat 
gemaakt context programma bij iedere tentoonstelling. 
Hierdoor creëren we meerdere ontmoetingsmomenten 
tijdens de looptijd van één expositie en verdiepen we het  
getoonde. Ook spreken de programma’s andere bezoekers  
aan doordat we ook hier optrekken met programmapartners  
die hun eigen achterban mobiliseren. Openingen bij Nest 
zijn drukbezocht: het is vaak zo vol dat we de maximale  
aantal bezoekers binnen hebben die zijn voorgeschreven 
door de brandweer. We zien dat Nest voor veel jonge 
Haagse cultuurliefhebbers een plek is om elkaar te ont- 
moeten. Daar zijn we trots op, en sturen we door extra 
context programma’s op aan.

Fair Practice_
In dit beleidskader voegen we twee begrotingen toe.  
De ‘Versie 2 begroting’ toont aan wat het betekent als  
Nest Fair Practice is. De ingediende begroting (Versie 1) 
zet stappen in een toekomst die Fair Practice is, maar  
laat ruimte voor een groei die we de komende jaren door- 
voeren. Nest hanteert in 2021 de volgende richtlijnen: 
kunstenaarshonorarium, functie- en loongebouw presen- 
tatie-instellingen en minimum uurtarieven ZZP’ers. 

Voor salariëring van personeel volgen we in de ‘Richtlijn 
functie- en loongebouw’ de laagste schaal van middelgrote 
en grote presentatie instellingen (omzet #500.000 en meer).  
Om aan het minimum te voldoen hebben we correcties  
in personeelslasten doorgevoerd. Ook houdt Nest jaarlijks 
rekening met een inflatiecorrectie op personeelslasten 
(in 2020 2,597%). Ditzelfde stijgingspercentage geldt ook 
voor de honoraria van beeldend kunstenaars. We hanteren 
voor stagiaires een vergoeding van #300,- per maand op 
fulltime basis (voorheen #100,-). In de CAO Toneel en Dans 
wordt deze vergoeding als minimum geadviseerd en dat lijkt  
ons terecht. ZZP’ers verdienen bij Nest (afhankelijk van hun  
positie) tussen de #17,50 en #40,- per uur. We hopen dat  
de gemeente de stappen richting Fair Practice van Nest  
ondersteunt en als belangrijke stap naar professiona- 
lisering en goede arbeidsomstandigheden herkent.
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Naast de opschaling van structurele gelden vanuit het 
Mondriaan Fonds is er financiële ruimte ontstaan door de 
nieuwe BTW positie van Nest. We hebben na verschillende 
gesprekken met de Belastingdienst kunnen aantonen dat  
we volledig deelnemen aan het economisch verkeer. 
Daarom worden we, met terugwerkende kracht vanaf 1 
januari 2017, opgenomen als een belaste ondernemer voor 
de omzetbelasting. De subsidies blijven echter onbelast. 
Dit levert een financieel voordeel op van ongeveer # 30.000,-  
op jaarbasis op basis van de prognose 2019. 
Hiermee doet Nest investeringen in:
• Eerlijkere beloningen voor freelancers
• Secundaire arbeidsvoorwaarden (pensioenvoorziening 

en verzuimverzekering)
• Opschaling honorering technisch team
• Opschaling honorering vrijwilligers- en 

stagevergoedingen
• Training van personeel door middel van bijscholing  

en beschikking tot vakliteratuur
• Representatiekosten
• Reserveringen voor (verouderde) apparatuur en het 

bijhouden van de online omgeving
• Begrotingsreserve (zie toelichting meerjarenbegroting)

