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Opening Atelier StrandLAB met een testvoorstelling van Hoge Fronten, uitgevoerd door artist in residence theatermaker Lieke Benders in
samenwerking met geluidskunstenaar Jolle Roelofs. September 2020, foto Erwin Budding.
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Inleiding
Dit is het jaarverslag van het project StrandLAB Almere met de resultaten van 2020. Sinds 2021 is
StrandLAB niet langer een project maar een stichting. Het jaarverslag is samengesteld uit de
activiteitenoverzichten van de halfjaarrapportages aan de gemeente als onderdeel van de opdracht
aan Linkeroever. Het jaarverslag over 2021 van Stichting StrandLAB Almere zal een ander format
hebben.
StrandLAB Almere ligt op koers en heeft zich het afgelopen jaar voorbereid op de verzelfstandiging. Er
is in 2020 veel gebeurd. Het jaar 2020 zullen we ons blijven herinneren als het jaar waarin de
coronapandemie begon en er veel onzekerheid was in de hele wereld. Ook de cultuursector werd hard
getroffen met het sluiten van de culturele instellingen. Zeker voor een jonge culturele organisatie als
StrandLAB Almere vroeg het de nodige wendbaarheid van het projectteam, de makers en de
samenwerkingspartners. De focus op onderzoek én het werken in de buitenlucht maakt gelukkig dat
StrandLAB plek kon blijven bieden aan kunstenaars en makers. Juist in deze tijd waarin COVID-19
voorlopig impact heeft op onze leefomgeving, is het buitenlaboratorium een plek waar creatieve
denkkracht wordt gebundeld om samen te werken aan vraagstukken die leven in de samenleving.
● Hoofdstuk 1 (Activiteiten) beschrijft hoe de onderzoeksresidenties in coronatijd zijn doorgegaan,
hoe de publieksactiviteiten vanuit huis online beleefd konden worden en hoe de
coronamaatregelen wel of geen invloed hebben gehad op de publiekspresentaties.
● Hoofdstuk 2 (Fysieke broedplaats) beschrijft de mijlpaal van de plaatsing van het atelier en de
verdere plannen voor uitbreiding en wat ervoor nodig is om het buitenlaboratorium te
ontwikkelen.
• Hoofdstuk 3 (Organisatie, verzelfstandiging en financiën) beschrijft hoe steeds meer partijen uit de
stad en uit het land StrandLAB weten te vinden en waar de focus ligt voor uitbreiding van het
netwerk in de toekomst. Ook beschrijft het de overgang van projectorganisatie naar culturele
stichting. In aanloop naar de verzelfstandiging is onder meer de BIS-aanvraag voor FlevoLAB
ontwikkelinstelling voorbereid. Er wordt kort ingegaan op de verantwoording van financiën in 2020.
• Hoofdstuk 4 (Communicatie) beschrijft de zichtbaarheid van StrandLAB in de media, de
betrokkenheid van de doelgroepen in de verschillende kanalen en hoe er is ingezet op online
verbinding met het publiek in coronatijd. Het beschrijft dat StrandLAB en het Almeerderstrand een
steeds duidelijker cultureel profiel krijgen.

Officiële opening van Atelier StrandLAB. V.l.n.r. Ingrid Wolff (2turvenhoog), Gienke Deuten (Gouden Haas), Jos van Hulst (Suburbia), Klaartje
Wierbos (Vis à Vis), Saskia Grogniet-Vijn (Linkeroever), Hilde van Garderen (wethouder gemeente Almere), Michiel Rijsberman (gedeputeerde
provincie Flevoland), Meta van Drunen (Linkeroever, StrandLAB Almere). Foto Erwin. Budding
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Achtergrond
De gemeente Almere en de provincie Flevoland willen het gebied rondom het Almeerderstrand als
cultureel en recreatiegebied op de kaart zetten. Om deze ambitie waar te maken ontwikkelt StrandLAB
Almere voor dit gebied een eigen identiteit die aantrekkelijk is voor omwonenden, kunstenaars,
creatieven, ondernemers én bezoekers uit de wijde omgeving.
Bureau Linkeroever is in 2017 begonnen met de opdracht van de gemeente Almere en de provincie
Flevoland voor de ontwikkeling van de culturele broedplaats StrandLAB Almere op en rond het
Almeerderstrand. Dit gebeurt in lijn met de culturele profielen van de provincie Flevoland (Bouwen
aan het Flevoprofiel, van pioniersgeest tot experimenteerdrift) en de Metropoolregio Amsterdam
(Meer dan de delen, programma kunst, cultuur en erfgoed) en in samenhang met programmalijn 4 van
Almere 2.0 en de gebiedsontwikkeling van Almere Poort. De aansturing van het projectteam
StrandLAB Almere was tot eind 2020 in handen van Linkeroever; zij voert de regie, ontwikkelt ideeën,
start projecten op, begeleidt en stuurt (bij) tijdens de uitrol en verzorgt de communicatie voor
StrandLAB Almere.

“Over een aantal jaar staat het Almeerderstrand en het gebied eromheen bekend
als het Flevolands buitenlaboratorium voor kunst en cultuur in de jongste stad
van Nederland en biedt daarmee een continue culturele waarde voor creatief
Nederland.”
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1 Activiteiten
Het programma van StrandLAB Almere bestaat uit
publieksactiviteiten en onderzoeks- en ontwikkelactiviteiten. Met
de hoofdfuncties van StrandLAB (onderzoek, testen, podium,
expositie, talentontwikkeling) is in 2020 voortgebouwd op de
programmering van 2018 en 2019. De activiteiten kenmerken zich
door een multidisciplinair karakter en zoeken zoveel mogelijk
verbinding met andere sectoren en publiek.
In de komende vier jaar ligt de focus op het worden van een
volwaardige ontwikkelplek voor talent, die vernieuwend is in het
nationale aanbod.
De programmering van StrandLAB vindt het gehele jaar door plaats. De focus ligt op onderzoek.
StrandLAB zet de ruimte in om buiten te testen en oplossingsrichtingen te ontwikkelen voor
maatschappelijke vraagstukken.
Het netwerk van StrandLAB breidt zich steeds verder uit en we merken dat de interesse voor het
werken en onderzoeken op het strand groeit. Daardoor dienen zich steeds nieuwe mogelijkheden aan.
Het programmeren en voorbereiden is een continue factor in de werkzaamheden. Het vergt
flexibiliteit, niet alleen rondom de coronamaatregelen maar ook van de partijen die zich aandienen.
We kijken voortdurend waar er kans en ruimte is voor samenwerking. Per geval wordt bekeken hoe
het past binnen het profiel, hoe het zich verhoudt tot de type activiteiten en programmalijnen van
StrandLAB en hoe past binnen de (co-)financieringsmogelijkheden.
Belangrijke mijlpaal is de samenwerking met Oerol in de rol van curator. Hiermee verbindt StrandLAB
zich met culturele organisatie op landelijke schaal. StrandLAB gaat voor 2021–2024 optrekken in de
selectie voor zes tot acht artists in residence: makers die op beide plekken passen. Oerol is enthousiast
over een residentieplek in Almere. Er is een goede inhoudelijke klik. Net als bij StrandLAB is er bij Oerol
ook sprake van buitenkunst en cultuur en staan maatschappelijke vraagstukken centraal. Bij StrandLAB
onderzoeken en testen de kunstenaars in de ontwikkelfase. Oerol fungeert als presentatieplek.
Corona
Tijdens de eerste lockdown in de eerste helft van 2020 heeft StrandLAB nieuwe formats voor meedoen
en beleven op afstand kunnen bedenken én testen. Met de versoepeling van de coronamaatregelen in
juni kon de programmering voor de zomermaanden gelukkig doorgaan. Met de opening van Atelier
StrandLAB en de eindpresentatie van CitySenses in september hadden we geluk: prachtig weer, goede
opkomst en fysieke bijeenkomsten in de buitenlucht tot honderd mensen waren toegestaan. Daarna
werden de coronamaatregelen weer wat strenger, maar toch konden de publiekspresentaties van
Lieke Benders in oktober en de individuele try-outs van Dolly Collective in december doorgaan. Een
aantal evenementen heeft ook niet door kunnen gaan, zoals de try-out van Nieuwe Helden voor de
Dutch Design Week, de expertbijeenkomst over de BioBased-oogstkaart met Urban Greeners en
Floriade en de food-photoworkshops in het atelier met Aeres Hogeschool.
Overzicht activiteiten
Tabel 1 geeft een overzicht van de publieks- en ontwikkelactiviteiten die zijn uitgevoerd in 2020. Ook
zijn de activiteiten opgenomen die de communityopbouw van StrandLAB stimuleren met een student
in residence en een bewonersbijeenkomst. Tabel 2 geeft een beknopte beschrijving per activiteit.
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Activiteiten 2020

