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Voor u ligt het Jaarplan 2022 van 
StrandLAB Almere. Bij het opstellen 
van dit jaarplan is er van alles aan de 
hand in Nederland en in de wereld. Het 
is een onrustige en bijzondere tijd. De 
coronapandemie en de ontwikkelingen 
rond het klimaat brengen onzekerheden 
met zich mee. Er ontstaat steeds meer 
een tweedeling in de samenleving en er 
zijn verschillende perspectieven op de 
realiteit. Deze tijd vraagt om alertheid, 
flexibiliteit en wendbaarheid. 

Het is StrandLAB afgelopen jaar gelukt om met de 
onzekerheden om te gaan, om het buitenlaboratorium 
voor cultuur verder vorm te geven en de relatie met het 
Almeerderstrand en het IJmeer te verstevigen. Met de focus 
op buiten, kunst en cultuur, onderzoek en ontwikkeling in 
relatie tot actuele vraagstukken en in samenwerking met 
gerenommeerde partners. Door de makers en de inhoud 
centraal te stellen.

Vele kunstenaars en studenten hebben inmiddels bij StrandLAB 
gewerkt. Vanuit verschillende disciplines: beeldende kunst, 
theater, mime, sonologie, geluidskunst en design en in 
kruisbestuiving met andere werkvelden waaronder ecologie, 
water, filosofie en sociologie. De makers en studenten komen 
overal vandaan: lokaal van eigen Flevolandse bodem, regionaal 
uit de omgeving van Amsterdam tot Utrecht, Arnhem en Den 
Haag tot Groningen. Maar ook uit IJsland, Ierland, Amerika 
en Griekenland. Bezoekers komen uit binnen- en buitenland 
en festivals weten het strand te vinden voor try-outs bij 
StrandLAB. Er is een grote betrokkenheid vanuit de buurt. De 
kruisbestuiving werkt en begint haar vruchten af te werpen. 

In 2022 gaan we door en maken we de volgende slag in het 
professionaliseren en het uitbreiden van samenwerkingen. 
We bouwen verder aan het residentieprogramma samen 
met Oerol, de Veldacademie samen met kunstacademies 
en we maken programma samen met lokale makers, 
bewoners en partnerorganisaties. Makers die dit jaar bij 
StrandLAB onderzoek hebben gedaan, presenteren hun werk 
in 2022 bij Floriade Growing Green Cities. We werken toe 
naar een StrandLAB-festival en zichtbare momenten met 
publieksprogrammering. 

Het is de complexiteit van de grote vraagstukken en 
de wereldwijde crisis die StrandLAB ziet als urgente 
opgaven om bij stil te staan en om op te reflecteren. Om 
creativiteit en denkkracht in te zetten voor het creëren van 
oplossingsrichtingen. Vanuit artistiek onderzoek en vanuit 
het vermogen om te verbinden. StrandLAB wil een plek van 
betekenis zijn voor makers en voor iedereen om handvatten te 
bieden, perspectief te schetsen en om te kunnen gaan met de 
vraagstukken van deze tijd. Dichtbij en verder weg.

Het zijn de uitdagingen van nu en de toekomst die als een rode 
draad door het StrandLAB-programma van 2022 lopen. Om 
er een aantal te noemen: De onzekerheid hoe de wereld er 
komend jaar uit gaat zien en hoe we daarmee omgaan. Onze 
dubbelzinnige relatie tot de natuur. Het verlangen naar een 
veilig en stabiel thuis. De sterk groeiende jonge stad Almere en 
het belang van verhalen voor een stad en provincie in wording 
die een eigen identiteit zoeken. 

In dit jaarplan verwoorden wij onze plannen en ambities. We 
zijn in 2021 – het overgangsjaar naar een stichting – goed op 
stoom gekomen. Met een enthousiast team, een ervaren en 
betrokken Raad van Toezicht en samen met fantastische makers 
en partners werken we met StrandLAB aan iets unieks. In 2022 
ontwikkelen we StrandLAB Almere verder. Met de onderzoeken 
en activiteiten van StrandLAB maken we het Almeerderstrand 
en omgeving het buitenlaboratorium voor cultuur voor 
iedereen. We hebben er zin in.

Veel leesplezier.

Meta van Drunen
interim-directeur/bestuurder
Stichting StrandLAB Almere

Inleiding

Acteur in actie tijdens artist in residence Gouden Haas & Black Pencil Ensembe, foto Erwin Budding
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Het Almeerderstrand staat over een 
aantal jaren landelijk bekend als een 
iconische,  spannende en vernieuwende 
plek voor het maken én beleven van 
kunst en cultuur op locatie. StrandLAB 
Almere is daarin hét culturele 
buitenlaboratorium van Almere en aan 
het IJmeer. StrandLAB focust op buiten. 
Met het landschap van water en zand 
als  werkplaats en decor wordt het 
herkend als dé plek voor buitentry-outs 
en ontwikkelingslocatie voor opkomend 
talent en nieuwe kunstvormen. Oftewel: 
als een experimenteerzone voor cultuur. 
Het is van unieke betekenis voor de 
regio Flevoland en de Metropoolregio 
Amsterdam en is op nationaal (en op 
termijn op internationaal) niveau een 
begrip. 

Het programma van StrandLAB combineert onderzoek en 
experiment (talentontwikkeling) met het beleven van cultuur 
(participatie en presentatie) op het strand, op de grens van stad 
en natuur.  

Vanaf 2021 is StrandLAB Almere als stichting op eigen benen 
gaan staan. StrandLAB is een nieuwkomer in het culturele 
speelveld en als buitenlaboratorium voor cultuur is het nog 
volop in ontwikkeling. Toch wordt StrandLAB nu al herkend als 
‘die nieuwe ruimdenkende plek met een eigenwijze aanpak’ die 
continu dwars- en kruisverbanden legt tussen de verschillende 
actoren, schaalniveaus, disciplines en werkvelden, altijd vanuit 
de inhoud. 

In het buitenlaboratorium voor cultuur werken doeners en 
denkers aan relevante vraagstukken en aan oplossingen voor 
vraagstukken in de samenleving. Het is de plek waar makers 
en kunstenaars, wetenschappers en studenten elkaar vinden, 
uitdagen en inspireren. Het is de plek die bewoners en 
bezoekers, ondernemers en ambtenaren verbindt en uitnodigt 
om samen te werken en mee te maken. 

StrandLAB plaatst kunst en cultuur niet op zichzelf maar 
midden in de samenleving. Het buitenlaboratorium ontwikkelt 
zich als een inspiratiebron van en voor de stad en als een 
culturele denktank voor de samenleving en de publieke 
buitenruimte. 

Samen met culturele partners en partners in het gebied zet 
StrandLAB Almere en Flevoland op de kaart als cultureel 
relevante bestemming. Met de unieke locatie op het 
strand en met een werkwijze die zich onderscheidt van 
het traditionele culturele speelveld versterkt en vernieuwt 
StrandLAB het culturele aanbod. Dit is belangrijk omdat het 
aantal inwoners en arbeidsplaatsen in Almere en Flevoland 
de komende jaren flink groeit. StrandLAB treedt buiten de 
gebaande paden, wordt niet gehinderd door denken en doen 
in figuurlijke hokjes of fysieke ruimten en is overtuigd van de 
noodzaak en meerwaarde van samenwerking. StrandLAB zet 
de verbeeldingskracht en creatieve energie – die kunst en 
cultuur bij uitstek bieden – in om te verbinden, om anders te 
denken en dóór te denken over oplossingsrichtingen voor de 
uitdagingen van nu en de toekomst.

1 Profiel 

Artist in residence collectief De Onkruidenier i.s.m. Oerol, foto Erwin Budding
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De ontwikkeling van StrandLAB Almere 
is onderdeel van een aantal grotere 
ontwikkelingen en kan daar niet los van 
worden gezien. De verschillende rollen 
en relaties die StrandLAB heeft, zijn 
relevant voor de toekomstige keuzes 
en ontwikkelingsrichting van StrandLAB 
Almere en worden hieronder per context 
toegelicht.  

Ontwikkeling Almere: Programma Almere 2.0 
In het kader van het Rijk-regioprogramma Amsterdam – Almere 
– Markermeer (RRAAM) hebben het Rijk, de gemeente Almere 
en de provincie Flevoland afspraken gemaakt over de integrale 
stedelijke ontwikkeling van Almere, getiteld Almere 2.0. In de 
rijksstructuurvisie wordt het toekomstperspectief van de stad 
als volgt geformuleerd: ‘Almere is een westelijk georiënteerde 
stad met circa 60.000 nieuwe woningen ten opzichte van 2010 
en een forse groei van het aantal arbeidsplaatsen. Almere is 
volwaardig onderdeel van het regionale mobiliteitsnetwerk 
van de Noordvleugel. De IJmeerverbinding, een regionaal 
metroachtig systeem dat loopt tussen het centrum van Almere 
(via Pampus en IJburg) en Amsterdam Zuid, is hierbij de stip op 
de horizon, gekoppeld aan de ontwikkeling van Pampus.’ 

Het is voor de stad, de provincie Flevoland, de Metropoolregio 
Amsterdam (MRA) en het Rijk van belang dat Almere zich 
ontwikkelt tot een volwaardige stad met een aantrekkelijk 
aanbod aan kunst en cultuur. De kustzone van Almere 
Poort met onder meer het Almeerderstrand en DUIN zijn 
binnen Almere 2.0 aangewezen als een uniek gebied en een 
hoogwaardige verblijfsplek in de regio waar strandbeleving, 
cultuur en water(sport) hand in hand gaan. 

• Fonds Verstedelijking Almere
StrandLAB Almere is onderdeel van het sleutelproject Kustzone 
Poort van het Almere 2.0.-programma en programmalijn 4 
Versterken verblijfsplekken cultuur, toerisme en recreatie. De 
projecten van Almere 2.0 worden gefinancierd uit het Fonds 
Verstedelijking Almere (FVA). Voor de komende periode 2021–
2025 is er voor de organisatie en de culturele programmering 
van StrandLAB Almere jaarlijks € 300.000 exclusief btw uit de 
FVA-middelen gereserveerd.  

• Almere 2050
In het visiedocument Almere, stad met toekomst van juni 2021 
wordt het perspectief voor Almere 2050 geschetst en daarin 
staat over cultuur het volgende beschreven: ‘Op het terrein 
van cultuur en culturele voorzieningen is een achterstand 
goed te maken. De aandacht zal uitgaan naar verschillende 
broedplaatsen voor (startende) kunstenaars en naar creatieve 
industrie. Ook de verdere recreatieve en culturele ontwikkeling 
van de kustzone van Almere Poort zal doorgezet worden. De 
huidige programmering zal daartoe verbreed en uitgebreid 
worden.’ 

Gebiedsontwikkeling: Kustzone Almere Poort
Het sleutelproject Kustzone Almere Poort is onderdeel van een 
grotere gebiedsontwikkelingsopgave en kent twee duidelijke 
componenten: de fysieke ontwikkeling en de inhoudelijke en 
programmatische profilering van het gebied. Het is van belang 
dat beide componenten in samenhang worden georganiseerd. 

• Van visie tot regie
De ontwikkeling van de fysieke ontwikkeling is belegd bij de 
afdeling Gebiedsontwikkeling van de gemeente Almere. Voor 
de inhoudelijke en programmatische culturele profilering 
van de culturele broedplaats in het gebied voerde Bureau 
Linkeroever tot en met 2020 de regie onder de noemer 
StrandLAB Almere. 

Omdat op dit moment de algemene regie op het inhoudelijke 
en programmatische profiel van het gehele gebied ontbreekt, 
wordt door de gemeente Almere onder leiding van de afdeling 
Gebiedsontwikkeling en met behulp van externe partners 
een gebiedsvisie opgesteld. De visie moet de samenhang van 
de fysieke en programmatische ontwikkeling van het gebied 
borgen. Na vaststelling vormt de gebiedsvisie het kader voor 
de fysieke en programmatische ontwikkeling in 2021–2025 en 
worden een of meerdere gebiedsregisseurs/programmeurs 
aangesteld voor de uitrol van de gebiedsvisie.

• Binnendijks en buitendijks
Het gebied rondom het Almeerderstrand zal komende jaren 
nog behoorlijk (door)ontwikkelen, zowel binnendijks als 
buitendijks. 

Binnendijks geven niet alleen de woningontwikkelingen in DUIN 
maar ook andere initiatieven het gebied de komende jaren 
een grote impuls. Zo worden onder meer parkeerterreinen 

2 Context

WaterWalks IJmeer i.s.m. LUDWIG collectief, foto StrandLAB Almere
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met duizend parkeerplekken gerealiseerd, wordt Vis à Vis 
permanent in het gebied ingepast en zijn een zorggebouw, een 
basisschool en bso momenteel in aanbouw. 