Kunstenaarshonorering_
Voor de honorering van kunstenaars hanteert Nest de 
richtlijn voor kunstenaarshonoraria die op 1 januari 2017 
door het Mondriaan Fonds werd geïntroduceerd. We zijn  
nauw betrokken bij de kunstenaars die in Nest iets komen 
tonen en werken hard om ook hun inkomenspositie te  
verbeteren. Ook helpen we ze een betere contract-praktijk  
in het culturele veld te krijgen. Hierdoor is het kunstenaars- 
honorarium sinds oprichting een vaste post is op onze 
begroting. Om hulp te bieden bij het uitvoeren van de richt- 
lijn, heeft het Mondriaan Fonds een experimenteer regeling, 
waarbij tot maximaal de helft van het uitgekeerde hono- 
rarium wordt vergoed door het fonds. Dankzij deze regeling  
is Nest bij alle tentoonstellingen in staat om een richtlijn 
volgend honorarium aan deelnemende kunstenaars uit te 
keren. De Fair Practice begroting (Versie 2) houdt rekening 
met het wegvallen van de regeling in 2021. De ingediende 
begroting niet. Hierover gaan we graag ter zijner tijd met de  
gemeente in gesprek. Dit zal tot een landelijk en sector- 
breed vraagstuk leiden.

2. ORGANISATIESTRUCTUUR
(voor organogram zie figuur 7 )

Binnen de huidige Kunstenplan-periode hebben we 
middels structurele publieke bijdragen een totaal 
van 2,2 fte kunnen aanstellen. Door het nieuw beleid 
zijn we op alle fronten gezonder geworden. De ruime 
toename in omzet en het aantal bezoekers wordt alleen 
niet weerspiegeld in het aantal fte’s dat sinds 2012 

onveranderd is gebleven. De 0,4 die Nest in 2019 heeft 
vrijgemaakt voor een projectcoördinator komt volledig  
uit eigen inkomsten en private bijdragen.

We willen een opschaling voor personeelskosten uit 
structurele middelen voorstellen die de professionalise- 
ring op de andere vlakken evenaart. We werken toe naar 
een organisatiestructuur waarbij de uren die nodig zijn  
om een organisatie van deze grootte gezond te draaien  
uit overhead komen. De personele organisatie kent  
in dit scenario aan de basis een stabiel team, waarna  
het vervolgens mensen kan uitnodigen die op project- 
basis meewerken.

Vanaf 2021 voeren we de volgende personeels- 
wijzigingen door:
1. We voegen een vaste programmeur toe aan het 

team die zich kan inzetten voor de extra inhoudelijke 
programmalijn (discours/debat) en de context 
programmering in Nest 0,4 fte (voorheen 0 fte) 

2. Productie, coördinatie en administratieve ondersteuning  
komen geheel uit overhead.1,6 fte (voorheen 0,6 fte 
uit structurele financiering en 0,4 fte uit projectmatige 
financiering) 

3. We voegen een communicatie/PR medewerker toe 
aan het team die zich kan inzetten voor het inclusiever 
maken van de online omgeving van Nest 0,3 fte 
(voorheen 0 fte). 

4. De artistiek directeur en zakelijk leider worden 
fulltime aangesteld (van 1,6 fte naar 2 fte) 

Om de behaalde resultaten van de afgelopen jaren op een  
duurzame en gezondere manier te continueren en Fair  
Practice te maken is de schaalvergroting van 2,6 fte naar  
4,3 fte van groot belang. In vergelijking met personeels- 
lasten van collega-instellingen met een vergelijkbare omzet  
is deze opschaling bescheiden. 

Tijdelijke krachten_
Op productieniveau worden er bij ieder project arbeids- 
krachten op freelance basis aangesteld met de juiste exper- 
tise op het gebied van vormgeving, technische productie, 
educatie enzovoort.. Op inhoudelijk niveau trekt Nest 
projectmatig een rijk scala aan makers, denkers, en gast- 
curatoren aan wiens verschillende perspectieven een 
reflectie geven op de tijdgeest. Door het kleine kernteam 
van Nest continue aan te vullen met een wisselende 
samenstelling van experts kunnen we ook hier kennis en 
vaardigheden maximaal benutten en pluriformiteit en 
inclusiviteit waarborgen. 