Uitvoering

Air* | Onderzoek en workshop
experimenteerzones voor cultuur

Marieke
Berkers

Air | Theatrale route STIL.Strand - Hoge
Fronten i.s.m. Jolle Roelofs

Lieke
Benders

jan feb maa apr mei jun jul

aug sep okt nov dec

Winterschool | KABK ArtScience Den Haag Cocky Eek
en ARTE College Almere Poort
Surprise LAB | De ver van mijn bed show
door Gouden Haas

Gienke
Deuten

Air | Verkenning WaterWalks IJmeer i.s.m.
Drinkable Rivers & LUDWIG

Drinkable
Rivers &
LUDWIG,
StrandLAB

Air | Interactieve bouwwerken Sjoukje
Gootjes, Francy van de Heuvel

2turvenhoog

Air | Theatrale route STIL.Strand –
Hoge Fronten

Hoge Fronten

AiR | Interactieve bouwwerken Sjoukje
Gootjes, Francy van de Heuvel

2turvenhoog

Air | [CirKL] onderzoeksproject en
publiekspresentatie

CitySenses

Spreekuren en plan StrandLAB Veldwerk
Academie 2021

Foam Lab

Onderzoek Almere mijn Toekomst

Suburbia in
de Buurt

Air | Stemmingen met windharpen en
gerenommeerde gastmusici

Miranda
Driessen

Opening Atelier StrandLAB

StrandLAB

Air | Waterscapes en try-outs A ship called Dolly
somnium
Collective
Sir | Opbouw, betrokkenheid en
eigenaarschap community

Suze van
Miltenburg

Bewonersbijeenkomst Almere Poort en
DUIN

StrandLAB

Tabel 1, *Air = Artist in residence

Beschrijving van de activiteiten (januari-december 2020)
Tabel 2
Air | Workshop Experimenteerzones voor
cultuur
3 maart 2020

Researcher in
residence
Marieke Berkers
Periode juli
2019-maart
2020

Presentatie van het onderzoek en input opgehaald voor mogelijk
maken van het Almeerderstrand als een experimenteerzone voor
cultuur.

Air | Theatrale route STIL. Het Strand
9-10 maart 2020

Artist in
residence Lieke
Benders
Hoge Fronten
i.s.m. Jolle
Roelofs

Lieke doet onderzoek in DUIN voor een theatraal werk dat ze in het
najaar presenteert. In maart deed ze twee dagen onderzoek op en
om het Almeerderstrand en voerde gesprekken met bewoners. In
mei had ze een online bijeenkomst met bewoners van DUIN. In juni
verbleef zij voor een tweede onderzoeksperiode op locatie.

Winterschool |
9-13 maart 2020

KABK ArtScience
Den Haag
(docenten Cocky
Eek en Rachel
Schuit) en ARTE
College Almere
Poort

Twaalf studenten hebben voor de vierde keer een goede studieweek
gehad op het Almeerderstrand. Docent Cocky Eek van ArtScience
werkte samen met mime-docent Rachel Schuit en met ARTE College
in Almere Poort. De samenwerking is goed bevallen.
10 maart – Ochtendlezing met keramist van LAB32 uit Marknesse
(met vreselijk regenweer), met ca. tien bewoners uit Almere. 13
maart – De eindpresentatie was vanwege de
coronamaatregelen zonder publiek.
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11 en 13 maart – Workshops met studenten van Arte College.
Volgende winterschool is pilot van 1-jarig programma Veldwerk in
2021.
Surprise LAB | De niet zo ver van mijn bed
show
1, 8, 15 mei 2020

Artist in
residence
Gienke Deuten
Gouden Haas

Gienke onderzoekt gedragsverandering. StrandLAB en
Theatergezelschap Gouden Haas presenteren met drie online
afleveringen de Niet-zo-ver-van-mijn-bedshow, vanaf 1 mei wekelijks.
Het is een alternatief op de StrandLAB Surprise Night. Het onderzoek
dient voor haar voorstellingen die ze voorbereidt voor Karavaan en
Oerol.

Air | Verkenning WaterWalks IJmeer
5 juni 2020

Artists in
residence Li An
Phoa, Quirine
Winkler, Peppie
Wiersma
Drinkable Rivers
& LUDWIG

Op 5 juni 2020 vond WaterWalks IJmeer plaats op een doordrenkte,
stormachtige dag. Li An Phoa en programmamaker Quirine Winkler
liepen vanuit twee verschillende punten naar elkaar toe langs de
oevers van het IJmeer. Ze onderzochten de waterkwaliteit en hadden
gesprekken over de IJmeeroevers. WaterWalks IJmeer 2020 was een
coronaversie: twee dagen werden ingekort tot één lange dag van ’s
ochtends 8.30 uur tot in de late uurtjes. Het was een geslaagde
verkenning met meer dan ontmoetingen. Wordt vervolgd.

Air | Theatrale route STIL.het strand
Maart-oktober 2020

Artist in residence
Lieke Benders
Hoge Fronten
i.s.m. Jolle Roelofs

Lieke deed onderzoek in DUIN voor een theatraal werk dat ze in
oktober presenteerde. In maart, juni en september werkte ze op
locatie en voerde gesprekken met bewoners. Het inspireerde haar tot
eindpresentaties met publiek in de vorm van een theatrale route.
Bewoners uit DUIN en Almere Poort en de strandtenteigenaar Van der
Ham speelden mee in de voorstelling.