Buitendijks is dit voorjaar de uitbreiding van het 
Almeerderstrand opgeleverd. Het nieuwe strand is als 
publiekstrand inmiddels al te gebruiken en zal in 2022 
na de aanleg van de ontsluitingsweg en het vastgestelde 
bestemmingsplan als evenementenstrand in gebruik worden 
genomen. 

De overgang tussen binnen- en buitendijks is straks niet 
meer voelbaar als de IJmeerdijk is ‘ingepakt’ in een continu 
duinlandschap en het strand toegankelijk zal zijn via ‘echte’ 
strandopgangen. De dijk als barrière verdwijnt daarmee en het 
duinlandschap wordt de leidende kwaliteit voor de openbare 
ruimte. Nergens een rechte lijn, verschillende bouwhoogtes, 
maximale doorzichten en gebouwen die met de ‘voeten’ in de 
duinen staan. Duinen, weliswaar lage, zijn straks ook terug te 
vinden op de stranden. 

Meer richting Marina Muiderzand en rondom het Duinplein en 
de hoogbouw biedt het gedeelte van het strand in dit gebied 
een scala aan activiteiten voor watersporters en recreanten.

Ontwikkeling Almeerderstrand: cultureel cluster
Met het besluit tot de definitieve vestiging van Vis à Vis (2019), 

de vestiging van Stichting StrandLAB als buitenlaboratorium 
op het strand en de evenementenprogrammering van het 
evenementenstrand, zijn een aantal sterke culturele partners 
blijvend in het gebied gevestigd. Er vormt zich een cultureel 
cluster. Deze culturele partners zijn samen met nieuwe 
partners die zich de komende jaren nog in het gebied gaan 
vestigen gezamenlijk bepalend voor het profiel van het gebied 
rondom het Almeerderstrand. Met culturele programmering 
in het gebied wordt een vliegwiel op gang gebracht om 
initiatiefnemers te verleiden met activiteiten naar de Kustzone 
Almere Poort te komen. 

• Fysieke voorzieningen buitenlaboratorium 
Met de realisatie van Atelier StrandLAB heeft StrandLAB sinds 
juni 2020 een fysieke plek op het Almeerderstrand voor de 
komende vijf jaar. In de plannen van gemeente en provincie 
voor de gebiedsontwikkeling van de Kustzone Almere Poort 
is opgenomen dat StrandLAB een permanente fysieke locatie 
krijgt van waaruit het zijn activiteiten organiseert. 

In 2021 heeft de gemeente Bureau Linkeroever de opdracht 
gegeven om in nauwe afstemming met StrandLAB de fysieke 
voorzieningen uit te breiden en is de planvorming hiervoor 
gestart. Het gaat om een werkplaats en opslagruimte naast 
het atelier, een extra buitenpodiumdek, mobiele zitplaatsen 
en een overkapping. Deze fysieke voorzieningen faciliteren de 
activiteiten van StrandLAB en versterken de unieke buitenplek. 

De verwachte oplevering is voorjaar 2022. Alle fysieke 
voorzieningen van StrandLAB Almere vallen in 2022 onder 
beheer en onderhoud van de gemeente Almere. Tussen de 
afdeling Vastgoed van de gemeente en StrandLAB wordt eind 
2021 een overeenkomst afgesloten voor het om-nietgebruik 
van de tijdelijke voorzieningen voor zo lang deze door 
StrandLAB gebruikt worden. 

De ontwikkeling van de nieuwe fysieke voorzieningen maakt 
geen deel uit van het StrandLAB-budget. Voor de ontwikkeling 
en realisatie van de gebouwde voorzieningen zijn voor de 
komende periode 2021–2025 middelen gereserveerd uit het 
Fonds Verstedelijking Almere. De afdeling Gebiedsontwikkeling 
van de gemeente Almere heeft voor het proces en de realisatie 
van de voorzieningen een apart projectbudget opgenomen. 

Leidraad voor de nieuwe voorzieningen is het 
Inspiratiedocument dat is opgesteld door Linkeroever in april 
2020. Hierin is een tijdslijn geschetst voor de ruimtelijke 
inbedding en fysieke ontwikkeling van het buitenlaboratorium 
en zijn de verschillende type ruimten en plekken beschreven 
die wenselijk zijn voor exploitatie en accommodatie van 
de activiteiten van StrandLAB. Het gaat hierbij onder meer 
om een multifunctionele ruimte, creëren van (bijzondere) 
overnachtingsplekken voor artists in residence en 
cultuurbezoekers en buitenplekken zoals een tribune, podium 
en uitkijktoren. Het is wenselijk om in 2022 het atelier en de 

nieuwe voorzieningen aan te sluiten op het riool of een grote 
sceptic tank in te laten graven. Hierover gaat StrandLAB in 
gesprek met de afdeling Vastgoed. 

• Aandachtspunten visitekaartje Almeerderstrand
Bijzondere aandachtspunten in en om de gebiedsontwikkeling 
zijn: veilige en toegankelijke strandopgangen voor iedereen, 
een schoon en uitnodigend strand (goed regelen van 
afvalinzameling, onderhoud, verlichting en bewegwijzering) 
en goede en nette openbare toiletvoorzieningen op het strand 
(van buitenaf toegankelijk). Deze punten zijn essentieel voor de 
aantrekkelijkheid van het Almeerderstrand als cultureel cluster 
en hét visitekaartje van de regio en daarbuiten.

• Experimenteerzone cultuur
De gemeente werkt aan een experimenteerzone voor cultuur 
die kleinschalige evenementen en activiteiten in het gebied 
mogelijk maken binnen de kaders van de vergunningen en 
omgevingsvisie. Een experimenteerzone is noodzakelijk voor 
het realiseren van de ambitie om van het Almeerderstrand 
en het gebied eromheen een landelijk bekende culturele 
broedplaats en Flevolands buitenlaboratorium voor kunst en 
cultuur te maken. Belangrijk is inzicht te krijgen en te geven in 
condities, wetten (Omgevingswet), regels en tools die nodig zijn 
en die het mogelijk maken initiatieven te ontplooien binnen 
de experimenteerzone. Het vertalen van de resultaten van 
de experimenteerzone naar rollen en taken en de betekenis 

Luchtfoto evenementenstrand en Almeerderstrand, zomer 2021, foto Top-shot Luchtfoto Kustzone Almere Poort, zomer 2021, foto Top-shot
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voor het gebied als geheel, is een taak van de toekomstige 
gebiedsprogrammeurs of -regisseurs. De ambtelijke werkgroep 
Experimenteerzone zoals die wordt voorgesteld, kan voorzien in 
een integrale benadering waar het gaat om vergunningverlening 
en het inbedden van de experimenteerzone in juridische 
instrumenten, op basis van de bestuurlijke ambitie.

• Evenementenstrand 
StrandLAB heeft nu geen rol in de programmering van het 
evenementenstrand of selectie van events. Het is denkbaar 
dat voor verdere profilering van het gebied StrandLAB hier 
in de toekomst wel een rol in krijgt en samenwerkt met de 
evenementencoördinator. Als de coronamaatregelen het 
toelaten én het bestemmingsplan het toestaat, kunnen er 
vanaf 2022 grote evenementen verwacht worden op het 
nieuw aangelegde evenementenstrand. Op het moment van 
schrijven is de evenementenkalender voor 2022 nog niet 
duidelijk. In het verleden werden de grote evenementen zoals 
Libelle Zomerweek en festivals ZAND en Free Festival op het 
‘oude’ Almeerderstrand georganiseerd. Een groot gedeelte 
van het strand was dan vaak voor langere tijd afgesloten door 
op- en afbouwwerkzaamheden. Rondom de periode van de 
Libelle Zomerweek was het strand dan twee maanden niet 
goed toegankelijk, vaak in de mooie voorjaarsperiode van 
half april tot half juni. Als de evenementen op het nieuwe 
evenementenstrand doorgang kunnen vinden, is het onduidelijk 
wat de effecten gaan zijn voor de activiteit en bereikbaarheid 

van StrandLAB. Voor 2022 staan drie meerdaagse momenten 
met StrandLAB-publieksprogrammering in de planning: eind 
mei, half augustus en eind september/begin oktober. StrandLAB 
houdt hierover contact met de gemeente en Almere City 
Marketing.  

Ontwikkeling culturele infrastructuur Flevoland: 
FlevoLAB 
StrandLAB Almere is initiator van en partner in het 
samenwerkingsverband FlevoLAB, dat is opgericht in december 
2019. FlevoLAB bestaat uit vijf partners: 2turvenhoog, 
BonteHond, Suburbia, Vis à Vis en StrandLAB Almere. Het 
doel van de samenwerking is de culturele infrastructuur in 
Flevoland te versterken en om onder één noemer samen te 
bouwen aan een sterk merk dat Flevolandse cultuur op de 
kaart zet en de culturele partners verbindt en die bijdraagt aan 
professionalisering van de sector. Het is de ambitie van het 
verbond om uit te breiden met culturele partners in Flevoland 
buiten Almere, die aanvullend zijn op de artistieke kwaliteiten 
van de bestaande partners.

Het programma van FlevoLAB kent drie onderdelen: 
talentontwikkeling, publieksprogramma en kennis en 
samenwerking. Hierbinnen vallen verschillende activiteiten. 
StrandLAB is trekker van de FlevoLAB Tour: een tour langs 
verschillende culturele plekken en organisatie in Flevoland om 
het netwerk uit te breiden en uitwisseling en samenwerking te 

stimuleren. 

Begin 2020 heeft Stichting StrandLAB Almere, vooruitlopend 
op de verzelfstandiging in 2021, als penvoerder van het 
samenwerkingsverband een aanvraag gedaan bij het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om 
aangemerkt te worden als ontwikkelinstelling in de culturele 
basisinfrastructuur (BIS). Deze aanvraag is niet gehonoreerd 
(ondanks de waardering voor de kwaliteit van de aanvraag). 
Wel is er via een andere weg, via de regeling Verbreding en 
Vernieuwing van OCW, alsnog budget toegekend voor de periode 
2021–2024. Het gaat om € 1.333.320 exclusief btw. Hier zijn 
geen matchingvoorwaarden aan verbonden en het budget zal 
via een subsidiebeschikking van de provincie worden uitgekeerd 
aan de penvoerder. FlevoLAB gaat in het najaar 2021 formeel 
van start.

StrandLAB neemt, zoals hierboven al genoemd, binnen het 
samenwerkingsverband de coördinerende rol van penvoerder 
op zich. De middelen die beschikbaar komen voor FlevoLAB 
zijn aanvullend op het budget vanuit het FVA voor Stichting 
StrandLAB. De extra middelen komen ten gunste van programma 
van alle samenwerkingspartners in het verbond. 
StrandLAB werkt de komende jaren samen met de partners 
van het FlevoLAB-verbond toe naar een positief beoordeelde 
aanvraag voor BIS ontwikkelinstelling voor de periode 2025–
2028.

 

Linkeroever
gebouwen en gebieden

31.08.2021 - Voorzieningen StrandLAB Almere 
www.studioworks.design

Incl. tijdelijke en verplaatsbare tarp.
Te plaatsen over één van de drie podia.
Opslag van deze elementen in de berging.

Mobiele podiumdelen.

Mobiele banken
Opslag in berging

VERPLAATSBAAR PODIUM

Strandwachter

Bergruimte

Werkplaats

Toegangspad >

Atelier

Podium / 
Buitenwerkplaats

Beeld Vis à Vis, partner FlevoLAB-verbond(Toekomstige) voorzieningen StrandLAB Almere
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StrandLAB draagt zorg voor de artistiek-
inhoudelijke kwaliteit, continuïteit en 
relevantie van zijn programmering. 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. De focus 
op onderzoek én het werken in de 
buitenlucht maakt dat StrandLAB een 
plek kan blijven bieden aan kunstenaars, 
onderzoekers en makers. 

StrandLAB Almere onderzoekt met zijn programma – door te 
testen, toe te passen en bij te stellen – welke activiteiten de 
functie van het buitenlaboratorium en gebied op en rond het 
Almeerderstrand versterken. Voor de programmering van 2022 
wordt voortgebouwd op de programmering van voorgaande 
jaren. De maker en de inhoud staan daarbij altijd centraal. 

Programmatische doelstellingen:
• Het creëren van een culturele voedingsbodem voor 

een toonaangevende ontwikkelingsplek die talent en 
initiatiefnemers aantrekt en een ‘open’ laboratorium biedt 
voor onderzoek, experiment en uitwisseling.

• Met een divers en inclusief programma zo breed mogelijk 
uitnodigen en aansluiten bij verschillende culturen en 
doelgroepen en StrandLAB ontwikkelen tot het ‘lab’ van de 
stad en van de samenleving.