Arbeidsomstandigheden_
Wekelijks komt Directie (artistiek/zakelijk) bij elkaar  
in een overleg voor operationele, strategische en inhoud- 
elijke vraagstukken. Ook heeft het kernteam wekelijks 
overleg waarin projectresultaten en vraagstukken 
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worden gepresenteerd. Ieder project heeft een verant- 
woordelijke op productieniveau. Nest heeft de producties 
verdeeld onder ‘binnenshuis’ en ‘buitenshuis’.
Waar nodig voor financiële vragen en verantwoordingen 
wordt gewerkt met een vaste boekhouder en vindt er een  
jaarlijkse accountantscontrole plaats. Afgezien van wet- 
telijke bevoegdheden en taken wordt vanuit principes van 
transparantie en openheid gewerkt . 
Nest bouwt aan een werkomgeving waarin medewerkers 
zich kunnen blijven ontwikkelen. Dit vraagt om het uitda- 
gen én ondersteunen van medewerkers.
De stichting hanteert de Code Cultural Governance.  
Het bestuur bestaat uit Susan Gloudemans (voorzitter), 
Barend Santen (penningmeester), Navid Nuur en David 
Rietveld (algemeen bestuursleden) en komt elk kwartaal 
bijeen waar zij rapportages ontvangen van de directie op 
gebied van financiële en organisatorische zaken.

SAMENVATTING TOELICHTING FINANCIËLE 
GEGEVENS: MEERJARENBEGROTING 2021 $ 2024 
EN BALANS 2017 $ 2018

We kijken uit naar de komende jaren waarin Nest steeds 
een gezondere financiële infrastructuur heeft. Er ligt een 
stevige basis waaruit we vertrekken. Om de komende jaren 
Fair Practice volledig te kunnen garanderen werken we 
met twee begrotingen. Een Fair Practice begroting (Versie 
2) waar we de komende jaren naartoe ontwikkelen en een 
begroting (Versie 1) die we aanbieden aan de gemeente 
Den Haag. We bieden voor 2021-2024 één begroting aan, 
omdat de groei die zal gaan plaatsvinden zich bevindt in  
eigen inkomsten, private middelen, sponsorships en 
samenwerkingspartners. 

De belangrijkste financiële aandachtspunten voor de 
komende jaren zijn:
• We volgen in ons salarishuis de richtlijn functie- en 

loongebouw presentatie-instellingen
• Eigen inkomsten, partnerships en private bijdragen 

zijn gemiddeld 1/3 van de omzet 
• In de balans van 2017-2020 zien we een fluctuerende 

lijn. 2018 en 2020 zijn jaren waarin de omzet sterk toe- 
neemt, omdat we grote tentoonstellingen organiseren  
buiten Nest. Doordat we niet elk jaar evenredig grote 
programma’s kunnen draaien binnen de huidige 
personeelssamenstelling fluctueert het geheel.  
We streven naar een continuering en verduurzaming 
van de jaaromzetten 2021-2024 door structurele uren  
te koppelen aan de voorbereiding van het noma- 
dische programma

• We hebben structurele wijzigingen kunnen doorvoeren 
door de nieuwe BTW positie van Nest

• Nest heeft een investering kunnen maken in de 
toekomstbestendigheid van de instelling en heeft 
hierdoor grote stappen in Fair Practice beleid genomen

• Er vindt een schaalvergroting van arbeidsuren plaats
• Er zijn reserveringen gemaakt voor extra arbeidsuren en  

programmabudget om discours en debat te faciliteren
• In de periode 2017/2018 heeft er een administratieve 

wijziging plaatsgevonden. Bedragen op begrotingen 
(in jaarrekeningen) zijn inclusief BTW opgenomen en 
bedragen onder realisatie exclusief omzetbelasting. 
Dit kan een vertekend beeld geven maar heeft geleid 
tot een soepele overstap. In de balans 2017/2018 zijn 
deze verschillen opgenomen onder de post algemene 
- en bestemmingsreserves. In 2019/2020 kunnen 
verstrekte reserves worden uitgevoerd. Vanaf 2020 
sluiten begroting en realisatie op elkaar aan.
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Culturele Organisaties