Air | Verkenning WaterWalks IJmeer 2021
11 september 2020

Artists in
residence Li An
Phoa, Quirine
Winkler, Peppie
Wiersma
Drinkable Rivers
& LUDWIG

Op 11 september vond een meet-up plaats met iedereen die mee had
gedaan aan de WaterWalks IJmeer op 5 juni 2020. Op die dag liepen
ecoloog Li An Phoa en programmamaker Quirine Winkler langs de
oevers van het IJmeer en brachten zij aan de hand van metingen en
inspirerende gesprekken de waterkwaliteit in kaart. Conclusie van de
meet-up was dat er veel animo is voor een vervolg. Op 4 en 5 juni
2021 is de volgende WaterWalks IJmeer.

Air | Onderzoek 2turvenhoog festival
Juni-augustus 2020

Artists in
residence
2turvenhoog
Sjoukje Gootjes,
Francy van de
Heuvel

In juni was het eerste onderzoeksweekend van de kunstenaars in ons
atelier op het Almeerderstrand. De kunstwerken in wording waren al
geschikt om te beleven en om ermee te spelen. Na dit eerste goede
onderzoeksweekend bouwden ze in augustus verder aan hun
interactieve kunstwerken. De kunstwerken die worden ontwikkeld,
zouden ook te ervaren zijn tijdens het 2turvenhoog festival in het
najaar van 2020 op de Esplanade voor KAF in Almere Stad, maar dat
heeft niet door kunnen gaan vanwege de coronamaatregelen.

Air | [CirKL] onderzoeksproject
Juni-september 2020

Artist in residence CitySenses werkt deze zomer, drie maanden lang, vanuit Atelier
CitySenses
StrandLAB. Ze doen onderzoek naar de elementen vuur, lucht, water
en aarde. In de zomervakantie kon je meewerken aan hun onderzoek
tijdens zes drukbezochte kunst- en belevingsworkshops.
Zaterdagavond 19 september was de grand finale van het onderzoek
te beleven. Tijdens een zinnenprikkelend openluchtevent werden alle
bevindingen interactief gepresenteerd.

Spreekuren programma Veldwerk,
augustus-september 2020

Cocky Eek en
Theun Carelse,
Stichting Foam
Lab

Cocky Eek van stichting Foam Lab ontwikkelde een programma
veldwerk op het Almeerderstrand. Een programma voor professionele
kunstenaars, studenten en bewoners. In Atelier StrandLAB hield ze
brainstormsessies waarbij ze input ophaalde voor het programma in
2021. Aan het programma namen verschillende kunstvakinstellingen
deel. Veldwerk is een nieuwe discipline die gebruikmaakt van
verkenning gebaseerd op ervaring en experimenten in een gebied dat
wordt onderzocht in samenwerking met lokale experts.
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Onderzoek Almere mijn toekomst
6-7 augustus 2020

Suburbia in de
Buurt

Air | Stemmingen met windharpen en
gerenommeerde gastmusici
28 augustus tot en met 4 september 2020

Artist in residence Almeerse componist Miranda Driessen werkte als artist in residence in
Miranda Driessen Atelier StrandLAB aan haar project Stemmingen. Samen met acht
musici deed ze met windharpen onderzoek naar verschillende
stemmingen. Stemmingen vanuit zowel een muzikale als emotionele
context. Acht dagen achter elkaar stond de klankinstallatie met
windharpen van Miranda Driessen op het strand. Elke dag stemde zij
de installatie op een andere manier en klonken de windharpen
anders. Iedere ochtend kon je meedoen met een deep-listeningsessie.
Iedere avond waren er bij zonsondergang concerten. Gedurende de
dag werkte Miranda aan een nieuwe compositie die aan het eind van
de dag meteen werd uitgevoerd door verschillende topmusici.
Linkeroever en
Vrijdagmiddag 18 september waren zo’n tachtig genodigden getuige
team StrandLAB
van de officiële opening van Atelier StrandLAB door wethouder Van
met bijdrage van Garderen en gedeputeerde Rijsberman. Het atelier is de vaste stek van
Hoge Fronten
het buitenlaboratorium voor cultuur en markeert als fysieke plek een
nieuwe fase in de ontwikkeling van de culturele broedplaats. Sinds
afgelopen juni is het atelier al door verschillende makers getest als
onderzoeksplek en podium voor proefopstellingen en try-outs. Hoge
Fronten gaf alvast een voorproefje van STIL.het Strand.

Opening Atelier StrandLAB
19 september 2020

Op donderdag 6 en vrijdag 7 augustus werkte Suburbia in de Buurt in
Atelier StrandLAB aan de voorstelling Almere mijn Toekomst.
De verhalen die Suburbia in de Buurt verzamelt, vormen de basis voor
de voorstelling Almere mijn Toekomst, die in november te zien was in
KAF. Dit is het vervolg op de voorstellingen Almere mijn Thuis (2018)
en Almere mijn Trots (2019).

Air | Waterscapes en
try-outs A ship called somnium
Oktober-december 2020

Artists in
residence
Dolly Collective

Dolly Collective werkte drie maanden lang vanuit Atelier StrandLAB en
de Marina Muiderzand aan een onderzoek naar het waterlandschap.
Dolly Collective bestaat uit drie performers en makers afgestudeerd
aan de mimeopleiding van de Academie voor Theater en Dans in
Amsterdam. In december sloten zij de residentie af met een serie
coronaproof try-outs. Maximaal twee deelnemers per keer werd een
individuele ervaring geboden. Een spannende beleving als resultaat
van het onderzoek naar de relatie tussen lichaam, water en locatie.

Sir | Opbouw, betrokkenheid en
eigenaarschap community
15 okt-dec 2020, doorlopend in 2021

Student in
residence
Suze van
Miltenburg

Als student in residence bij StrandLAB Almere onderzoekt Suze van
Miltenburg de ontwikkeling van de community, hoe de betrokkenheid
het projectniveau kan ontstijgen en hoe de community op structurele
wijze een rol van betekenis kan spelen. Ze heeft een achtergrond als
theatermaker en vanuit de masterstudie Community Development
aan de Hogeschool Utrecht onderzoekt zij de komende twee jaar het
begrip community.