• Het vergroten van de reikwijdte en het eigenaarschap van 
het programma door het duurzaam binden van (nieuwe en 
gerenommeerde) makers, curatoren en programmapartners 
aan StrandLAB op verschillende niveaus: lokaal, regionaal, 
nationaal en internationaal.

• Vernieuwing stimuleren door trajecten mogelijk te maken 
die bruggen slaan tussen kunst en wetenschap en de 
verbinding van disciplines en werkgebieden.

• De kracht van het gebied in een grotere context zetten en 
verbinden met herkenbaar profiel van buitenlaboratorium 
voor cultuur.

Inhoudelijke uitgangspunten 
De onderzoeken en activiteiten:
• passen binnen de programmalijnen Schurend zand en Het 

nieuwe land (bijlage 1);
•  sluiten aan bij toekomstgerichte vraagstukken voor de 

samenleving en waarvoor Almere als nieuwe stad zich ziet 
gesteld;

•  hebben thema’s of onderzoeksvragen die worden 
geformuleerd in samenwerking met partners;

• zijn naar buitengericht en op de grens van natuur en stad 
waar de interactie met het landschap en met publiek 
centraal staan;

• zijn het gehele jaar door; 
• bouwen voort op de activiteittypen artist in residence, 

veldacademie en lokale programmamakers; 
• worden geclusterd in publieksprogrammering tijdens een 

aantal herkenbare publieksmomenten gedurende het jaar. 

Doelgroepen
• Kunstenaars, onderzoekers, creatieve makers en denkers 
• Ondernemers, samenwerkingspartners en financiers 
• Bewoners
• Bestuurders en ambtenaren
•  Publiek 

De doelgroepen zijn beschreven in hoofdstuk 6 (Het verhaal en 
de communicatie). Een bijzondere uitdaging is het verbinden 
van kunst en cultuur met alle lagen van de bevolking. 
StrandLAB heeft een strategie en actieplan ontwikkeld om de 
komende jaren inclusiviteit en diversiteit in de kern van de 
organisatie en de activiteiten door te voeren en te verankeren 
in de werkwijze. In het hoofdstuk 5 (Organisatie en zakelijke 
ontwikkeling) en in bijlage 2 wordt dit nader toegelicht. 

Functies 
Het buitenlaboratorium voor cultuur onderscheidt de volgende 
functies:
•  Onderzoek 
• Testen
• Ontwikkeling 
• Werkplaats (maken)
• Platform (presentatie, interactie, kruisbestuiving, 

uitwisseling, inspiratie, educatie, bewustwording)

3 Artistiek-inhoudelijke 
ontwikkeling

WaterWalks IJmeer 2021, wandeling met maritiem archeoloog Yftinus van Popta, foto Lidewij Meijer
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StrandLAB is een ontwikkelingsplek met de faciliteiten voor 
een buitenlaboratorium voor makers en voor het ontvangen 
van kleine aantallen publiek. StrandLAB heeft niet de 
faciliteiten en ook niet de ambitie om een volwaardig podium 
of productiehuis te zijn en is daarmee geen programmerende 
instelling.

Samenwerking
StrandLAB en samenwerkingen zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Partnerschappen spelen een belangrijke rol in de 
artistiek inhoudelijk ontwikkeling en zo is de programmering 
van StrandLAB vanaf het ontstaan opgebouwd en gegroeid. 
Door samen te werken op inhoud aan thema’s waar beide 
organisaties achter staan, wordt niet alleen de onderzoeks- en 
experimenteerruimte voor de makers vergroot en maar ook de 
impact en reikwijdte van het publiek. Uitgangspunt is dat een 
samenwerking een wederzijds voordeel oplevert en dat risico’s 
en tijdsinvesteringen worden gedeeld.  

StrandLAB is een nog jonge organisatie en daarom blijft het 
belangrijk om te investeren in een goed netwerk op alle 
niveaus. Het opbouwen en onderhouden van relaties kost 
tijd. We realiseren ons dat het StrandLAB-team een beperkte 
capaciteit heeft. Daarom zullen we voor 2022 en de jaren 
daarna strategische keuzes moeten maken en selectief zijn 
in met wie we werken. Wel blijven we voortdurend bekijken 
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 het past binnen bestaande of nieuwe 
(co)financieringsmogelijkheden. Partnerschappen die in 
voorgaande jaren zijn opgebouwd, worden zoveel mogelijk 
doorgezet. Lange lijnen en continuïteit zijn belangrijk.

Kwaliteit
Om de kwaliteit op de lange termijn te borgen, ook in relatie 
tot andere culturele spelers in het maatschappelijke veld, 
werken we in 2022 met peerreviews en guest critics waarbij we 
een aantal keren per jaar feedback vragen van partijen in de 
sector over activiteiten en producten van StrandLAB. Het is de 
taak van directie en programmamedewerkers om rondom de 
thema’s waartoe StrandLAB zich verhoudt de ontwikkelingen 
in het culturele speelveld en mogelijke verbindingen in de 
gaten te houden (door middel van deskresearch). Dit kan de 
vorm aannemen van een (kleine) redactie voor programma 
en onderzoek, waarvoor externen gevraagd kunnen worden 
kritisch mee te denken. Een paar keer per jaar zijn er 
inspirerende excursies die het team uitdagen om te reflecteren 
op de kwaliteit en de relevantie van het programma. 

Om impact te meten werken we met:
• een enquête onder makers ter evaluatie van de 

werkperiode bij StrandLAB; 
• een publieke enquête die we via een extern bureau 

uitzetten bij een breed panel in Flevoland; en 
• externe monitoring waarbij een aantal 

samenwerkingspartners worden bevraagd over de kwaliteit 
en ervaringen van de samenwerking met StrandLAB. 

Op deze manier meten we a) in hoeverre de activiteiten 
bijdragen aan en relevant zijn voor de doelstellingen voor 
talentontwikkeling en publieksprogramma en b) wat de 
maatschappelijk relevantie is van de onderzoeken en 
activiteiten d.m.v. vragen aan belanghebbenden. Om meer 
inzicht te verkrijgen in hoe deelnemers samenwerken en 
hoe het beoogde (maatschappelijke) effect te realiseren, 
kijkt StrandLAB onder meer naar de lessen en successen 
over impact en samenwerking die zijn verzameld in het 
onderzoeksprogramma The Art of Impact uit 2016 van 
KWINK groep.

WaterWalks IJmeer 2021, nagesprek met cultuurjournalist Tracy Metz en stand-upcomedian Mo Hersi, foto Lidewij Meijer Duoartists in residence Gouden Haas & Black Pencil Ensemble, foto Erwin Budding
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Op het moment van schrijven zijn de 
theaters wel weer open en zijn er wel 
weer festivals mogelijk. Er is tegelijkertijd 
veel discussie over de coronamaatregelen 
en de onzekerheid over wat kan en mag 
zal nog even blijven. De coronacrisis zal 
voorlopig nog van invloed zijn op hoe 
en waar we werken, studeren en reizen, 
hoe we de publieke ruimte delen, hoe we 
natuur en cultuur beleven. Dit alles is van 
invloed op hoe het StrandLAB-programma 
vorm krijgt. Buiten kan er gelukkig veel.

Het is de kunst en taak van de stichting om ook in 2022 op 
flexibele en creatieve wijze om te gaan met beperkingen en 
veranderingen en om toch de doelgroepen te bereiken en 
betekenisvol te kunnen zijn voor de groeiende gemeenschap 
van betrokken makers en nieuw talent. Het zijn de actuele 
thema’s die StrandLAB wil agenderen.   

Onderwerpen 
De thema’s en onderzoeksvragen die we samen met partners 
willen formuleren, richten zich op de volgende onderwerpen:
• Leven met water en klimaatverandering
• Het IJmeer als fysiek lichaam en zijn relaties – gemeenschap 

en publieke ruimte
• De stad die er al is: verhalen, lokale en nieuwe rituelen – 

identiteit en erfgoed
• Veerkracht en omgaan met onzekerheid 
• Lessen van de natuur en de verhouding mens, niet-mens en 

landschap – wat leren we van dieren?

Inclusiviteit en diversiteit zijn niet apart als vraagstuk 
gedefinieerd, maar zijn een integraal onderdeel van alle 
onderzoeksvragen. (zie ook hoofdstuk 3 en bijlage 2 Actieplan 
codes)

Programmastructuur
Om een volwaardig buitenlaboratorium voor cultuur te bieden 
waar ruimte is voor onderzoek en experiment, kennisdeling en 
testfasen zijn de programma-activiteiten onderverdeeld in de 
volgende categorieën:
• onderzoeks- en ontwikkeltrajecten 

(kunstenaarsresidenties, samenwerkingen met 
kunstvakonderwijs, educatieprojecten, workshops, 
masterclasses) 

• participatie- en cocreatietrajecten (projecten met of 
samengesteld door lokale programmamakers, de buurt of 
een gemeenschap, educatieprojecten, uitwisseling) 

• publieksprogrammering waar StrandLAB een platform 
biedt voor de fase van kennisdeling, uitwisseling, interactie, 
presentatie, testen en proefopstellingen. 

De publieksactiviteiten kunnen bestaan uit proefopstellingen, 
voorstellingen of installaties. Ze zijn open en nodigen uit om 
aan deel te nemen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 
meerdaagse programmering en ‘losse’ activiteiten.

Onderstaand schema 1 geeft weer hoe de activiteiten die deel 
uitmaken van de StrandLAB-programmering zijn verspreid 
over het jaar. De verschillende onderdelen worden verderop 
in het hoofdstuk toegelicht. De grote evenementen op het 
evenementenstrand die geen deel uitmaken van de StrandLAB-
programmering zijn hier niet in opgenomen. Zoals ook in het 
kopje Evenementenstrand (hoofdstuk 2 Context) is beschreven, 
is het wel interessant om te kijken wat samenwerkingsvormen 

4 Activiteiten 2022
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Schema 1 
StrandLAB-programma en spreiding 2022 j f m a m j j a s o n d 
Onderzoek en ontwikkeling             
Participatie en cocreatie             
Meerdaags publieksprogramma*              
Losse activiteiten publieksprogramma             
Culturele verhuur & partnerprogramma             
Locaties  
Atelier StrandLAB             
Werkplaats, buitentribune, overkapping             
Almeerderstrand*             

* Beschikbaarheid van het Almeerderstrand is afhankelijk van de planning van de evenementenkalender.  
 
Type activiteiten 

In 2021 hebben de activiteiten een duidelijke plek gekregen en hebben we de formats verder kunnen 
ontwikkelen. In 2022 gaan we daarmee door. Er zijn vier heldere contouren van type activiteiten:  
• Residentieprogramma/Artist in residence 
• Veldacademie/Field Academy  
• Lokale programmamakers  
• Evenementen open voor publiek en overige projecten 

Deze indeling van type activiteiten is terug te vinden in de opzet van de begroting (zie hoofdstuk 7 
Financiën). 

We onderscheiden nog een vijfde type activiteit. Dit zijn de activiteiten die vallen onder: 
• externe programmering en culturele verhuur 

Afhankelijk van de inhoud van de externe activiteit en de afspraken die hierover worden gemaakt, 
kan dit deel uitmaken van de StrandLAB-programmering. 

Binnen de type activiteiten is in meer of mindere mate ruimte voor de verschillende 
‘laboratoriumfasen’, bestaande uit de trajecten van onderzoek & ontwikkeling, participatie en 
cocreatie en publieksprogramma. Hoe de trajecten en type activiteiten zich tot elkaar verhouden, is 
weergegeven in schema 2. 

  

Try-out STIL Het Strand van artist in residence Lieke Benders, foto Erwin Budding

Schema 1
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kunnen zijn met grote evenementen en met bijvoorbeeld spin-
offs van de Floriade.

Type activiteiten
In 2021 hebben de activiteiten een duidelijke plek gekregen 
en hebben we de formats verder kunnen ontwikkelen. In 2022 
gaan we daarmee door. Er zijn vier heldere contouren van type 
activiteiten: 
• Residentieprogramma/Artist in residence
• Veldacademie/Field Academy 
• Lokale programmamakers 
• Evenementen open voor publiek en overige projecten

Deze indeling van type activiteiten is terug te vinden in de 
opzet van de begroting (zie hoofdstuk 7 Financiën).
We onderscheiden nog een vijfde type activiteit. Dit zijn de 
activiteiten die vallen onder:
• externe programmering en culturele verhuur

Afhankelijk van de inhoud van de externe activiteit en de 
afspraken die hierover worden gemaakt, kan dit deel uitmaken 
van de StrandLAB-programmering.

Binnen de type activiteiten is in meer of mindere mate ruimte 
voor de verschillende ‘laboratoriumfasen’, bestaande uit 
de trajecten van onderzoek & ontwikkeling, participatie en 
cocreatie en publieksprogramma. Hoe de trajecten en type 

activiteiten zich tot elkaar verhouden, is weergegeven in 
schema 2.
 