! Het Nationaal Theater
! Zaal 3
! Stichting de DCR
! De Elektriciteitsfabriek
! Humanity House
! Mojo Concerts  
  (Down the Rabbit hole en Lowlands)

! Art Rotterdam
! Sexyland Amsterdam
! Migratie Museum
! The Hague Contemporary
! Page Not Found
! Mister Motley
! TodaysArt
! Satellietgroep
! Young Collective Circle

! Stroom Invest Week
! Nacht van de Filosofie
! Design Kwartier
! Unheard"
! De BetoveringFestival"
! Het Circus"
   (op Wijkpark de"Verademing)

! Hoogtij - een Haagse rondgang
! Museumnacht Den Haag
! We Are Public
! Wat We Doen
! Crossing Border
! Black Achievement Month
! Laaktheater
! Le 18, Derb el ferrane
! Theater De Vaillan
! Movies that Matter

Welzijn/ Sociaal Maatschappelijk

! SamenHaags
! Vóór Welzijn
! Intercultureel Platform 
  Segbroek 
! Ouderen in de Wijk
! Stichting Vobis  
  (voormalig stichting Hindustani)

! Culture Clash4U
! Taal in de Buurt
! De Openbare Bibliotheek 
   (vestiging aan de Weimarstraat) 

! Stichting Keti Koti Dialoog Tafel
! Humanistisch Verbond
! Atelier de Kunstvlieg

Overig
! Studio L A
! Fit For Free
! Hidden Gym
! Stichting Atrium City Hall
! ’t Gras v/d Buren
! Filosofie Den Haag
! Den Haag To Go

Educatieve
organisaties

! Koninklijke Academie 
  voor Beeldende Kunsten
! American School 
  of The Hague
! Discussiëren Kun Je Leren
! Museumnacht Den Haag Kids
! AKV/ St. Joost
! Leiden University College  
  The Hague  
! Grafisch Lyceum Rotterdam
! De Gerrit Rietveld Academie
! ROC Mondriaan
! Haagse CultuurAcademie
! Johan de Witt Scholengroep

Nest werkt Samen
figuur 11

Over de jaargangen 2018 t/m 2020
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Keti Koti Kunst en Dialoog Tafel, 2019 Places of Ruin, 2017

Symposium, 2018 

Dag over Bewezen Talen, 2018
i.s.m. Het Mondriaan Fonds

DCR Plein Festival, 2017 

One Nest Stand, 2018 
i.s.m. KABK 
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E. FESTIVALS (indien meer festivals 
deze graag regel 1-8 kopiëren en in 
de aanvraag opnemen)

Eenheid Raming 
2021

Raming 
2022

Raming 
2023

Raming 
2024

Realisatie 
2018

Prognose 
2019

"��!���&'�)� ��9,,8�10=>4@,7�
2<,,2�D071�49@?7709�

� �0=>4@,7/,209 ,,9>,7

 )::<=>07749209
:;><0/09=
�.:9.0<>09 ,,9>,7

� $:/4,
7:.,>40= ,,9>,7

� �0D:0609�10=>4@,7 ,,9>,7

specificatie bezoeken
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F. MUSEA Eenheid Raming 
2021

Raming 
2022

Raming 
2023

Raming 
2024

Realisatie 
2018

Prognose 
2019�#  ��'����"�
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4 Totaal bezoeken tentoonstellingen 
(5+6+7+8)

som 0 0 0 0 0 0

specificatie bezoeken
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G. BEELDENDE KUNST EN 
VORMGEVING

Eenheid Raming 
2021

Raming 
2022

Raming 
2023

Raming 
2024

Realisatie 
2018

Prognose 
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�B.?<=40=
A:<6=3:;=
.?<=?==09
�����2,80�
5,8 ,,9>,7 �� �� �� �� ��� �

� #@0<420�,.>4@4>04>09 ,,9>,7

6 Totaal tentoonstellingen en 
activiteiten (1+2+3+4+5)

som 118 118 118 118 153 91

� �0D:0609�>09>::9=>07749209�49�04209�3?4= ,,9>,7 ��	�� ��	�� ��	�� ��	�� �	��� �	��

� �0D:0609�;<0=09>,>40=�07/0<= ,,9>,7 ��	��� ��	��� ��	��� ��	��� ���	��� ��	���

�
�0D:0609�
70D49209
/0-,>>09
=C8;:=4,
=0==40= ,,9>,7 	��� 	��� 	��� 	��� �	��� �	��

��
�0D:0609�
0B.?<=40=
A:<6=3:;=
.?<=?==09 ,,9>,7 �	�� �	�� �	�� �	�� 	�� ���

�� �0D:0609�:@0<420�,.>4@4>04>09 ,,9>,7 ��� ��� ��� ��� ��� �	���

12
Totaal aantal bezoeken 
(7+8+9+10+11) som 143.526 143.526 143.526 143.526 155.369 89.788
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specificatie bezoeken

�� �<,>4=�-0D:0609 ,,9>,7 �	��� �	��� �	��� �	��� �	��� �	���

�� �0>,,7/0�-0D:0609 ,,9>,7 ��	��� ��	��� ��	��� ��	��� ��	� �	���

�� #:40@,,<=;,=�-0D:0609 ,,9>,7

�� ��$�-0D:0609 ,,9>,7(*���� "�!����"���(%+�"�09�
!�"���&'�'��&

�� 49��09��,,2 ,,9>,7 �� �� �� �� �� �

�� 80>�,,9>,7�6?9=>09,,<= ,,9>,7 �� �� �� �� �� ��

�� 49�/0�<0=>�@,9�"0/0<7,9/ ,,9>,7     � �

� 80>�,,9>,7�6?9=>09,,<= ,,9>,7 � � � � � �

� 49�30>�-?4>097,9/ ,,9>,7 � � � � 9	@	>	 9	@	>	

 80>�,,9>,7�6?9=>09,,<= ,,9>,7 � � � � 9	@	>	 9	@	>	

�("&'�"��%&�#"��%&'�("�"�

�
�00790809/0�6?9=>09,,<=�
A0<6;7,,>=1,.474>04>09 ,,9>,7

� �00790809/0�6?9=>09,,<=�2,=>,>0740<= ,,9>,7

�
�00790809/0�6?9=>09,,<=�
-020704/492=><,50.>09 ,,9>,7 �� �� �� �� �� 

H. CULTUURPARTICIPATIE: 
CURSUSSEN/LESSEN/WORKSHOP
S IN DE VRIJE TIJD

Eenheid Raming 
2021

Raming 
2022

Raming 
2023

Raming 
2024

Realisatie 
2018

Prognose 
2019

�(%&�&'�"
��� "�!�%&�#$�
 ���'���

� �49/0<09�>:>���5,,< ,,9>,7

 �:920<09�@,9���>:>����5,,< ,,9>,7

� ):7A,==0909����>:>����5,,< ,,9>,7

� &094:<09���� ,,9>,7

5 Totaal aantal cursisten/deelnemers 
(1+2+3+4)

som 0 0 0 0 0 0

�
A,,<@,9�/::<20=><::8/�9,,<�
�>30,>0<�:;704/492 ,,9>,7

� A,,<@,9�/0079080<=�::40@,,<=;,= ,,9>,7

� �&&�"
�%#�$�"�#$� ���'���

� �49/0<09�>:>���5,,< ,,9>,7

� �:920<09�@,9���>:>����5,,< ,,9>,7

�� ):7A,==0909����>:>����5,,< ,,9>,7

�� &094:<09���� ,,9>,7

12
Totaal aantal klassen/groepen 
(8+9+10+11) som 0 0 0 0 0 0

I. CULTUURPARTICIPATIE: 
ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 
EN JONGEREN IN DE VAKANTIE

Eenheid Raming 
2021

Raming 
2022

Raming 
2023

Raming 
2024

Realisatie 
2018

Prognose 
2019

� �0079080<=�>:>���5,,< ,,9>,7     � 

 �0079080<=���>:>����5,,< ,,9>,7

3