Community Almere Poort en DUIN
8 december 2020

Bewoners DUIN
Almere Poort

Bijeenkomst met bewoners. Hoe wordt StrandLAB het culturele
buitenlaboratorium voor de stad? Wat is er nodig voor actieve
betrokkenheid en eigenaarschap van bewoners? En, hoe draagt
een cultureel lab als dit bij aan de ontwikkeling van de stad en de
mensen die daarin leven? Met de bewoners is teruggeblikt op hun
betrokkenheid bij STIL.het strand en met hen is besproken hoe zij
denken over de rol van StrandLAB op het Almeerderstrand. De
bijeenkomst leverde een hoop ideeën en input op voor activiteiten in
2021. Wordt vervolgd.
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2 Fysieke broedplaats
In de ruimtelijke inbedding van StrandLAB was de ingebruikname van Atelier StrandLAB op het
Almeerderstrand een mijlpaal met een feestelijke opening op 18 september 2020. In juni werd het
atelier geplaatst en ook al was het nog niet helemaal klaar en waren het water en de elektra nog niet
aangesloten, toch namen de eerste artists in residence er in juli al hun intrek in.
Met de versoepeling van de coronamaatregelen vanaf juni kon het atelier de gehele zomer goed
worden getest: als werk- en onderzoeksplek en als testplek op het grootste openbare strand van
Almere, met de strandgangers als publiek.
Atelier StrandLAB is een plek waar kunstenaars van allerlei disciplines verbindingen aangaan met
deskundigen zoals archeologen, ecologen, sociologen én bewoners. Precies deze kruisbestuiving is
gewenst en nodig om nieuwe cultuurvormen te vinden en het StrandLAB te worden van de stad.

Persfoto voor de opening van Atelier StrandLAB, foto Erwin Budding.

Context gebiedsontwikkeling
De ontwikkeling van de fysieke broedplaats staat in relatie tot de grotere context van de
gebiedsontwikkeling rondom het Almeerderstrand. Hoe Stichting StrandLAB hieraan kan bijdragen
hangt af van de rol van de Stichting StrandLAB vanaf 2021. Er worden binnen het StrandLAB-budget
van de stichting geen nieuwe bouwwerken ontwikkeld. Afstemming met gemeente en provincie is
hierover nodig. Activiteiten van StrandLAB kunnen een inspiratie of testcase zijn voor de toekomstige
fysieke gebiedsontwikkeling, zowel in het testen van functies als in het testen van landschappelijke
vormen of ingrepen (bijvoorbeeld met een uitvliegplek of duintribune).
StrandLAB zet in op verbinding. Niet zozeer op fysiek bouwen, maar mensen verbinden en programma
maken zodat er een plek voor kunst en cultuur ontstaat op een openbare plek. Juist op het
Almeerderstrand kan er kunst ontstaan ‘uit die bubble’ en kan er een nieuwe vorm groeien die bestaat
uit een mix van gevestigde en nieuwe cultuur, en die talent uit de stad verbindt met talent uit het land.
Wel zijn er fysieke ruimten nodig die het programma kunnen faciliteren en de binding met het
landschap en het unieke van het buitenlaboratorium op fysieke wijze kunnen versterken. Ook kunnen
de fysieke plekken onderdeel zijn van de exploitatie van Stichting StrandLAB in combinatie met
bijvoorbeeld horeca en verhuur. Bereikbaarheid wordt aangemerkt als belangrijk aandachtspunt, blijkt
uit de enquêteresultaten van 2020.
Wat de experimenteerzone voor cultuur aangaat wordt dit door gemeente opgepakt. MRA-trainee
Niels de Jager bekijkt hoe dit mogelijk gemaakt kan worden binnen de kaders van de vergunningen en
omgevingsvisie.
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Door corona gingen de grote evenementen niet door op het Almeerderstrand. Normaal gesproken is in
de zomer een groot gedeelte van het strand afgesloten voor opbouwwerkzaamheden van festivals.
Het strand was nu al die maanden vrij toegankelijk als recreatiestrand. Door bewoners en
strandbezoekers werd dit als positief ervaren was en had het een positief effect op de beleving.
Overzicht activiteiten ruimtelijke inbedding
Tabel 3 geeft een overzicht van de activiteiten die zijn uitgevoerd in 2020 voor de ruimtelijke
inbedding en de ontwikkeling van de fysieke broedplaats. Tabel 4 geeft een beknopte beschrijving per
activiteit.
Tabel 3
Activiteiten 2020
(coördinatie Linkeroever)

Uitvoering

Bouw Atelier StrandLAB
(coördinatie, bouwbegeleiding StrandLAB)

Bureau SLA/Liberté

Vervolgstappen voor Almeerderstrand experimenteerzone
voor cultuur

Linkeroever

Inspiratiedocument fysieke voorzieningen en ruimtelijke
inbedding van de culturele broedplaats op en om het
Almeerderstrand

Linkeroever

j f m a m j j a s o n d

Verkenning paviljoen 't Muiderzand – in overleg met eigenaar
de heer Van der Ham voor mogelijkheden
Linkeroever
Strandwachtersroute (promotie, nieuwe oplage boekjes laten
drukken, afstemming met Marina Muiderzand)
MIR exporuimte dome voor Air 2021
(onderzoekende fase)

MIR Project

Duintribune
(onderzoekende fase)

Studio Ossidiana

Organisatie/coördinatie aanleg betonpad van de IJmeerdijk
naar Atelier StrandLAB

Linkeroever

[CirKL] onderzoeksproject – eindvertoning met Labyrinth of
the Senses

CitySenses

Overige activiteiten gerelateerd aan de gebiedsontwikkeling
(geen onderdeel van de StrandLAB-opdracht)

Linkeroever

Beschrijving van de activiteiten voor ruimtelijke inbedding (januari-december 2020)
Tabel 4
Atelier StrandLAB

Afstemming met de gemeente over bouwvergunning en met de bouwer en architect. Plaatsing in juni.
Oplevering verwacht in september. Overleg met gemeente over gronduitgifte. Gemeente werkt aan de
huurovereenkomst tussen de gemeente en stichting StrandLAB voor het stukje strand waar het atelier
op staat. De verwachting is dat de huurovereenkomst gereed is in Q3. Met lokale ondernemer in
gesprek over samenwerking voor beheer- en exploitatie van de verhuur van het atelier. In juni heeft
Linkeroever een handleiding voor gebruik van het Atelier StrandLAB opgesteld. Deze is als bijlage
toegevoegd aan de overeenkomst met alle kunstenaars die het atelier gaan gebruiken.

Vervolgstappen Almeerderstrand
experimenteerzone voor cultuur
10 april 2020

Zie ook workshop bij publieksactiviteiten. Als uitwerking van de workshop op 3 maart heeft Linkeroever
een oplegger gemaakt met aanbevelingen en acties.
De gemeente gebruikt dit als input voor het opstellen van een advies en voorstel aan college en raad om
het Almeerderstrand als een experimenteerzone voor cultuur mogelijk te maken. Paula van Zijl
coördineert het interne proces bij de gemeente.