Publieksprogrammering
Het ‘laboratorium’ is het hele jaar geopend en de 
‘testmomenten’ en ‘open dagen’ zijn verspreid over het jaar. 
Voor 2022 is er bewust voor gekozen om de momenten met 
publiek zoveel mogelijk te clusteren en op deze manier de 
zichtbaarheid en betekenis van de activiteiten te vergroten. 
Twee of drie keer per jaar is er een meerdaags evenement 
met een diversiteit aan activiteiten. Deze momenten vinden 
plaats in het voorjaar (laatste weekend mei), zomer (augustus) 
en najaar (laatste weekend september of eerste weekend 
oktober). Ook zullen er gedurende het jaar ‘losse’ activiteiten 
plaatsvinden, denk aan broedplaatstours, improvisatieavonden, 
inspiratielezingen, talkshows of expedities in de buurt.  

Het karakter van de publieksprogrammering is laagdrempelig 
en intiem en passend bij de sfeer van strand en duinen. 
Kenmerkend voor de activiteiten van StrandLAB is dat deze 
buiten zijn, een explorerend karakter hebben en uitnodigen 
om nieuwe en onbekende plekken in het gebied te ontdekken. 
De individuele activiteiten van StrandLAB zijn kleinschalig 
(tot ca. honderd personen), maar kunnen wel als katalysator 
of startpunt fungeren voor grotere activiteiten met hogere 
bezoekersaantallen of een sneeuwbaleffect genereren voor 
een serie activiteiten die door of in samenwerking met derden 
worden uitgevoerd.  

Locaties en faciliteiten
De locatie van de programmering heeft als basis Atelier 
StrandLAB en het Almeerderstrand. De planning van de 
StrandLAB-activiteiten moet nog afgestemd worden met de 
evenementenkalender voor 2022. Indien er grote activiteiten 
plaatsvinden zoals Libelle Zomerweek of strandfestival 
ZAND kan dit consequenties hebben voor de activiteiten 
van StrandLAB. Het mooiste is als tijdens de meerdaagse 
publieksprogrammering van StrandLAB het gehele 
Almeerderstrand als ‘testveld’ en ‘decor’ kan worden gebruikt. 
(zie ook hoofdstuk 2 Context, kopje Evenementenstrand)

De verwarmingscapaciteit van het atelier is beperkt en in koude 
wintermaanden is het minder aangenaam om er te verblijven. 
Daarnaast is de verlichting op en om het Almeerderstrand niet 
of beperkt aanwezig. Het atelier krijgt in het najaar van 2021 
buitenverlichting. Er kan niet in het atelier worden overnacht. 
De andere voorzieningen zoals de werkplaats, opslag en 
buitentribune zijn naar verwachting in het voorjaar van 2022 
klaar voor gebruik. StrandLAB beschikt sinds 2021 over tachtig 
silent-discokoptelefoons waar makers gebruik van kunnen 
maken voor bijvoorbeeld audiowandelingen. 
 
Culturele verhuur en partnerprogramma
StrandLAB wordt steeds vaker benaderd door partijen die 
programma ‘meebrengen’ en gebruik willen maken van de 
locatie en faciliteiten van StrandLAB. Indien de activiteiten 
bijdragen aan de ontwikkeling van het buitenlaboratorium of 
versterking van het profiel, kunnen deze opgenomen worden 
in de programmering. Met de betreffende partners worden 
afspraken gemaakt over huur en over samenwerking zoals inzet 
van communicatie en marketing door StrandLAB.

Een voorbeeld van culturele verhuur en partnerprogramma is 
festival 2turvenhoog dat in 2021 bij StrandLAB vijf weekenden 
lang programma aanbood voor de allerkleinsten. Hierbij huurt 
2turvenhoog de locatie, gaat de ticketverkoop via hun eigen 
kanalen en trekken StrandLAB en 2turvenhoog gezamenlijk 
op in de communicatie. Een ander voorbeeld is een nieuwe 
cultureel ondernemer die start met masterclasses in Atelier 
StrandLAB. Hier denkt StrandLAB mee in een passend format 
voor de masterclasses en neemt StrandLAB de activiteiten 
actief mee in de promotie. 2turvenhoog zal naar verwachting 

ook in 2022 gebruikmaken van Atelier StrandLAB en het 
buitenpodium. 

Voor de uitvoering van het programma in 2022 wordt in de 
basis (met financiering uit de middelen van het FVA) uitgegaan 
van de volgende minimale aantallen: 

• Tien artists in residence (waarvan vijf in 
samenwerking met Oerol)

• Drie werkperiodes van de Field Academy met 
kunststudenten

• Vijf lokale programmamakers (waarvan één 
representatie van de buurt)

•  Twee (en liefst drie) meerdaagse 
publieksprogrammering waarvan:

      o   één StrandLAB-festival
      o   één Veldacademie Zomersessies
      o   optioneel één verhalenweekend met een    
           Oerol-selectie door Flevolands jurypanel. 
• Vijf ‘losse’ publieksactiviteiten

Op de volgende pagina’s worden de type activiteiten toegelicht 
en wordt een tipje van de sluier gelicht van de makers met wie 
we in gesprek zijn of met wie we willen gaan samenwerken.
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Trajecten 
 
 

 
 
 
Type activiteiten  

Onderzoek & ontwikkeling 
(kunstenaarsresidenties, 
samenwerkingen met 
kunstvakonderwijs, 
educatieprojecten, 
workshops, masterclasses)  

Participatie & cocreatie 
(projecten met of door 
lokale programmamakers, 
de buurt of  gemeenschap, 
educatieprojecten en 
uitwisseling) 

Publieksprogrammering 
(meerdaags of losse 
activiteiten) platform voor 
de fasen van kennisdeling, 
uitwisseling, interactie, 
presentatie, testen en 
proefopstellingen. 

Artist in residence 
 

   

Field Academy 
 

   

Lokale 
programmamakers 

   

Evenementen en 
overige projecten 

   

Culturele verhuur 
en partners 

   

 

Publieksprogrammering 

Het ‘laboratorium’ is het hele jaar geopend en de ‘testmomenten’ en ‘open dagen’ zijn verspreid 
over het jaar. Voor 2022 is er bewust voor gekozen om de momenten met publiek zoveel mogelijk te 
clusteren en op deze manier de zichtbaarheid en betekenis van de activiteiten te vergroten. Twee of 
drie keer per jaar is er een meerdaags evenement met een diversiteit aan activiteiten. Deze 
momenten vinden plaats in het voorjaar (laatste weekend mei), zomer (augustus) en najaar (laatste 
weekend september of eerste weekend oktober). Ook zullen er gedurende het jaar ‘losse’ 
activiteiten plaatsvinden, denk aan broedplaatstours, improvisatieavonden, inspiratielezingen, 
talkshows of expedities in de buurt.   
 
Het karakter van de publieksprogrammering is laagdrempelig en intiem en passend bij de sfeer van 
strand en duinen. Kenmerkend voor de activiteiten van StrandLAB is dat deze buiten zijn, een 
explorerend karakter hebben en uitnodigen om nieuwe en onbekende plekken in het gebied te 
ontdekken. De individuele activiteiten van StrandLAB zijn kleinschalig (tot ca. honderd personen), 
maar kunnen wel als katalysator of startpunt fungeren voor grotere activiteiten met hogere 
bezoekersaantallen of een sneeuwbaleffect genereren voor een serie activiteiten die door of in 
samenwerking met derden worden uitgevoerd.   
 

Locaties en faciliteiten 

De locatie van de programmering heeft als basis Atelier StrandLAB en het Almeerderstrand. De 
planning van de StrandLAB-activiteiten moet nog afgestemd worden met de evenementenkalender 
voor 2022. Indien er grote activiteiten plaatsvinden zoals Libelle Zomerweek of strandfestival ZAND  
kan dit consequenties hebben voor de activiteiten van StrandLAB. Het mooiste is als tijdens de 
meerdaagse publieksprogrammering van StrandLAB het gehele Almeerderstrand als ‘testveld’ en 
‘decor’ kan worden gebruikt. (zie ook hoofdstuk 2 Context, kopje evenementenstrand pagina x) 
De verwarmingscapaciteit van het atelier is beperkt en in koude wintermaanden is het minder 
aangenaam om er te verblijven. Daarnaast is de verlichting op en om het Almeerderstrand  niet of 
beperkt aanwezig. Het atelier krijgt in het najaar van 2021 buitenverlichting. Er kan niet in het atelier 
worden overnacht. De andere voorzieningen zoals de werkplaats, opslag en buitentribune zijn naar 
verwachting in het voorjaar van 2022 klaar voor gebruik. StrandLAB beschikt sinds 2021 over tachtig 
silent-discokoptelefoons waar makers gebruik van kunnen maken voor bijvoorbeeld 
audiowandelingen.  

WaterWalks IJmeer 2021, foto Lidewij Meijer

Schema 2
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Artists in residence  
Met ons residentieprogramma bieden 
we op het Almeerderstrand de ruimte 
aan lokale, nationale en internationale 
makers, kunstenaars en onderzoekers. 
Zij kunnen vanuit Atelier StrandLAB, 
terwijl ze gedurende een periode in het 
gebied te gast zijn, een relatie aangaan 
met de omgeving. De samenwerking 
die we in 2021 zijn gestart met 
locatietheaterfestival Oerol verloopt 
goed en zal ook in 2022 worden 
gecontinueerd. Met een gezamenlijk 
residentieprogramma krijgen makers 
de komende jaren de gelegenheid 
om in verschillende omgevingen te 
onderzoeken en te experimenteren en 
hun werk op het Almeerderstrand te 
testen als voorproefje op Oerol. 

StrandLAB gaat in 2022 ook andere 
samenwerkingen onderzoeken met 
grote festivals, onderwijsinstellingen of 
culturele organisaties om de landelijke 
uitstraling en relevantie van StrandLAB 
te vergroten. 

Daarnaast houdt StrandLAB ruimte in het 
residentieprogramma om makers uit te nodigen uit 
Flevoland of andere makers die aansluiten bij de inhoudelijke 
uitgangspunten voor het programma. In het bijzonder makers 
die kunst en wetenschap weten te verbinden. In totaal zullen 
er in 2022 ten minste tien artists in residence zijn waar per 
residentie vaak meer dan één kunstenaar aan deelnemen.

De test- en presentatiemomenten van de makers worden 
zo veel mogelijk opgenomen in één van de meerdaagse 
publieksprogramma’s. De uitwisseling met publiek kan dus 
later plaatsvinden dan de residentieperiode zelf. De makers 
die uitgenodigd worden als artist in residence worden door 
StrandLAB en in geval van een gezamenlijke residentie ook 
door de samenwerkende partner begeleid. Vast onderdeel 
van de residentie zijn een of meerdere inhoudelijke review- of 
reflectiemomenten waar ook externe inhoudelijke experts 
voor kunnen worden uitgenodigd.   

Toelichting op type activiteiten

Voorbeelden van makers en samenwerkingen. Voor 2022 
denken we aan: 

In samenwerking met Oerol:
• Radio Sancha (circus, theater, beeldende kunst) 

Wat: Performatief onderzoek naar de toekomst 
Wanneer: Voorjaar/zomer. 
Onderwerp: Mens-natuur

• Sophie Doeland (beeldende kunst) 
Wat: Eenzaam landschap en publieke ruimte
Wanneer: Voorjaar 
Onderwerp: Mens-natuur 

•  Maria Lucia Cruz Correia (performing arts) 
Wat: Kritische kustwandelingen met community  
Wanneer: Voorjaar 
Onderwerp: Mens-natuur 

• Naomi Namutebi (storytelling) 
Wat: Roots en rituelen, verhalen van het Almeerderstrand
Wanneer: Najaar
Onderwerp: Identiteit en verhalen

• Eva Koopmans (theatermaker en scenograaf) 
Wat: Community based onderzoek naar de publieke ruimte
Wanneer: Nader te bepalen
Onderwerp: IJmeer, identiteit en verhalen 

We zijn we in gesprek met:
• Eva Schippers (beeldend kunstenaar) 

Wat: Communityproject rondom een  vuurtoren
Wanneer: Zomer
Onderwerp: IJmeer en identiteit 
Samenwerking: evt. i.s.m. De Zeeraket (Poort)

• Marzieh Reyhani (zang) en Noortje Braat 
(musicus en theatermaker) 
Wat: Duoresidency Oosterwold. Onderzoek en 
ontwikkeling met het strand als buitenklankatelier en decor 
voor strandscènes (miniklankconcerten).
Wanneer: Zomer. 
Onderwerp: Mens-natuur

• Theun Karelse (beeldend kunstenaar) en      
Darko Lagunas (sociaal antropoloog)  
Wat: Onderzoek naar rituelen met de natuur binnen 
culturele gemeenschappen in Almere. Relatie met 
Veldacademie.