Aangeboden verschillende 
activiteiten (1+2) som 2 2 2 2 1 2

J. CULTUUREDUCATIE HAAGSE 
SCHOLEN

Eenheid Raming 
2021

Raming 
2022

Raming 
2023

Raming 
2024

Realisatie 
2018

Prognose 
2019

&��## )##%&'�  �"��"�
HAAGSE SCHOLEN

� &.3::720-:9/09�@::<=>07749209�;<48,4<�
:9/0<A45=

,,9>,7

 &.3::720-:9/09�@::<=>07749209�
@::<>20D0>�:9/0<A45=

,,9>,7
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� &.3::720-:9/09�@::<=>07749209�!�# ,,9>,7

� &.3::720-:9/09�@::<=>07749209��# ,,9>,7

5 Totaal schoolgebonden 
voorstellingen (1+2+3+4)

som 0 0 0 0 0 0

 �&&�"
��'�)�'��'�"�
�( '((%��(��'���HAAGSE 
SCHOLEN

� &.3::720-:9/09�70==09
,.>4@4>04>09�
;<48,4<�:9/0<A45=

,,9>,7 �� �� �� �� � ��

� &.3::720-:9/09�70==09
,.>4@4>04>09�
@::<>20D0>�:9/0<A45=

,,9>,7 � � � � �� �

� &.3::720-:9/09�70==09
,.>4@4>04>09�!�# ,,9>,7 � � � � � �

� &.3::720-:9/09�70==09
,.>4@4>04>09��# ,,9>,7 �� �� �� �� �� ��

10
Totaal schoolgebonden 
lessen/activiteiten cultuureducatie 
Haagse scholen (6+7+8+9)

som 41 41 41 41 111 60

��+#���&��## )##&'�  �"��"�
HAAGSE SCHOLEN

�� �0D:0609�=.3::720-:9/09�
@::<=>07749209�;<48,4<�:9/0<A45=

,,9>,7

� �0D:0609�=.3::720-:9/09�
@::<=>07749209�@::<>20D0>�:9/0<A45=

,,9>,7

�� �0D:0609�=.3::720-:9/09�
@::<=>07749209�!�#

,,9>,7

�� �0D:0609�=.3::720-:9/09�
@::<=>07749209��#

,,9>,7

15 Totaal bezoeken schoolgebonden 
voorstellingen (11+12+13+14)

som 0 0 0 0 0 0

��� "�!�%&�
 �&&�"
��'�)�'��'�"�
�( '((%��(��'���HAAGSE 
SCHOLEN

�� �0079080<=�=.3::720-:9/09�
70==09
,.>4@4>04>09�;<48,4<�:9/0<A45=

,,9>,7 ��� ��� ��� ��� ��� ���

�� �0079080<=�=.3::720-:9/09�
70==09
,.>4@4>04>09�@::<>20D0>�:9/0<A45=

,,9>,7 �� �� �� �� ��� �

�� �0079080<=�=.3::720-:9/09�
70==09
,.>4@4>04>09�!�#

,,9>,7 �� �� �� �� �� ���

�� �0079080<=�=.3::720-:9/09�
70==09
,.>4@4>04>09��#

,,9>,7 �� �� �� �� �	��� ���

20
Totaal deelnemers schoolgebonden 
lessen/activiteiten cultuureducatie 
Haagse scholen (16+17+18+19)

som 559 559 559 559 2.789 696

K. CULTUUREDUCATIE NIET 
HAAGSE SCHOLEN

Eenheid Raming 
2021

Raming 
2022

Raming 
2023

Raming 
2024

Realisatie 
2018

Prognose 
2019

&��## )##%&'�  �"��"�NIET 
HAAGSE SCHOLEN

� &.3::720-:9/09�@::<=>07749209�;<48,4<�
:9/0<A45=

,,9>,7

 &.3::720-:9/09�@::<=>07749209�
@::<>20D0>�:9/0<A45=

,,9>,7

� &.3::720-:9/09�@::<=>07749209�!�# ,,9>,7

� &.3::720-:9/09�@::<=>07749209��# ,,9>,7

� Totaal schoolgebonden 
voorstellingen (1+2+3+4)