Inspiratiedocument fysieke
voorzieningen en ruimtelijke
inbedding 20 april 2020

Linkeroever heeft een inspiratiedocument opgesteld. Dit is een groeidocument en aanzet tot leidraad
voor ruimtelijke invulling van de culturele ambitie voor Kustzone poort vanuit de culturele broedplaats
op en om het Almeerderstrand. De plankaart is onderdeel van het inspiratiedocument met het
programma van eisen voor fysieke voorzieningen. Geïnspireerd door het onderzoek van Marieke Berkers
en de ‘plan-guide’ van Nantes schetst de plankaart scenario's voor ruimtelijke inbedding
van StrandLAB voor de komende jaren.
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Verkenning paviljoen 't Muiderzand

Strandwachtersroute

Linkeroever is in overleg met eigenaar de heer Van der Ham over mogelijkheden voor tijdelijke gebruik
van het paviljoen door StrandLAB. Het kan dienen als exporuimte, residentieplek of voor bijeenkomsten.
Vooroverleg en terugkoppeling met gemeente (Ernst Jan Giethoorn, Reinier Nijland). Overname of
verkoop zijn niet mogelijk doordat het paviljoen en woonhuis op grond staat van het Rijk. Gemeente
bekijkt nog hoe het stuk grond past in gebiedsontwikkeling (Q3). StrandLAB wil in Q3 en Q4 samen met
gemeente (erfgoed en archeologie) de erfgoedwaarde onderzoeken en hoe de plek vanuit haar verhaal
een centrale rol kan spelen in de gebiedsontwikkeling samen met de buurt en een betrokken creatieve
gemeenschap. Het paviljoen is gebouwd in 1976 en de heer Van der Ham is een van de eerste bewoners
van Almere.
Het boekje Strandwachters is in beperkte oplage uitgegeven met harde kaft. Marina Muiderzand heeft
er duizend afgenomen en deelt deze met alle ligplaatshouders. Er zou in maart een oproep uitgaan in de
nieuwsbrieven van StrandLAB en Marina Muiderzand voor vrijwilligers die gids/ambassadeur willen zijn
van de route. Ook zijn we in contact met PoortSociaal voor wandelingen met de buurt via Harald van der
Kooi. Dit is door corona uitgesteld. De boekjes zijn te bestellen via StrandLAB. Voor de toekomst
interessant om te kijken of het boekje een VVV-product kan worden i.s.m. ACM. Deze vraag ligt bij de
afdeling Communicatie van de gemeente. Het bezoek van gedeputeerde Fackeldey en wethouder van
Veeningen op 4 maart ging niet door, nieuwe datum wordt gepland (via Conny Bouw).

Duintribune/ Firedune

In 2018 heeft Studio Ossidiana in opdracht van StrandLAB een ontwerp gemaakt voor de Firedune op
het Almeerderstrand. Alessandra Covini gaat de Firedune realiseren/testen i.s.m. RAUM in Utrecht en zij
willen graag samenwerken met StrandLAB. In Leidsche Rijn was vanaf mei voor zes maanden een
kunstmatig duinlandschap gepland met daarin elementen van de Firedune. RAUM en StrandLAB spraken
af dat de elementen (mogelijk inclusief zand) om niet na september 2020 konden worden overgenomen
om een plek te maken op het Almeerderstrand als kunst in de openbare ruimte/
speelplek/ontmoetingsplek/buitenkeuken. Door corona is het RAUM-project uitgesteld. Na de zomer
wordt bekeken hoe het plan past binnen de gebiedsontwikkeling van het Almeerderstrand. Er wordt
bekeken in overleg met de gemeente hoe het plan past binnen de gebiedsontwikkeling van het
Almeerderstrand.

MIR exporuimte dome voor 2021
(onderzoekende fase)

StrandLAB heeft contact met het MIR-project om in 2021 hun expotent op het Almeerderstrand te
plaatsen t.b.v. van het artist in residence programma en mogelijk in combinatie met een open call. In Q3
uitsluitsel. In Q3 bleek dat de aanvragen voor meerjarige subsidie van MIR-project bij de gemeente
Arnhem en het Mondriaan Fonds was afgewezen, waardoor ze hebben besloten alle projecten voorlopig
te cancelen.

Bouw Atelier StrandLAB (coördinatie,
bouwbegeleiding StrandLAB)
Juli-december 2020

Afstemming met gemeente en Baas infra over aansluiting van water en elektra. In januari 2020 zijn
deze aansluitingen al aangevraagd en uitvoering door Baas infra zou in juli plaatsvinden. De schouw
van gemeente in september was akkoord. Toch liet de aansluiting op zich wachten. Hier is veel tijd
in gaan zitten voor Linkeroever en het StrandLAB-team om dit proces te stroomlijnen. Baas infra
had een vergunning voor de grondboring over het hoofd gezien. Gemeente heeft geholpen dit
proces te versnellen. Uiteindelijk is de aansluiting op 7 januari 2021 in orde gebracht! De oplevering
van het atelier vindt zo snel mogelijk plaats in januari/februari 2021 nadat ook de buitenverlichting
is geïnstalleerd door de aannemer.
De huurovereenkomst tussen de gemeente en Stichting StrandLAB voor het stukje strand waar het
atelier op staat is niet ontvangen in Q3. Gemeente werkt begin 2021 aan de huurovereenkomst.
Afstemming met gemeente (afdeling Inclusie en gebiedsontwikkeling) voor de aanleg en
financiering van het betonpad. Met enorme inzet van Antoinette Engelenberg van de gemeente
was dit nog voor de opening van het atelier gereed. Het pad is mooi aangelegd. Helaas zijn de
herstelwerkzaamheden van de hellingbaan op de dijk niet uitgevoerd en is er een slechte
aansluiting vanaf het fietspad. Het is vanaf de dijk daardoor niet zichtbaar dat Atelier StrandLAB een
eigen opgang heeft. Het atelier is daarmee slechts via omwegen rolstoeltoegankelijk. Ook de
toiletruimte is aan een opknapbeurt toe. Dit zijn nog aandachtspunten te bespreken met de
gemeente. De bosschage tussen Poortdok en het atelier is weggehaald zodat er meer vrij zicht is op
het atelier.

Organisatie/coördinatie aanleg
betonpad van de IJmeerdijk naar
Atelier StrandLAB
Juli-september 2020

[CirKL] onderzoeksproject - met
Labyrinth of the Senses
19 september 2020

Plaatsing van het labyrint van CitySenses als onderdeel van hun eindvertoning ter afsluiting van het
onderzoek CirKL. Het labyrint werd in één dag op- en afgebouwd. Wegens corona was het labyrint
niet toegankelijk voor publiek, maar werd het ingezet ter projectie van de eindfilm die was
ontwikkeld als onderdeel van het project. CitySenses had zelf de vergunning geregeld.
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Verkenning Paviljoen ’t Muiderzand,
samenwerking met Van der Ham
Juli-december 2020

Linkeroever is in overleg met eigenaar de heer Van der Ham over mogelijkheden voor tijdelijke
gebruik van het paviljoen door StrandLAB. De heer Van der Ham is enthousiast over samenwerking
en wil graag meewerken voor het huisvesten van programmaonderdelen van StrandLAB in 2021.
Het paviljoen kan dienen als exporuimte, residentieplek en gebruikt worden voor bijeenkomsten. In
Q3 en Q4 hebben de gesprekken plaatsgevonden met de heer Van der Ham en is er in aparte
overleggen afgestemd met de gemeente (Ernst Jan Giethoorn, Reinier Nijland, Sjoerd Spanjer). In
januari 2021 worden de gesprekken weer opgestart om de afspraken te concretiseren. Overname
of verkoop zijn niet mogelijk doordat het paviljoen en woonhuis op grond staan van het Rijk.
Gemeente is enthousiast over het (tijdelijk) gebruik van het paviljoen door StrandLAB. StrandLAB
maakt begin 2021 een plan hoe de plek vanuit haar verhaal een centrale rol kan spelen in de
gebiedsontwikkeling samen met de buurt en een betrokken creatieve gemeenschap. Het paviljoen
is gebouwd in 1976 en de heer Van der Ham is een van de eerste bewoners van Almere.