In samenwerking met Urban Greeners en 
Floriade:
• Bas van Rijnsoever en Lucas de Man 

(theatermakers Nieuwe Helden) 
Wat: Almere Oogst (onderdeel van AIR 2021-2022), 
expedities en presentatie bij StrandLAB en Floriade. 
Wanneer: Voorjaar/zomer. 
Onderwerp: Mens-natuur

Ook willen we samenwerking en/of aanvullende financiering 
nader onderzoeken voor:
• Verhalen en podcast Strandportretten van onder meer 

Paviljoen van der Ham, onderzoek Elze van der Ban in 
samenwerking met bijvoorbeeld Avanti, Archief Almere en 
Erfgoedhuis

• Ontwikkeling product publieksparticipatie immaterieel 
erfgoed door student in residence in samenwerking met 
Reinwardt Academie Amsterdam 

• Onderzoek naar kunst en (hang)jongeren door student in 
residence in samenwerking met Master Arts, Culture & 
Society, Erasmus University 

Voor uitbreiding van gezamenlijke residenties willen we 
samenwerking verkennen met partners die inhoudelijk 
aansluiten bij StrandLAB, zoals de Ambassade van de Noordzee, 
Shebang en CBK Zuidoost, Imagine IC, Kunstmuseum Flevoland, 
RAUM, FlevoLAB-partners (2turvenhoog, BonteHond, Suburbia 
in de Buurt en Vis à Vis), Arcam, Over het IJ, Into the Great 
Wide Open, Karavaan en met maatschappelijke partners zoals 
Vitree en Leger des Heils en onderwijspartners Windesheim 
(Kennis Centrum Flevoland voor Maatschappelijke Innovatie) 
en Aeres (afdelingen Groene & Vitale Stad, Ecology and Animal 
Behaviour), De Nieuwe Bibliotheek.
Voor (internationale) residenties en eventueel langer lopende 
trajecten kijken we naar mogelijkheden in samenwerking met 
DutchCulture en het Mondriaan Fonds.  

Artist in residence Bouke Groen i.s.m. Oerol en Floriade, foto Meta van Drunen Duo artist in residence Gouden Haas & Black Pencil Ensemble, foto Ilja Lammers
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Veldacademie/
Field Academy  
De Field Academy is een 
interdisciplinair programma waarbij 
de veldwerkmethode wordt toegepast 
en dat uitdaagt om verschillende 
facetten van onze complexe wereld 
te onderzoeken. De academie wordt 
ontwikkeld in samenwerking met 
docent en beeldend kunstenaar Cocky 
Eek van FoAM Lab. Zij is al vanaf 
2018 betrokken bij StrandLAB met de 
jaarlijkse terugkerende winterschool 
van de Koninklijke Academie van 
Beeldende Kunsten (KABK) op het 
Almeerderstrand. 

Voor deze type activiteit hanteren 
we vaak de Engelse term. Dat heeft 
te maken met het grote aantal 
internationale studenten die via de 
betrokken kunstacademies deelneemt 
aan dit programma. 

Toelichting op type activiteiten

Voor 2022 werken we, net als in 2021 met verschillende 
kunstacademies, en continueren we de samenwerking met 
ArtScience-studenten van KABK, de landschapsstudenten 
van de Academie van Bouwkunst in Amsterdam, de 
Jewellery-studenten van de Gerrit Rietveld Academie en de 
mimeopleiding van de Amsterdamse Hogeschool voor de 
Kunsten. Voor 2022 onderzoeken we de samenwerking met de 
master scenografie van de HKU, Hogeschool voor de Kunsten in 
Utrecht. 

Het programma richt zich niet alleen op de kunststudenten, 
maar wordt ook zoveel mogelijk toegankelijk gemaakt voor 
publiek, lokale makers en lokale onderwijsinstellingen als het 
Arte College, Aeres Hogeschool en Windesheim. 

Er zijn in 2022 minstens vier activiteiten binnen de Field 
Academy. Dit zijn korte of lange werkperiodes met studenten. 
In de zomer vindt net als in 2021 een driedaags Field Academy 
Festival plaats. Stadsecoloog van Almere Ton Eggenhuizen is 
inspiratiebron van dit programma en werkt zeer betrokken 
mee. In najaar 2021 vindt een brainstorm plaats in Atelier 
StrandLAB om het programma verder vorm te geven. Ook 
wordt Cocky Eek in oktober 2021 door Oerol uitgenodigd voor 
het kunst- en wetenschapsonderzoeksprogramma van Oerol en 
zal ze StrandLAB representeren en contacten leggen voor het 
Field Academy-programma in 2022.

Voorbeelden van makers en samenwerkingen. Voor 2022 zijn 
we in gesprek of denken we aan:

• Werkperiode met studenten van KABK 
(ArtScience) en AHK (mime) 
Met: Stadsecoloog Ton Eggenhuizen, Arte College 
Wanneer: Voorjaar

• Werkperiode met studenten van Academie van 
Bouwkunst (landschapsarchitectuur) 
Met: Stadsecoloog Ton Eggenhuizen, De Meergronden
Wanneer: Voorjaar

• Werkperiode met studenten van Rietveld 
Academie (Jewellery-department) 
Met: Stadsecoloog Ton Eggenhuizen
Wanneer: Voorjaar

• Losse testactiviteiten voor Veldwerk 
Zomerdriedaagse 
Met: Diverse 
Wanneer: Zomer/najaar

• StrandLAB Field Academy Summersessions 
(zie publieksprogrammering)

• Satellietprogramma StrandLAB Field Academy 
Summersessions – schaduwprogramma van 
Floriade in Amsterdam 
Op verzoek van: Zone2Source (zoekt zelf financiering) 

Voor uitbreiding van de Veldacademie willen we samenwerking 
verkennen specifiek op het grensvlak en de verbinding tussen 
kunst en wetenschap met partners zoals: Windesheim, (Urban 
innovation & future cities), Aeres (afdelingen Groene & Vitale 
Stad, Ecology and Animal Behaviour), Het Nieuwe Instituut en 
de ontwikkelingen rondom zoöps*, Into Nature – Art Expedition 
en de IJsselbiënnale. Door Oerol zijn we uitgenodigd voor het 
symposium van de Waddenacademie in oktober 2021, waar 
wetenschappers en kunstenaars samenwerken. 

Zone2Source uit Amsterdam heeft ons benaderd voor 
samenwerking om een satellietprogramma van de 
Zomersessies (Zomerdriedaags) te laten plaatsvinden op locatie 
in Amsterdam als onderdeel van het Floriade-programma. 
Hiervoor zoekt Zone2Source financiering.

* Zoöp is een nieuw soort coöperatie waarin zowel mensen als collectieve 

lichamen van niet-mensen werknemer-eigenaar zijn. Het woord zoöp is 

een samentrekking van ζωή (zoë), het Oudgriekse woord voor ‘leven’, en 

coöperatie. Een zoöp probeert met haar transacties haar eigen ecologische 

(zoönomische) ontwikkeling te bevorderen en kan geen producten of diensten 

leveren die tegen het belang van de niet-mensen ingaan.

 

Presentatie studenten Academie van Bouwkunst aan studenten Rietveld Academie (screenshot) Werkperiode studenten Rietveld Academie, foto Sonja Baumel

Presentatie studenten Academie van Bouwkunst aan Rietveld Academie, foto Erwin Budding
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Lokale 
programmamakers 
 

Het StrandLAB-programma wordt 
net als in 2021 voor een groot deel 
door Almeerse programmamakers 
bepaald. In 2022 willen we hiervoor 
ook Flevolandse makers uitnodigen. 
Op deze manier sluit StrandLAB aan 
bij de vragen die er zijn vanuit de 
stad en omgeving en bij thema’s 
die hier aandacht verdienen. De 
programmamakers geven elk op eigen 
wijze invulling aan het programma 
doordat ze vanuit verschillende 
disciplines werken en zo ook een 
verschillende achterban aanspreken 
en actief betrekken.

StrandLAB wil communityinitiatieven 
ondersteunen en mogelijk maken die 
worden gedragen door betrokken 
makers en bewoners. Projecten 
die hieruit voortvloeien vallen 
ook onder deze type activiteit en 
StrandLAB kan hiervoor op zoek 
gaan naar partners en externe 
financiering. De presentatie van 
de activiteiten is onderdeel van de 
publieksprogrammering.

Toelichting op type activiteiten

In 2022 willen we vijf tot acht lokale programmamakers bij de 
activiteiten betrekken. We zijn in gesprek met of we denken 
aan:
• Miranda Driessen (Stad)  

Wie: Musicus, componist en koordirigent 
Wat: een serie van jazz- en improvisatieavonden en 
verhalen rondom het Almeerderstrand/Paviljoen 
Muiderzand
Wanneer: Zomer 
Onderwerp: Verhalen, identiteit en erfgoed

• Buurt DUIN 
Wie: Buurtbewoners Su Bray en Marije Leek  

• Buurt Poort 
Wie: Jongerenmaker spoken word, poëzie, slam, rap 
Met: Francesca Ranalli (architect en urban designer, 
UvA) en Jade Mandrake, jongerenwerkers in Poort, 
Hogeschool Windesheim en Zorgorganisatie Vitree
Onderwerp: Verhalen en veerkracht

Daarnaast willen we samenwerking en/of aanvullende 
financiering nader onderzoeken voor:
• Nader te bepalen programmamakers 

Wat: Verhalen Strandportretten, Paviljoen van der Ham 
Wanneer: Najaar 
Onderwerp: Almeerderstrand, Identiteit en erfgoed

• Sietse van der Wal (Haven)  
Wie: Almeerse beeldend kunstenaar en biologiedocent

Onderwerp: Relatie mens-natuur
• Sandy Bosman (Poort) 

Wie: Opkomend spoken-wordtalent uit Almere Poort 
Onderwerp: Almeerderstrand, identiteit en erfgoed

• Naomi Neijsen (Poort) 
• Wie: Modeontwerpster en recycling van materialen  

Onderwerp: Klimaat, identiteit
• Muriel van der Wal (Buiten) 

Wat: Evt. broedplaatstour Almere Buiten (Culturedome, 
WikiHouse)  
Met: Evt. Suze van Miltenburg (Buiten), theatermaker en 
WikiHouse-bouwer  

Programmamaker Jim van der Wardt met fashion designer Laura Meijering, foto Erwin Budding Programmamaker Miranda Driessen met windharpen op het strand, foto Meta van Drunen 

Programmamakers Marie-Josée Röselaers en Lieke Frielink, foto Erwin Budding

Programmamaker Jim van der Wardt, designers Laura Meijering en Kasper Jongejan, foto Erwin Budding

Programmamaker Mo Hersi met zijn World Team tijdens WaterWalks IJmeer, foto Meta van Drunen

Paviljoen Muiderzand, foto Erwin Budding 
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Events open voor 
publiek en overige 
projecten
 

Het ‘laboratorium’ is het hele 
jaar geopend en dan werken de 
(programma)makers aan hun 
onderzoeken of voorbereidingen 
van activiteiten. Tijdens de 
‘testmomenten’ en ‘open dagen’ 
voor publiek worden de activiteiten 
zoveel mogelijk tegelijkertijd 
geprogrammeerd. 

In 2022 wordt ingezet op zoveel 
mogelijk clustering van de 
publieksmomenten met twee of drie 
zichtbare meerdaagse evenementen 
per jaar en met een duidelijk 
StrandLAB-profiel. De clustering van 
activiteiten hebben we dit jaar kunnen 
testen tijdens WaterWalks IJmeer 
en dit bleek een succes. Twee dagen 
lang waren er try-outs, onderzoeken, 
excursies, audiotourwandelingen en 
talkshows en alle activiteiten waren 
volgeboekt. 

Toelichting op type activiteiten

Voor 2022 denken we aan een StrandLAB-festival in het 
voorjaar en mogelijk ook in het najaar, bij de opening en 
afsluiting van het strandseizoen. In het voorjaar zullen artists 
in residence een voorproefje geven van waar ze aan werken 
of wat ze later zullen presenteren tijdens andere festivals. 
Met Oerol zijn we in gesprek over de mogelijkheden om een 
Almeers (of Flevolands) publiekspanel een voorstelling te 
laten selecteren op Terschelling die in het najaar naar het 
Almeerderstrand kan komen. In het voorjaar wordt de fysieke 
uitbreiding van StrandLAB feestelijk geopend. De driedaagse 
Veldacademie Zomersessies was een succes dit jaar, dus die 
komt ook in 2022 weer terug. ‘Losse’ publieksprogrammering 
kan bestaan uit activiteiten zoals broedplaatstours, 
improvisatieavonden, inspiratielezingen of expedities met of in 
de buurt.