som 0 0 0 0 0 0

 �&&�"
��'�)�'��'�"�
�( '((%��(��'���NIET 
HAAGSE SCHOLEN

� &.3::720-:9/09�70==09
,.>4@4>04>09�
;<48,4<�:9/0<A45=

,,9>,7
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� &.3::720-:9/09�70==09
,.>4@4>04>09�
@::<>20D0>�:9/0<A45=

,,9>,7

� &.3::720-:9/09�70==09
,.>4@4>04>09�!�# ,,9>,7 � � � � 9	@	>	 9	@	>	

� &.3::720-:9/09�70==09
,.>4@4>04>09��# ,,9>,7 �� �� �� �� 9	@	>	 9	@	>	

10
Totaal schoolgebonden 
lessen/activiteiten cultuureducatie 
niet Haagse scholen (6+7+8+9)

som 11 11 11 11 0 0

��+#���&��## )##&'�  �"��"�
"��'�HAAGSE SCHOLEN

�� �0D:0609�=.3::720-:9/09�
@::<=>07749209�;<48,4<�:9/0<A45=

,,9>,7

� �0D:0609�=.3::720-:9/09�
@::<=>07749209�@::<>20D0>�:9/0<A45=

,,9>,7

�� �0D:0609�=.3::720-:9/09�
@::<=>07749209�!�#

,,9>,7

�� �0D:0609�=.3::720-:9/09�
@::<=>07749209��#

,,9>,7

15 Totaal bezoeken schoolgebonden 
voorstellingen (11+12+13+14)

som 0 0 0 0 0 0

��� "�!�%&�
 �&&�"
��'�)�'��'�"�
�( '((%��(��'���"��'�
HAAGSE SCHOLEN

�� �0079080<=�=.3::720-:9/09�
70==09
,.>4@4>04>09�;<48,4<�:9/0<A45=

,,9>,7

�� �0079080<=�=.3::720-:9/09�
70==09
,.>4@4>04>09�@::<>20D0>�:9/0<A45=

,,9>,7

�� �0079080<=�=.3::720-:9/09�
70==09
,.>4@4>04>09�!�#

,,9>,7 � � � � 9	@	>	 9	@	>	

�� �0079080<=�=.3::720-:9/09�
70==09
,.>4@4>04>09��#

,,9>,7 �� �� �� �� 9	@	>	 9	@	>	

20
Totaal deelnemers schoolgebonden 
lessen/activiteiten cultuureducatie 
niet Haagse scholen (13+14+15)

som 220 220 220 220 0 0

L. CULTUUREDUCATIE (nu 
uitgevoerd door CultuurSchakel)

Eenheid Raming 
2021

Raming 
2022

Raming 
2023

Raming 
2024

Realisatie 
2018

Prognose 
2019

#"��%&'�("�"��&��# �"�
$%�!��%�#"��%*��&

� �,9>,7�=.3:709�-09,/0</�@::<�
.?7>??<=.,9���B�;0<���5<�

,,9>,7

 �,9>,7�=.3:709�80>�.?7>??<=.,9���B�;0<�
��5<�

,,9>,7

� �,9>,7�=.3:709�80>�.?7>??<-0704/=;7,9 ,,9>,7

� �,9>,7�=.3:709�80>�<07,>406,,<> ,,9>,7

� �,9>,7�.?<=?==09�@::<�����0<= ,,9>,7

� �,9>,7�/0079080<=�,,9�,,9>,7�.?<=?==09�
����0<=

,,9>,7

#"��%&'�("�"��&��# �"�
)##%'��+�'�#"��%*��&

� �,9>,7�=.3:709�-09,/0</�@::<�
.?7>??<=.,9���B�;0<���5<�

,,9>,7

� �,9>,7�=.3:709�80>�.?7>??<=.,9���B�;0<�
��5<�

,,9>,7

� �,9>,7�=.3:709�80>�<07,>406,,< ,,9>,7

M. SUBSIDIEOVERDRACHTEN (nu 
uitgevoerd door CultuurSchakel)

Eenheid Raming 
2021

Raming 
2022

Raming 
2023

Raming 
2024

Realisatie 
2018

Prognose 
2019

��&�&&(�&����

� �,9= ,,9>,7
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 !?D406 ,,9>,7