Overige activiteiten ruimtelijke inbedding
Overige onderwerpen die geen onderdeel zijn van de StrandLAB-opdracht maar waar Linkeroever wel
aandacht aan heeft besteed in de context van de gebiedsontwikkeling en ruimtelijk-culturele
inbedding:
Bewegwijzering

Aanleg nieuw strand

In Q1 en Q2 heeft StrandLAB een document opgesteld voor ZUS met input en suggesties voor
bewegwijzering. ZUS heeft deze input meegenomen in de verdere uitwerking en het voorstel
aan de gemeente. De bedoeling was dat een pilot voor de zomer van 2020 door de afdeling
Gebiedsontwikkeling gerealiseerd zou worden. StrandLAB heeft verder geen inzicht in de
voortgang hiervan.
In de zomer is gestart met de aanleg van het nieuwe strandgedeelte. Er zijn hekken geplaatst
aan de waterlijn ter hoogte van Atelier StrandLAB. StrandLAB ondervindt daar geen hinder
van.
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3 Organisatie, verzelfstandiging en financiën
Het jaar 2020 is een overgangsjaar voor de organisatie van StrandLAB Almere. Sinds 2017 werkt
Bureau Linkeroever met het project StrandLAB Almere aan de ontwikkeling van een culturele
broedplaats op het Almeerderstrand. Linkeroever voert tot eind 2020 de regie over de activiteiten van
StrandLAB Almere en het projectteam. Linkeroever heeft in de zomer van 2019 het initiatief genomen
om StrandLAB in te dienen als ontwikkelinstelling in de BIS. Door de BIS-aanvraag met de deadline van
eind januari 2020 is het traject van verzelfstandiging met ruim een half jaar naar voren getrokken en
versneld doorlopen.
Met de partners in FlevoLAB wordt in de periode 2021–2024 ingezet op versterking van de culturele
infrastructuur in Flevoland. In het afgelopen half jaar zijn de partners tweemaal bijeengekomen in een
digitaal overleg. In december werd bekend dat er voor FlevoLAB jaarlijks ca. 330.000 euro beschikbaar
is en dat StrandLAB penvoerder is van het programma. De komende periode wordt samen met de
partners een aangepast plan gemaakt en een uitvoeringsagenda. Gemeenschappelijke lijn hierin is
‘Verhalen’ en vernieuwende vormen van publiekswerking.
De stichting StrandLAB zal de activiteiten binnen een zelfstandige organisatie voortzetten vanaf 2021.
Voor het programma aan activiteiten en de organisatie is voor 2021–2025 jaarlijks 300.000 euro
opgenomen.
Samen met de gemeente heeft Linkeroever in het afgelopen jaar de verzelfstandiging van StrandLAB
Almere voorbereid. De belangrijkste aspecten van de verzelfstandiging waar Linkeroever aan heeft
gewerkt, zijn:
FlevoLAB BIS-aanvraag
Ontwikkelinstelling

Ondernemingsplan
Stichting StrandLAB 2021–2024

Presentatie stand van zaken en
toekomst StrandLAB Almere

Profielschets en werving
curatoren en
programmamakers
Stichting StrandLAB en
interim-directeur

Jaarplan 2021
Stichting StrandLAB

Linkeroever heeft het proces van de BIS-aanvraag getrokken. Indiening was 30 januari 2020. Hoewel de
indiening van FlevoLAB positief werd ontvangen, oordeelde de Raad voor Cultuur op 4 juni 2020 dat het
samenwerkingsverband van vijf partners nog te pril was om een ontwikkelinstelling in de BIS te worden.
De minister heeft aan de Tweede Kamer voorgesteld het advies van de Raad voor Cultuur over te nemen
om de 2 miljoen euro van de matchingsregeling Verbreding en Vernieuwing in te zetten voor provincies als
Flevoland die nu niet zijn gehonoreerd met een ontwikkelinstelling in de BIS. Deze mogelijkheid wordt
onderzocht door gemeente en provincie en ook wordt er door hen flink gelobbyd in Den Haag.
Linkeroever heeft een concept toekomstvisie en businessplan StrandLAB 2021–2024 opgesteld. Hierin
wordt de aanpak beschreven ten aanzien programma (artistieke kwaliteit), organisatie, exploitatie en
waarde-modellen, partners en het betrekken van de community. Het concept dateert van 7 mei 2020 en is
toegestuurd aan gemeente, provincie en de raad van toezicht. Omdat de uitslag van de BIS aanvraag
bepalend is voor de toekomst van StrandLAB is besloten daar eerst op te wachten. Na de zomer wordt het
ondernemingsplan verder uitgewerkt in een jaarplan voor 2021 en voorgelegd aan de raad van toezicht en
besproken met gemeente.
Linkeroever heeft de presentatie aan de bestuurders voorbereid voor het werkbezoek aan het nieuwe
atelier op 11 juni 2020. Op 1,5 meter afstand van elkaar en in aanwezigheid van de leden van de raad van
toezicht is vooruitgeblikt op de toekomst van StrandLAB en haar betekenis voor stad en regio. Samen met
de projectleiders van gemeente en provincie is ter voorbereiding een communicatietraining doorlopen en
een gezamenlijke kernboodschap geformuleerd.
Vanaf 2021 werkt StrandLAB voor de artistiek-inhoudelijke koers van de programmering samen met
curator(en) en programmamakers uit de stad. Linkeroever heeft hiervoor een profielschets voor curatoren
en programmamakers opgesteld en een lijst van mogelijke kandidaten. In Q3 en Q4 zijn de curator(en) en
programmamakers benaderd en geselecteerd.
Om continuïteit te waarborgen is Meta van Drunen interim-directeur van Stichting StrandLAB Almere voor
een bepaalde periode. Naast de taken van projectregisseur van StrandLAB houdt Meta zich als onderdeel
van het project StrandLAB bezig met afstemming met de raad van toezicht en zoekt zij een 3e lid Raad van
Toezicht. Hiervoor is de insteek om een bestuurder uit Almere te betrekken die ook goed de weg weet in
de multiculturaliteit van Almere/Flevoland. Na de zomer wordt dit weer opgepakt.
In mei 2020 heeft Linkeroever een concepttoekomstvisie en businessplan StrandLAB 2021–2024
opgesteld. Omdat de uitslag van de BIS-aanvraag medebepalend is voor de toekomst van StrandLAB, is
besloten daar eerst op te wachten, voordat een en ander verder werd uitgewerkt. In oktober heeft
Linkeroever met de toekomstvisie en businessplan als basis het jaarplan opgesteld. Hierin wordt de
aanpak beschreven voor de overgang van projectorganisatie naar zelfstandige organisatie. Het geeft een
globaal overzicht van het jaarprogramma met de activiteiten en de begroting en exploitatie. Het jaarplan is
vastgesteld door de raad van toezicht en goedgekeurd door wethouder en gedeputeerde.
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Subsidieaanvraag gemeente