Wij stellen ons de volgende publieksactiviteiten voor:

• Opening werkplaats en buitentribune (evt. 
gecombineerd met StrandLAB-festival)
Wanneer: Voorjaar

• StrandLAB-festival 
Wanneer: Voorjaar (mei)

• Field Academy Summersessions (Veldacademie 
Zomerdriedaagse)  
Wanneer: Zomer (aug)

• Verhalenwandelweekend 
Wanneer: Najaar (sept/okt)

• Broedplaatstours 
Wat: Utrecht, Almere Buiten, IJmeer 
Met: (i.s.m. lokale programmamakers) 
Wanneer: Verspreid

• Programma met partners: 
Met: 2turvenhoog, seizoensacademie, Goede Rede 
Concerten, Stad & Natuur Almere 
Wanneer: Voorjaar en zomer

Rondleiding Sjoerd Spanjer, gebiedsontwikkelaar gemeente, foto Lidewij Meijer Artist in residence Sijas de Groot met de try-out Kaap tijdens WaterWalks IJmeer 2021, foto Lidewij Meijer

Try-out van artist in residence Sijas de Groot i.s.m. Oerol, foto Lidewij Meijer

WaterWalks IJmeer, foto Lidewij Meijer

Try-out van artist in residence Sijas de Groot i.s.m. Oerol, foto Lidewij Meijer

Broedplaatstour Oosterwold met programmamaker Noortje Braat, foto Erwin Budding
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StrandLAB Almere is vanaf 1 januari 
2021 een zelfstandige stichting met als 
kerntaak de culturele programmering en 
profilering van het buitenlaboratorium 
voor cultuur op het Almeerderstrand. 
Daarnaast is de stichting verantwoordelijk 
voor een duurzame organisatiestructuur 
en het onderhoud en de exploitatie van 
Atelier StrandLAB. StrandLAB gaat uit van 
organische, niet in beton gegoten groei, 
waardoor plannen eenvoudig bijgesteld 
kunnen worden en het draagvlak onder 
de doelgroep groter wordt.

Qua organisatie ligt de focus voor 2022 op:
• afronding van transitie en een stabiele organisatie;
• professionalisering van de organisatie;
• strategie financieringsmix en ondernemerschap;
•  uitvoering en duurzame verankering actieplan codes;
• opzet en start uitvoering FlevoLAB-activiteiten en 

penvoerderschap.

Organisatiemodel
StrandLAB wordt bestuurd door een directeur/bestuurder in 
een Raad van Toezicht-model. De Raad van Toezicht bestaat 
uit drie leden. De Raad van Toezicht heeft de competenties en 
kennis die nodig zijn om het inhoudelijke profiel van StrandLAB 
verder te versterken, vorm te geven en om de organisatie 
te bestendigen. De leden van de Raad van Toezicht voeren 
onbezoldigd hun functie uit. Deze werkwijze en het gevoerde 
beloningsmodel sluiten aan bij het profiel en de omvang 
van de organisatie. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks 
de governance van de organisatie en reflecteert op de wijze 
waarop de organisatie de Governance Code Cultuur (GCC) 
toepast.

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor 
een periode van maximaal vier jaar. De Stichting StrandLAB 
Almere hanteert een aftreedrooster dat moet voorkomen dat 
meerdere leden in hetzelfde jaar aftreden.

De Raad van Toezicht houdt ten minste eenmaal per jaar een 
bespreking met een externe accountant. De vergaderfrequentie 

van de Raad van Toezicht bestaat uit minimaal drie 
vergaderingen per jaar met de directie. In 2022 zullen er, net 
als in 2021, vier Raad van Toezicht-vergaderingen worden 
gepland met indien gewenst tussentijdse overleggen over 
specifieke onderwerpen. 

Per 1 juli 2021 trad de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen 
(Wbtr) in werking. Aanleiding hiervoor is het verbeteren van 
het toezicht op het bestuur van verenigingen en stichtingen. 
De afgelopen jaren hebben zich een aantal incidenten en 
wantoestanden voorgedaan die te maken hadden met slechte 
bestuursvoering. Om dit te voorkomen en beter aan te kunnen 
pakken is er nu de nieuwe Wbtr. Het stappenplan van de 
nieuwe Wbtr heeft StrandLAB in juli doorlopen. Er vindt in 
ieder geval één keer per jaar een evaluatie intern van de RvT 
plaats (conform werkwijze) en één keer per drie jaar een 
evaluatie van de RvT met een externe partij.

Om de wet goed toe te passen is het nodig om gezamenlijke 
uitgangspunten te formuleren en deze vast te leggen. 
Daarnaast is het nodig de statuten zo in te richten dat deze 
voldoen aan de nieuwe richtlijnen en voldoende mogelijkheden 
bieden om in te grijpen. Het StrandLAB-bestuur heeft in 2021 
een gezamenlijk set van waarden en normen geformuleerd 
en afgesproken waaruit het handelt. Deze worden door de 
RvT eind 2021 vastgesteld en maken deel uit van de jaarlijkse 
evaluatie. 

Transitie 
In 2021 heeft StrandLAB als organisatie een transitie 
doorgemaakt en heeft de organisatie zich stapsgewijs 
aangepast aan de nieuwe structuur. Daarin is continuïteit en 
een goede overdracht binnen de organisatie gewaarborgd. Het 
opzetten van de administratieve organisatie en het inwerken 
van een nagenoeg volledig nieuw team heeft in coronatijd 
meer doorlooptijd en tijdsinvestering gekost dan van tevoren 
was ingeschat. Inmiddels is het team goed inhoudelijk 
ingewerkt en op elkaar ingespeeld en is de structuur en 
organisatie goed op orde. Naar verwachting is de transitie eind 
2021 volledig afgerond.  

Medewerkers
De organisatie bestaat uit een vast kernteam van vijf leden, dat 
de structurele taken uitvoert, en een flexibele schil, die wordt 
ingezet voor incidentele taken. In 2021 en 2022 bestaat een 
deel van het kernteam en de flexibele schil nog uit leden die 

5 Organisatie en zakelijke 
ontwikkeling

Artist in residence Sijas de Groot i.s.m. Oerol, WaterWalks IJmeer 2021, foto Lidewij Meijer
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zijn meegekomen vanuit de projectorganisatie. In maart 2021 
zijn drie nieuwe teamleden gestart in het kernteam en zij zijn 
in loondienst van de stichting. Eind 2022 zijn alle medewerkers 
van het kernteam in loondienst van de stichting. 

Voor 2022 voorzien we voor het StrandLAB-kernteam de 
volgende vaste basisbezetting voor het uitvoeren van de 
minimale werkzaamheden van de stichting:

Kernteam (structurele taken)
• Eén directeur/bestuurder (artistiek en zakelijk leider) – (0,6-

0,8 fte) interim tot juli 2022
•  Eén medewerker voor financiën, administratie, 

boekhouding, organisatie (0,3 fte)
•  Drie programmamedewerkers inclusief communicatie en 

marketing (samen 1,6 fte)

De totale organisatie bestaat uit ca. 2,7 fte (1 fte = 38 uur) en 
deze personele lasten worden betaald vanuit de FVA-middelen.

Korte toelichting op de profielen uit het kernteam:
• Directeur/bestuurder: verantwoordelijk voor dagelijkse 

leiding van de organisatie. Legt verantwoording af aan 
de Raad van Toezicht. Deze functie wordt gecombineerd 
met het zakelijk en artistiek leiderschap en de directeur is 
eindverantwoordelijk voor financiën en programma. 

• Financieel medewerker: verantwoordelijk voor financiën, 
administratie, bedrijfsvoering en operationele zaken. 

•  Programmamedewerker: projectleider van programma-
activiteiten en verantwoordelijk voor opzet en uitvoering 
conform projectbudget (productie), denkt mee in 
programmering, doet (desk)research en is verantwoordelijk 
voor uitvoeren van communicatie- en marketingactiviteiten. 
Ook het onderhouden van relaties en opbouwen en 
uitbreiden van netwerk en community behoort tot het 
takenpakket.

In de toekomst voorzien we een juniormedewerker die de 
programmamedewerkers ondersteunt in specifieke productie- 
of communicatietaken, zoals social media of het betrekken van 
de community. Het begeleiden van een junior vraagt energie en 
tijd van de medewerkers. In 2022 onderzoeken we hoe de inzet 
van juniormedewerkers mogelijk is. 

De werkzaamheden voor verhuur van Atelier StrandLAB 
worden bij een van de leden uit het kernteam ondergebracht. 
De werkzaamheden voor beheer en onderhoud vallen per 2022 
onder verantwoordelijkheid van de gemeente.

Als er voor aanvullende projecten financiering bij fondsen 
wordt aangevraagd of via sponsorwerving, kan het aantal 
uren van de leden van het kernteam worden uitgebreid of kan 
hiervoor de flexibele schil worden ingezet.

Naast de vaste bezetting voorzien we inzet van de zogenaamde 
flexibele schil van zzp’ers, met name voor incidentele taken. 
De honoraria voor curatoren en programmakers zijn geen 

onderdeel van de flexibele schil maar onderdeel van de 
activiteitenlasten. 

Inzet van krachten uit de flexibele schil zijn voor de volgende 
werkzaamheden: 
• tekstredactie 
• coaching
• websiteonderhoud
•  fondsenwerving
•  externe monitoring
•  productie van evenementen
•  communicatiestrategie en mediatraining 
•  fotografie, video en grafische ondersteuning

Ondernemerschap en financieringsmix
StrandLAB Almere wordt voor de periode 2021–2025 
gefinancierd vanuit het Fonds Verstedelijking Almere. De 
gemeente Almere is samen met de provincie Flevoland 
budgethouder van de FVA-middelen voor programmalijn 4. 
De financiering voor 2021 aan de stichting loopt via een 
subsidiebeschikking vanuit de gemeente Almere. De stichting 
is btw-plichtig vanaf januari 2021. De werkzaamheden van de 
stichting worden verricht vanuit het jaarlijkse budget van 
€ 300.000 exclusief btw dat voor StrandLAB is gereserveerd.

Voor de komende jaren wordt voor de stichting onderzocht 
hoe StrandLAB een gezonde exploitatie kan opbouwen in 
de context van de gebiedsontwikkeling. StrandLAB wil met 
betrokken partijen in het gebied en eventueel met derden 
en commerciële partijen onderzoeken of er gebiedsbreed 
afspraken gemaakt kunnen worden over een evenwichtige 
programmatische mix aan functies en een gezonde exploitatie 
van StrandLAB. Met Marina Parcs en strandrestaurant 
Poortdok worden afspraken gemaakt over respectievelijk 
overnachtingsmogelijkheden voor de residenties en 
commerciële verhuur van het atelier. Het is de ambitie van 
Poortdok om in de toekomst ook overnachtingen te kunnen 
aanbieden. 

Spreiding in financiering wordt nagestreefd (eigen inkomsten, 
fondsen, sponsoring, subsidies van gemeente, provincie 
en Rijk, samenwerkingen) zodat wordt voorkomen dat 
activiteiten volledig afhankelijk zijn van subsidie van gemeente 
en provincie. Hiervoor worden partnerships opgezet met 
samenwerkingspartners, bedrijven en andere stakeholders. 
Daarnaast is het streven dat succesvolle programmaonderdelen 
op termijn op eigen benen kunnen staan, zodat de 
programmering zich kan blijven vernieuwen. StrandLAB Almere 
bewaakt de samenhang in de programmering. 

Verhuur van de fysieke voorzieningen zoals het atelier, 
de werkplaats en de buitentribune vormen in 2022 een 
bescheiden onderdeel van de eigen inkomsten, net als de 
ticketverkoop voor de (kleinschalige) evenementen. Alle 
gebruikers van het atelier maar ook geïnteresseerde externe 
partijen kunnen al dan niet tegen betaling gebruikmaken van 

tachtig silent-discokoptelefoons die StrandLAB in 2021 heeft 
aangeschaft met behulp van het Coronapakket Cultuur. 

Commerciële verhuur staat los van de StrandLAB-
programmering. Voor activiteiten die onder culturele verhuur 
of gebruik door de buurt vallen, kunnen afspraken worden 
gemaakt met de betreffende partners over samenwerking zoals 
promotie mits de activiteiten bijdragen aan de StrandLAB-
programmering of versterking van het -profiel. Een voorbeeld 
van culturele verhuur en extern programma is festival 
2turvenhoog dat in 2021 een aantal van hun voorstellingen 
op locatie bij StrandLAB speelt, waarbij 2turvenhoog de 
locatie huurt, de ticketverkoop via hun eigen kanalen gaat 
en StrandLAB en 2turvenhoog gezamenlijk optrekken in de 
communicatie. Een ander voorbeeld is een nieuwe cultureel 
ondernemer die start met masterclasses in Atelier StrandLAB. 
Hier denkt StrandLAB mee over een passend format voor de 
masterclasses en neemt StrandLAB de activiteiten actief mee in 
de promotie. 