� '30,>0< ,,9>,7

� !092@:<8 ,,9>,7

� #@0<420�/4=.4;7490= ,,9>,7

6
Totaal aantal aanvragen 
basissubsidie (1+2+3+4+5) som 0 0 0 0 0 0

�
':>,,7�,,9>,7�203:9:<00</0�,,9@<,209�
-,=4==?-=4/40 ,,9>,7

� ':>,,7�,,9>,7�70/09 ,,9>,7

�
':>,,7�,,920@<,,2/�-0/<,2�
-,=4==?-=4/40 -0/<,2

�� ':>,,7�>:020609/�-0/<,2�-,=4==?-=4/40 -0/<,2

$%�&�"'�'��&(�&����

�� �,9= ,,9>,7

� !?D406 ,,9>,7

�� '30,>0< ,,9>,7

�� !092@:<8 ,,9>,7

�� #@0<420�/4=.4;7490= ,,9>,7

16
Totaal aantal aanvragen 
presentatiesubsidie 
(11+12+13+14+15) som 0 0 0 0 0 0

��
':>,,7�,,9>,7�203:9:<00</0�,,9@<,209�
;<0=09>,>40=?-=4/40 ,,9>,7

�� A,,<@,9�D:<2?4>@:0<49209 ,,9>,7

�� A,,<@,9�-?4>09.:9.0<> ,,9>,7

� �0079080<=��,8,>0?<� ,,9>,7

�
':>,,7�,,920@<,,2/�-0/<,2�
;<0=09>,>40=?-=4/40 -0/<,2


':>,,7�>:020609/�-0/<,2�
;<0=09>,>40=?-=4/40 -0/<,2

�� ��)##%�����("&'�

� $4>.3,@:9/09 ,,9>,7

� �00790809/0�;<:50.>09 ,,9>,7

� �03:9:<00</0�=?-=4/40,,9@<,209 ,,9>,7

����&���!�'�(%�("&'

� "0>A0<6-450096:8=>09 ,,9>,7

� �0079080<=�90>A0<6-450096:8=>09 ,,9>,7

� &.3:7492=-450096:8=>09 ,,9>,7

� �0079080<=�=.3:7492=-450096:8=>09 ,,9>,7

N. COLLECTIE | Heden Eenheid Raming 
2021

Raming 
2022

Raming 
2023

Raming 
2024

Realisatie 
2018

Prognose 
2019

� �?9=>A0<609�?4>�-0D4>�6?9=>09,,<= ,,9>,7

 �?9=>A0<609�?4>�-0D4>�=>4.3>492 ,,9>,7

� �?9=>A0<609�?4>�-0D4>�@,9�/0�208009>0 ,,9>,7

� �,96:;09�-45�6?9=>09,,<=�
�:;/<,.3>09 ,,9>,7

� (4>207009/0�6?9=>A0<609�;0<���
� ,,9>,7

� )0<6:.3>0�6?9=>A0<609�;0<���
� ,,9>,7

O. SUBSIDIEBELEID | (nu uitgevoerd 
door Stroom)

Eenheid Raming 
2021

Raming 
2022

Raming 
2023

Raming 
2024

Realisatie 
2018

Prognose 
2019

� �?9=>09,,<=�49�/:.?809>,>40-0=>,9/ ,,9>,7

 &$#'�=?-=4/40�49/4@4/?007 ,,9>,7

�
&$#'�=?-=4/40�2<:0;��>308,�09�
2<:0;=>09>::9=>077492� ,,9>,7
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Mybody.com, 2019  



ruimte
voor
kunst