Taken Stichting StrandLAB
raad van toezicht

Organisatie – medewerkers
stichting

Financiële en organisatorische
transitie

IT en online transitie
Kwaliteit
Presentatie stand van zaken en
toekomst StrandLAB Almere

In november gaf de gemeente aan dat de financiering vanuit Almere 2.0 voor de periode 2021–2024 via
een subsidie van de gemeente aan de stichting wordt verstrekt. In december is in afstemming met Erica
Haffmans de subsidieaanvraag ingediend. Het jaarplan fungeert als basis voor de aanvraag. De jaarlijkse
subsidie bedraagt 300.000 euro exclusief btw.
De twee rollen van interim-directeur-bestuurder en projectregisseur uitgevoerd door Meta van Drunen
liepen in 2020 parallel aan elkaar. Enerzijds is StrandLAB een project onder regie van Linkeroever,
anderzijds is StrandLAB ook al officieel een stichting per december 2019 mét een raad van toezicht. In
totaal waren er in 2020 vier vergaderingen met de raad van toezicht en directeur-bestuurder. In Q3 en Q4
vonden op 7 oktober en 10 december overleggen plaats met de raad van toezicht. In december is er een
geschikt 3e lid voor de raad van toezicht gevonden in de persoon van Harry Dijksma. In januari 2021 treedt
hij formeel toe. Ter verdere uitwerking van de statuten heeft Meta van Drunen een document opgesteld
dat gaat over de werkwijze en taakverdeling tussen het bestuur en de raad van toezicht.
Per 1 januari 2021 is de stichting een culturele organisatie en bestaat het team van StrandLAB uit een
kernteam en een flexibele schil. Meta van Drunen en Tessa Haan gaan mee vanuit het projectteam naar
het kernteam, in de rollen van respectievelijk interim-directeur en programmamedewerker. Voor een
financieel-administratief medewerker en een tweede programmamedewerker zijn in december profielen
opgesteld en vacatures geplaatst. Voor de medewerkers in de flexibele schil wordt zoveel mogelijk ingezet
op continuering van de bestaande personele bezetting.
In november is er een plan van aanpak opgesteld voor de uitvoering van de financiële en organisatorische
transitie van StrandLAB naar Stichting StrandLAB. Hiervoor is specifieke kennis nodig die op dit moment
niet binnen de organisatie aanwezig is en daarom wordt externe ondersteuning ingezet. De middelen
hiervoor zijn uit het projectbudget gehaald zodat dit niet op de begroting drukt van de stichting. Het gaat
onder meer om het opzetten van de administratieve organisatie, personele verantwoording en
administratie, de procedure rond de codes en het systeem voor interne controle en risicobeheer. In
december 2020 is gestart met uitvoering van de transitie en de werkzaamheden lopen door tot eind 2021.
Migratie van domeinnaam, website, e-mailadressen, cloud services, mappenstructuur en beeldarchief etc.
gaat van Linkeroever naar Stichting StrandLAB.
Borging van kwaliteit door middel van evaluaties en enquêtes. Er is getest met een evaluatieformulier
onder makers en er zijn twee publieksenquêtes gehouden eind 2020.
Voor het bestuurlijk overleg op 12 november 2020 heeft Linkeroever een presentatie voorbereid voor de
bestuurders Van Garderen en Rijsberman. De presentatie werd goed ontvangen.

Financiering/fondsen

Er is het afgelopen half jaar geïnvesteerd in opbouw van contacten met fondsen en verkend waar kansen
liggen voor aanvullende financiering vanuit fondsen, zoals Stimuleringsfonds (aanvraag gedaan),
Mondriaan Fonds, VSB, Fonds voor Cultuurparticipatie, Prins Bernhard Cultuurfonds, Cultuurfonds Almere.

FlevoLAB doorontwikkeling

Linkeroever heeft het proces van de BIS-aanvraag geïnitieerd. De minister heeft aan de Tweede Kamer
voorgesteld het advies van de Raad voor Cultuur over te nemen om de 2 miljoen euro van de
matchingsregeling Verbreding en Vernieuwing in te zetten voor provincies als Flevoland die nu niet zijn
gehonoreerd met een ontwikkelinstelling in de BIS. In het afgelopen half jaar zijn de partners tweemaal
bijeengekomen in een digitaal overleg. In december werd bekend dat er voor FlevoLAB jaarlijks ca.
330.000 euro beschikbaar is en dat StrandLAB penvoerder is van het programma. De komende periode
wordt samen met de partners een aangepast plan gemaakt en een uitvoeringsagenda.