Codes
StrandLAB Almere is een stichting die werkt volgens de 
Governance Code Cultuur (GCC), de Fair Practice Code en de 
Code Diversiteit en Inclusie. De algemene reflectie op de codes 
is opgenomen in bijlage 2.

Teamleden van StrandLAB hebben tijdens een werksessie (juni 
2021) de codes vertaald naar de eigen praktijk. In de werksessie 
is kritisch nagedacht over wat normaal wordt gevonden in de 
sector. De codes zijn getoetst aan de eigen praktijk en er is 
zichtbaar gemaakt wat beter kan. Er is een actieplan ontwikkeld 
dat in beeld brengt welke inspanningen StrandLAB moet 
leveren om een gezonder klimaat voor medewerkers, makers 
en publiek te waarborgen. In het actieplan staan drie waarden 
centraal: open, eerlijk en samen. Deze kernwaarden kwamen 
voort uit de werksessie en zijn een eigen vertaling van de drie 
codes. In bijlage 2 is een uitgebreide versie van het actieplan 
opgenomen. Hieronder wordt volstaan met de acties per 
waarde.

Overzicht acties 2022 voor de implementatie van codes

Algemeen
Uitwerken van het jaarplan in duidelijk meetbaar actieplan. 
Hierbij transparant zijn over het selectieproces en criteria van 
de makers, de wijze waarop wordt samengewerkt met partners 
en de beloning van makers en zzp’ers. Hierbij wordt ook de 
koppeling gemaakt met de programmatische doelstellingen 
en inhoudelijke uitgangspunten. Het honorariumbeleid voor 
makers en zzp’ers wordt uitgewerkt. In het jaarplan wordt 
benoemd met welke partners wordt samengewerkt en hoe dit 
wordt aangepakt. Een aantal van de acties worden al in 2021 
opgepakt, zoals de jaarlijkse zelfevaluatie van de RvT al dan niet 
onder begeleiding van een extern begeleider. 

Open
• Jaarplan communiceren met medewerkers, makers, 

partners en deelnemers.
• Het structureel inbedden van evaluatie in werk- en 

organisatieprocessen.
• Werken met vaste aanspreekpunten (zowel intern als 

extern).
• Aansluiting zoeken bij de externe vertrouwenspersoon in de 

regio (bijv. via De Zaak Nu).

Eerlijk
• Bij het uitwerken van het jaarplan benoemen hoe de brede 

representatie wordt vormgeven en met welke partners 
wordt samengewerkt of wat de wens daarbij is.

• Zorg dragen voor toegankelijk taalgebruik en inclusief 
taalgebruik op website en in andere communicatie-uitingen 
en de implementatie van Waarden voor een nieuwe taal;

• Bij het uitwerken van het jaarplan de urenbelasting van 
medewerkers en de honoraria van zzp’ers inzichtelijk maken 
ten opzichte van betaling.

Samen
•  Inzet van de methode ‘deep democracy’ met wellicht een 

training voor medewerkers.
• Iedere medewerker adopteert één of twee verenigingen 

om zo breder input op te halen voor het programma en om 
programma-ideeën te toetsen. 

FlevoLAB
StrandLAB neemt binnen het samenwerkingsverband de 
coördinerende rol van penvoerder op zich. De middelen 
die beschikbaar komen voor FlevoLAB zijn aanvullend op 
het budget vanuit het FVA voor Stichting StrandLAB. De 
extra middelen komen ten gunste van programma van alle 
samenwerkingspartners in het verbond. 
StrandLAB werkt de komende jaren samen met de partners 
van het FlevoLAB-verbond toe naar een positief beoordeelde 
aanvraag voor BIS-ontwikkelinstelling voor de periode 2025–
2028.
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Als organisatie staat StrandLAB 
regelmatig stil bij wat we doen, waarom 
we dat doen en hoe we dat doen. De 
koers van StrandLAB wordt steeds 
scherper en het profiel van StrandLAB 
herkenbaarder. Het is belangrijk dat de 
kernboodschap van StrandLAB doorklinkt 
in al onze uitingen. Het afgelopen jaar 
stond in het teken van de transitie van 
de organisatie en het inwerken van een 
nieuw kernteam. In 2022 willen we ons 
richten op het actualiseren, aanscherpen 
en waar nodig vernieuwen van de 
communicatie. We willen één verhaal 
vertellen met alle verschillende makers 
en de veelheid aan activiteiten die daarin 
past. 

Strategie
De communicatiestrategie, met bijbehorende instrumenten 
zoals de kernboodschap, is in 2021 geactualiseerd en 
kan door de stichting ook in 2022 worden voortgezet. De 
programmamedewerkers uit het kernteam voeren het 
communicatieplan gezamenlijk uit. Omdat ze vanuit hun eigen 
programma de marketing en communicatie uitvoeren, zitten 
ze dicht op de inhoud en zijn de lijnen kort. De communicatie 
van StrandLAB beperkt zich tot de activiteiten van StrandLAB. 
De overkoepelende en strategische communicatie voor het 
hele gebied op en rond het Almeerderstrand moet worden 
meegenomen in de gebiedsregie. 

Middelen
Naast de website, nieuwsbrieven, posters, flyers en inzet 
van social media zet StrandLAB ook producten in om nieuwe 
doelgroepen te bereiken en bestaande doelgroepen aan zich te 
binden. Zo hebben we de afgelopen jaren samen met makers 
en partners een podcastserie en online tours via izi.TRAVEL 
ontwikkeld. 

Hoe we de digitale kanalen kunnen inzetten en welke 
producten we daarvoor kunnen ontwikkelen, willen we in 
2022 verder onderzoeken en er een volgende slag in maken. 

Daarnaast werken we gestaag aan de opbouw van het 
beeldarchief van StrandLAB en hebben we inmiddels veel 
beeldmateriaal verzameld dat de boodschap van StrandLAB 
krachtig kan uitdragen. Hoe we omgaan met het inzetten van 
een fotograaf, wanneer er registratie nodig is of artistiek beeld, 
gaan we het komende jaar preciezer omschrijven. 

De kernboodschap is in september 2021 geactualiseerd en 
getraind met de medewerkers van het kernteam. Ook in 
2022 zal er worden gekeken of de kernboodschap actualisatie 
behoeft en hoe de communicatie-uitingen en -middelen 
daarop moeten worden aangepast. Eind 2021 willen we de 
website van StrandLAB onder de loep nemen en kijken we 
wat er nodig is voor vernieuwing ervan in 2022. Ook willen 
we onderzoeken in hoeverre de website en andere middelen 
een Engelse vertaling nodig hebben. StrandLAB wil op termijn 
ook internationale aantrekkingskracht uitstralen. Dat begint 
met een internationale oriëntatie om talenten van buiten 
Nederland, die in Almere zijn komen wonen of van daarbuiten, 
en internationale partners aan ons te binden om zo nog meer 
nieuwe input, ideeën en andere niet-westerse perspectieven 
binnen onze organisatie te krijgen en het Almeerderstrand 
internationaal op de kaart te zetten.

Persbenadering gaan we verder ontwikkelen in samenwerking 
met partnerschappen en zal strategisch worden ingezet. In 
2021 zijn we gestart met gezamenlijke persuitnodigingen met 
Oerol om de landelijke pers zoveel mogelijk te betrekken en 
uit te nodigen in Almere. Een van de StrandLAB-expedities is 
in 2021 genoemd in het Jeugdjournaal en NOS Journaal. Dat 
leverde meteen een flinke toename van het websitebezoek op. 
Doelstelling is om met StrandLAB in 2022 ten minste één keer 
landelijke media-aandacht te krijgen. Hoe de persbenadering 
vorm krijgt en welke aanleiding gecreëerd/gebruikt wordt, 
wordt nader uitgewerkt in de loop van 2022.

Diverse doelgroepen
StrandLAB communiceert met veel verschillende doelgroepen 
en van verschillende leeftijden: makers, ondernemers, 
bewoners, ambtenaren, bestuurders, scholen, studenten, 
culturele en maatschappelijke organisatie en fondsen. Daar 
stemmen we onze communicatie goed op af. 
StrandLAB heeft een levendige en betrokken community 
opgebouwd van onder meer omwonenden, kunstenaars 
en ondernemers die actief zijn in de ontwikkeling van het 
gebied en zich daar gezamenlijk verantwoordelijk voor voelen. 

6 Het verhaal en de 
communicatie

Luchtfoto Atelier StrandLAB juni 2021, foto Germain Macaya
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StrandLAB wil de community en de samenwerkingspartners de komende jaren verder uitbreiden en verdiepen. 
De doelgroepen en tegelijkertijd stakeholders van StrandLAB zijn weergegeven in onderstaand overzicht:

1. Kunstenaars, 
onderzoekers, creatieve 
makers en denkers

Zij die op experimentele wijze willen bijdragen aan de culturele en creatieve ontwikkeling van het 
gebied, gekoppeld aan de vraagstukken die leven in de stad. Zij dragen vernieuwende ideeën aan, 
komen uit binnen- en buitenland en zien het Almeerderstrand en omgeving als een ideale inspiratie-, 
werk- en/of expositieruimte. Ook studenten van kunst-, design- en architectuuropleidingen horen bij 
deze doelgroep.

2. Ondernemers, 
samenwerkingspartners 
en financiers 

Mensen met ideeën, daadkracht en/of middelen om in het gebied economisch zelfstandige activiteiten 
op te zetten, waarmee ze de culturele en creatieve programmering en financiering in het gebied 
borgen.

3. Bewoners Omwonenden uit de directe omgeving, Poort en DUIN, en bewoners uit de rest van Almere en 
buurgemeenten. Voor de Almeerders geldt dat ze StrandLAB en het Almeerderstrand moeten leren 
kennen als het buitenlaboratorium van hun stad: een laagdrempelige plek waar ze zelf onderdeel van 
kunnen zijn, waaraan ze kunnen bijdragen of waar ze gebruik van kunnen maken. Zij zijn ook publiek 
en nemen deel aan de activiteiten. Als ‘early adopters’ zijn zij lokale ambassadeurs die ook met mond-
tot-mondreclame zorgen voor meer publiek.

4. Bestuurders en 
ambtenaren

Zij creëren maatschappelijke relevantie en maken de ontwikkeling mogelijk door voorwaarden te 
scheppen.

5. Publiek Dit zijn bezoekers uit de stad, de regio en het land die afkomen op de initiatieven op het 
Almeerderstrand. StrandLAB wil cultuur voor zoveel mogelijk mensen betekenis geven, daarom is 
publiek een belangrijk uitgangspunt, maar het vormt het niet de hoofddoelgroep.
StrandLAB zit nog in de beginfase van publieksopbouw. Participatie is van belang, maar het gaat (ook 
door corona) nog niet om grote bezoekersaantallen. Door met landelijke organisaties samen te werken 
zoals Oerol, komt StrandLAB geleidelijk steeds meer in het vizier bij een groter publiek.

Aanpak
De communicatiedoelstellingen zijn gericht op het creëren of 
vergroten van:
• Naamsbekendheid 
• Draagvlak
• Betrokkenheid – Communityvorming
• Participatie 

Voor een culturele broedplaats is het in de eerste plaats van 
belang dat het een aantrekkelijke plek is voor kunstenaars, 
onderzoekers, creatieve makers en denkers (doelgroep 1). 
Maar de maker wil ook een publiek. Dat gaat hand in hand. 
Het open karakter en de wisselwerking tussen maker en 
publiek is van belang, juist voor StrandLAB in de publieke 
ruimte van het Almeerderstrand. Het zijn de makers die 
eraan bijdragen dat iedereen zich voelt uitgenodigd en dat 
het beleven van kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk 
en aantrekkelijk is. StrandLAB selecteert dan ook op makers 
die een relatie aangaan met het publiek en de omgeving. 
Zij onderzoeken en testen nieuwe vormen van cocreatie 
en publieksparticipatie met het publiek (doelgroep 5) als 
deelnemer en bewoners (doelgroep 3) als cocreator. De 
doelgroepen publiek en bewoners worden betrokken in het 
onderzoek en maakproces en kunnen meedoen aan try-
outs. Voor een duurzame verankering van cultuur in het 
gebied is een goede samenwerking met lokale ondernemers 
en culturele organisaties essentieel en wordt tegelijkertijd 

ingezet op samenwerking met (inter)nationale partners om 
het gebied ook landelijk op de kaart te zetten, waarmee we 
een onderscheidende plek kunnen innemen (doelgroep 2). De 
ontwikkeling van StrandLAB is tegelijkertijd onderdeel van een 
grotere gebiedsontwikkeling én versterking van de culturele 
infrastructuur van Almere en Flevoland. Daarom is ook 
betrokkenheid en draagvlak van bestuurders en ambtenaren 
(doelgroep 4) van groot belang. Zij staan op afstand, maar de 
lijnen zijn kort en zij geven StrandLAB ruimte en tijd om de 
ontwikkeling mogelijk te maken.
 