Projectteam
Linkeroever heeft in 2020 structureel overlegd met de gemeente en provincie.
Eind december 2020 bestond het StrandLAB-team uit:
● Liesbeth Jansen (supervisor), Meta van Drunen (regie en directeur-bestuurder stichting), Joep de
Roo (financiën, proces en organisatie), Saskia Grogniet-Vijn (overall communicatie), Alina Tomescu
(onderzoek en social media), Maarten Pedroli (website) en Daniëlle Levendig (tekstredactie) vanuit
Linkeroever.
● Aangevuld met externe ondersteuning door Tessa Haan (productie evenementen, traject
vergunningen, communicatie), Arjen van Vulpen (tijdelijke bouwwerken), Germain Macaya (drone
en social media) en Thom Laagkemper (social media). Sinds september ondersteunt Maika Eggink in
fondsenwerving.
Vanaf 2021 zal de organisatie overgaan op een vast kernteam (in loondienst van de stichting), dat de
structurele taken uitvoert, en een flexibele schil, die wordt ingezet voor incidentele taken.
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Netwerk en samenwerkingspartners
In de afgelopen jaren heeft Linkeroever voor StrandLAB actief geïnvesteerd in het opbouwen van
netwerk en samenwerkingspartners. StrandLAB heeft meer dan vijftig actieve samenwerkingspartners.
Deze zijn onder te verdelen in educatieve partners, economische partners en culturele en
maatschappelijke partners. Er zijn meer dan honderd kunstenaars en makers verbonden aan
StrandLAB.
De partners zijn lokaal, regionaal en nationaal. Het onderhouden en betrekken van mensen uit de
buurt, de ondernemers in het gebied en de organisaties uit de stad en provincie is net zo belangrijk als
de aansluiting met partners op nationaal niveau. De wisselwerking tussen de lokale, regionale en
nationale samenwerking maakt het programma juist zo interessant. Deze moet in balans zijn. Een goed
voorbeeld is de winterschool in maart 2020. ArtScience van KABK uit Den Haag werkte samen met Arte
College in Almere Poort.
Het netwerk van samenwerkingspartners, makers en kunstenaars vormt voor de stichting een mooie
basis om de komende jaren op voort te bouwen.
Financiën
StrandLAB wordt gefinancierd met publieke middelen uit Fonds Verstedelijking Almere als onderdeel
van het programma Almere 2.0. De bestedingen van StrandLAB Almere zijn binnen de beschikbare
kaders gebleven. Dit viel onder verantwoording van Bureau Linkeroever. Er is een financieel jaarverslag
gemaakt over 2020.
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4 Communicatie
Voor alle activiteiten is in 2020 een breed palet aan communicatiemiddelen ingezet. De versoepeling
van de coronamaatregelen hield gelukkig de hele zomer stand. Daardoor konden al onze activiteiten,
aangepast aan de geldende maatregelen, doorgang vinden. Dat betekende voor de communicatie ook
volle kracht vooruit. Aan media-aandacht geen gebrek. Omroep Flevoland heeft van alle activiteiten
rapportages gemaakt. Ook de Almeerse omroep KIJK Almere en Easy FM besteedden aandacht in hun
programma’s aan StrandLAB.
Op 18 september is Atelier StrandLAB geopend. Een opening voor een groots publiek paste niet binnen
de maatregelen, waarop we gekozen hebben voor een opening met een select aantal genodigden.
Ook de makers zelf communiceren over de activiteiten bij StrandLAB. Per maker verschilt de
professionaliteit hierin. Bij makers die zelf ook een team om zich heen hebben staan met een
communicatiemedewerker, werkt dit heel goed. Voor makers die dit niet hebben, verloopt de
communicatie vooral via StrandLAB zelf.
Lokale en landelijke pers
Terugkijkend op het jaar zien we dat we het bij de lokale en regionale pers goed doen, zowel de
geschreven media als de omroepen besteedden veel aandacht aan ons. De landelijke pers loopt nog
achter. Uit een persoverleg op 7 juli met gemeente, provincie en ACM blijkt dat het halen van
landelijke pers moeilijk is. De gemeente gaat na of hiervoor middelen kunnen worden vrijgemaakt bij
Almere 2.0. We hopen met nieuwe partners als Oerol aan te kunnen haken bij de landelijke pers in
2021.
Nieuwsbrief, site en social media
Dit jaar hebben we elke maand een nieuwsbrief verstuurd in plaats van om de twee à drie maanden.
Deels omdat er deze zomer meer activiteiten waren en ook om in coronatijd op het netvlies van de
geïnteresseerden te blijven staan. Het laatste half jaar opent gemiddeld zo’n 40% de nieuwsbrief, wat
een goed teken is. 20 tot 30% wordt als goed gezien. Hoewel minder dan in het begin van StrandLAB,
groeit het aantal nieuwe aanmelding nog steeds door.
De bezoeken aan de site fluctueren, maar lopen wel gelijk aan het aantal activiteiten dat er is. Zodra er
meer activiteiten zijn, wordt er ook meer op de site gekeken. In december was er een piek vanwege
twee openstaande vacatures.
We hebben op de socials meer berichten geplaatst. Op Facebook leverde dit niet veel extra interactie
op, het aantal volgers is ook bijna niet gegroeid op dit medium. Deze stagnatie kan komen omdat we
minder (betaalde) advertenties hebben ingezet het afgelopen half jaar. Daarnaast is mogelijk het
algoritme van Facebook veranderd, dat door corona meer gericht zou zijn op online video’s en minder
op live events. In 2021 werken we met een vast advertentiebudget per maand in plaats van per event.
Als we naar Instagram kijken zien we dat het aantal volgers hier wel enorm is gegroeid: van 484 in
januari naar 924 in december. We scoren hier ook hoog op interactiviteit. Dit is een goed teken.
Instagram wordt in het algemeen veel gebruikt door kunstenaars en makers. De groei en hoge mate
van interactiviteit zou kunnen betekenen dat we de hoofddoelgroep van StrandLAB op een goede
manier aanspreken. Ook Twitter laat een groei zien van 127 in december 2019 naar 215 in december
2020. De activiteit op Twitter loopt redelijk gelijk aan de activiteiten. Het aantal volgers op Twitter is
relatief laag. Toch houden we het medium aan omdat de doelgroepen pers en bestuurders hier
gebruik van maken. In bijlage B staat een overzicht en interpretatie van de cijfers van de
socialmediakanalen.
Community
Nu StrandLAB een fysieke plek heeft op het Almeerderstrand zetten we nog meer in op binding met de
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community. StrandLAB wil kunst en cultuur verbinden met alle lagen van de bevolking (inclusiviteit) en
zet daarom in op het ontwikkelen van een levendige community betrokken omwonenden, kunstenaars
en ondernemers die actief zijn in de ontwikkeling van het gebied en zich daar gezamenlijk
verantwoordelijk voor voelen. Zo ontstaat er draagvlak en wordt StrandLAB geborgd voor de lange
termijn.
Onderzoek
Dit jaar hebben FlevoPanel een enquête laten organiseren. Een representatieve groep van 455
Flevolanders heeft vier vragen over StrandLAB beantwoord. Uit dit onderzoek blijkt dat 26% van de
Almeerders StrandLAB qua naam kent. Dat is binnen drie jaar geen slechte score. Uit het onderzoek
blijkt ook dat de missie van StrandLAB nog beter gecommuniceerd kan worden. Dit nemen we mee in
het nieuwe communicatieplan. Nu onze eigen programmalijnen duidelijk staan, is dit ook het moment
om de missie beter te verspreiden. Een uitgebreide interpretatie van de enquêteresultaten is te lezen
in de halfjaarrapportage.
Daarnaast hebben we voor een derde jaar op rij ook nog een eigen enquête gehouden. Ondanks dat
we deze enquête via dezelfde kanalen als vorig jaar hebben verspreid (inclusief een betaalde
campagne), was het respons dit jaar veel kleiner. Een groot aantal mensen dat de enquête heeft
ingevuld, heeft ook onze activiteiten bezocht. De verbeterpunten die hieruit voortkomen zijn veelal
praktisch van aard, verbeterpunten in faciliteiten bijvoorbeeld. Veel mensen geven aan op de een of
andere manier betrokken te willen zijn.
Vanaf 2021 gaan we over op een nieuwe vorm van monitoring en meten van impact. De terugloop van
het aantal respondenten heeft ons doen nadenken over de manier van evalueren en het ophalen van
feedback bij zowel publiek als bij makers. In plaats van een enquête aan het eind van het jaar,
waarvoor we veel moeite moeten doen om respondenten te krijgen, gaan we in 2021 direct na
activiteiten feedback ophalen bij bezoekers. Zo koppelen we het direct aan activiteiten en kunnen we
er ook gedurende het jaar op anticiperen. Voor de evaluatie met makers en onderzoekers gaan we ook
op een andere manier werken. Tot nu toe werkten we wel met een evaluatie, maar die kon naar eigen
inzicht geschreven worden. Sinds december loopt er nu een pilot met een vaststaand
evaluatieformulier. Hierdoor moet iedereen dezelfde vragen beantwoorden en dat geeft ons houvast
in de interpretatie van de data, zowel kwantitatief als kwalitatief.
Communicatieplan
Nu StrandLAB een nieuwe fase in gaat, is het van belang om de communicatiestrategie hier goed op
aan te passen. Begin 2021 wordt er een nieuw communicatieplan gemaakt.
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