Veldacademie Zomersessies, foto Erwin Budding Veldacademie Zomersessies, foto Erwin Budding
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De inzet van de middelen is erop gericht 
om de organisatie stabiel te maken, de 
programmaactiviteiten te continueren 
en te clusteren en om FlevoLAB op te 
starten.

Bewaken van de begroting gebeurt door elk kwartaal te kijken 
wat er is gerealiseerd. Voor flexibiliteit is er in de begroting 
ruimte gereserveerd om te kunnen inspelen op nieuwe 
ontwikkelingen.

Baten
• De begroting is een basisbegroting uitgaande van de 

subsidie van het Fonds Verstedelijking Almere van € 
300.000 exclusief btw per jaar. 

• Er kan tot max. 10% van de subsidie worden meegenomen 
naar het volgende jaar. Van de subsidie in 2021 is ca. 6% 
gereserveerd voor ontwikkeling van een nieuwe website en 
incidentele kosten voor personeel in 2022.

• Als er projectsubsidies worden gehonoreerd of andere 
inkomsten worden ontvangen, wordt de begroting in balans 
gebracht met kosten en baten.

• De organisatie wordt zodanig ingericht dat er in de 2e 
helft van 2022 extra middelen worden vrijgemaakt voor 
fondsenwerving en sponsoring. 

Lasten
• Huisvestingskosten: Alle fysieke voorzieningen van 

StrandLAB Almere vallen in 2022 onder beheer 
en onderhoud van de gemeente Almere. De 
gebruiksovereenkomst die tussen de afdeling Vastgoed van 
de gemeente en StrandLAB wordt afgesloten, is op basis 
van lange termijn voor om-nietgebruik of een minimale 
huur van de tijdelijke voorzieningen. Gelet op de opening 
van de nieuwe voorzieningen en de onduidelijkheid van 
de gebruiksovereenkomst, is er voorlopig een ruime 
post opgenomen voor huisvestingskosten die voorziet in 
diverse kosten zoals inrichting, schoonmaak, water- en 
energieverbruik en klein onderhoud. 

•  Personeelskosten: Alle kernteamleden zijn eind 2022 
in loondienst en voor projecten en incidentele (piek)-
activiteiten wordt gewerkt met zzp’ers uit de flexibele schil. 

FlevoLAB
StrandLAB is penvoerder van FlevoLAB en trekker van activiteit 
5 (FlevoLAB tour en netwerkanalyse). De personele lasten 
die worden ingezet voor de werkzaamheden van FlevoLAB 
zijn inzichtelijk gemaakt in de begroting en uitgesplitst in 
kernteamleden en flexibele schil. De lasten zijn in balans 
met de inkomsten vanuit FlevoLAB. De verdeling van het 
FlevoLAB-budget valt buiten de begroting van StrandLAB. 
Omdat StrandLAB penvoerder is, ontvangt StrandLAB de 
subsidie en verlopen de betalingen naar de andere partners 
via StrandLAB. Over administratie en verantwoording worden 
duidelijke afspraken gemaakt tussen StrandLAB en de overige 
FlevoLAB-partners. Ook ondertekenen de partners de 
subsidiebeschikking en committeren ze zich op deze wijze aan 
de subsidievoorwaarden.
 

7 Financiën en
toelichting op de begroting

Begroting StrandLAB 2022

Versie 27 sept 2021

Begroting StrandLAB Almere 2022 Jaarplan 2022

PL (kern) Algemene personeelskosten 24.240€                            
4022 Flexibele schil alg. (niet programmaspecifiek) 20.300€                            
4023 Vrijwilligersvergoedingen 1.000€                              
4026 Verzekeringen 3.000€                              

4024 & 4025 Overige personeelskosten Beheer 4.875€                              

4202 + 4204 Huisvesting incl. onderhoud, inrichting, verzek. 11.000€                            
4203 2.400€                              
4013 ALG. Verzekeringen (niet programmaspecifiek) 600€                                 
4014 ALG. Bankkosten 500€                                 
4012 ALG. Lidmaatschap en contributies 300€                                 
4016 8.000€                              
4017 ALG. Website en infrastructuur communicatie 14.000€                            
4015 ALG. Accountant 9.600€                              
4011 ALG. Overige algemene kosten 1.000€                              

PL (kern) PMW artist in residence 38.471€                            
PL (kern) PMW Field Academy 34.422€                            
PL (kern) PMW Almeerse makers 34.422€                            
PL (kern) PMW Overig publiek en events 34.422€                            

4029 Flexibele schil activiteiten & communicatie 20.300€                            
PMW programma FlevoLAB 10.051€                            
PL alg FlevoLAB penvoerder 5.647€                              
Flexibele schil FlevoLAB penvoerder 13.900€                            

Artist in Residence (AIR)
4314 Honoraria 31.250€                            
4315 Uitvoeringskosten 9.500€                              
4316 Marcom out of pocket 1.500€                              

Field Academie (FA)
4324 Honoraria 8.900€                              
4325 Uitvoeringskosten 3.000€                              
4326 Marcom out of pocket 250€                                 

Almeerse programmamakers (APM)
4334 Honoraria 18.000€                            
4335 Uitvoeringskosten 9.000€                              
4336 Marcom out of pocket 250€                                 

Overige programma en events (OPE)
4344 Honoraria 12.500€                            
4345 Uitvoeringskosten 17.500€                            
4346 Marcom out of pocket 1.500€                              

Totaal begrote uitgaven StrandLAB 405.600€                   

Inkomsten

300.000€                          
Subsidies aan te vragen 40.000€                            
Programmageld BPD cultuurfonds 10.000€                            
Reservering 2021 incidentele kosten en personeel 20.000€                            
Verhuur atelier (GB 8201) 6.000€                              
Dekking vanuit FlevoLAB voor personeel penvoerderschap 19.200€                            
Dekking vanuit FlevoLAB voor personeel trekker activiteit 5 10.400€                            

Totaal Inkomsten StrandLAB 405.600€                   

Alle bedragen zijn exclusief btw. StrandLAB Almere is btw-plichtig.

Subsidie FVA

Schoonmaak

ALG. ICT (hardware en software)

StrandLAB Almere

Materiële lasten

Beheerslasten
Personele lasten

Materiële lasten

Activiteitenlasten 
Personele lasten

Pagina 1 van 1
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StrandLAB brengt nieuwe generaties 
makers en denkers voor het voetlicht. 
Door het presenteren en verbeelden 
van onderzoek en door de creatieve 
vertaalslag mogelijk te maken. 

Op de vruchtbare zeebodem van 
het Almeerderstrand ontstaan 
nieuwe vormen van cultuurbeleving, 
-producten, voorstellingen, events en 
sociaal-maatschappelijke projecten 
die toonaangevend zijn in binnen- en 
buitenland. StrandLAB begeleidt de 
nieuwe makers met wie het werkt in het 

traject van onderzoek en ontwikkeling 
en verbindt ze met Almere, Flevoland 
en met gerenommeerde partners. 
StrandLAB vormt een rijkgeschakeerde 
keten van kennis, overdracht en 
wederzijdse inspiratie, een brug, een 
springplank. Nieuwe makers stromen 
door van residenties naar festivals 
waarmee StrandLAB samenwerkt, slaan 
nieuwe wegen in en leggen structureel 
verbinding met maatschappelijk relevante 
organisaties en maken coproducties. 

Tot slot 
de toekomst

Luchtfoto maart 2021, foto Arjen van Vulpen Winterschool met ArtScience studenten van KABK, foto Jim Gregory
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Bijlage 2 | 
Actieplan codes

StrandLAB Almere is een stichting die 
werkt volgens de Governance Code 
Cultuur (GCC), de Fair Practice Code en de 
Code Diversiteit en Inclusie.

De Governance Code Cultuur is samen met de Fair Practice 
Code en de Code Diversiteit en Inclusie bedoeld voor een 
gezonde en veerkrachtige cultuursector. Elk van deze codes 
heeft een eigen focus: de Governance Code Cultuur richt zich 
op fatsoenlijk bestuur en toezicht, de Fair Practice Code op 
een stevigere arbeidsmarktpositie van mensen werkzaam in 
de sector en de Code Diversiteit en Inclusie op een structurele 
verankering van diversiteit en inclusie binnen de organisatie. 
Deze codes zijn opgesteld voor én door de cultuursector. 
Omdat organisaties binnen de cultuursector sterk verschillen, 
kan de invulling voor iedere organisatie net anders zijn. 
StrandLAB onderschrijft de codes volledig en onderzoekt hoe 
StrandLAB op een zo passend mogelijke wijze invulling kan 
geven aan de codes. Omdat de drie codes inhoudelijk op elkaar 
aansluiten en elkaar versterken wordt implementatie van de 
drie codes integraal opgepakt. 

Governance Code Cultuur
Uitgangspunten bij de governance van StrandLAB Almere zijn 
transparant en integer handelen, met oog voor de belangen 
van stakeholders. StrandLAB geeft invulling aan de Governance 
Code Cultuur in zijn statuten, de financiële en inhoudelijke 
jaarverantwoording, structurele evaluaties (volgens GCC-
richtlijnen) en risicobeheer.

Fair Practice Code
StrandLAB onderschrijft de Fair Practice Code (FPC). StrandLAB 
draagt bij aan het verrijken van de culturele en creatieve 
voedingsbodem in Flevoland en doet dat op duurzame 
wijze door zoveel mogelijk te verbinden voor én met alle 
schakels in de ketting van ontwikkeling. Met de overgang 
van projectorganisatie naar zelfstandige organisatie heeft 
StrandLAB de ambitie om zich door te ontwikkelen naar een 
duurzame instelling en zoekt daarbij de komende periode 
aansluiting bij een passende cao en arbeidsvoorwaarden. 
In de begroting van StrandLAB wordt voor de honoraria van 
zzp’ers uitgegaan van tarieven die ruimschoots vallen binnen 
de normen van de FPC. Bij de inhuur van zzp’ers wordt er 
rekening gehouden met diverse kosten die door de zzp’er 
gedragen worden. Het minimale uurtarief dat aan zzp’ers 

wordt uitgekeerd, is € 25 per uur. In 2021 wordt uitgezocht 
welke medewerkers in dienst komen van de stichting. Voor de 
personeelskosten wordt voor het laagste tarief uitgegaan van 
een bruto maandtarief inclusief werkgeverslasten van € 2.746.

Code Diversiteit en Inclusie
StrandLAB past in zijn manier van werken de Code Diversiteit 
en Inclusie toe. Dat gebeurt op de volgende vlakken: 
• Programma: StrandLAB zoekt naar nieuwe makers waarbij 

culturele diversiteit en sociale inclusie kernbegrippen zijn. 
Om de horizon te verbreden en nieuwe soorten publiek te 
betrekken, nodigen we gastcuratoren en programmamakers 
uit. Binnen het selectiebeleid van de gastcuratoren en 
programmamakers is het beschikken over netwerken die de 
culturele diversiteit versterken een factor.

• Publiek: StrandLAB wil cultuur voor zoveel mogelijk mensen 
betekenis geven. Daarom is het publiek een belangrijk 
uitgangspunt, maar het vormt niet de hoofddoelgroep. 
StrandLAB richt zich in eerste instantie op de doelgroep 
makers en kunstenaars en via deze doelgroep op het 
publiek dat bijvoorbeeld deelneemt aan het testen of 
het onderzoek van de maker. Juist in de regio Flevoland 
is de bevolkingssamenstelling zeer divers, waardoor 
er veel kansen liggen voor verbreding van het publiek. 
Om alle groepen uit de samenleving te bereiken én te 
betrekken, richten we ons op het wegnemen van drempels. 
Iedereen moet zich uitgenodigd voelen om naar de 
publiekspresentaties van de nieuwe makers te komen of om 
mee te doen aan de onderzoeksactiviteiten van de makers. 
Voorwaarde voor alle artists in residence is dat zij publiek 
betrekken tijdens hun onderzoekswerk op locatie.

• Personeel: In de samenstelling van het team wil StrandLAB 
een afspiegeling zijn van de maatschappij. Dat leggen we 
vast in ons jaarplan en daarover leggen we publiekelijk 
verantwoording af in het jaarverslag en op de website van 
StrandLAB. Met het huidige projectteam is al rekening 
gehouden met de richtlijnen voor diversiteit en inclusie 
en voor de teamsamenstelling van de stichting wordt 
hier verder op ingezet zodat deze op termijn de culturele 
diversiteit op nationaal niveau weerspiegelt.

• Samenwerkingspartners: StrandLAB zoekt actief naar 
kansen om de diversiteit en maatschappelijke relevantie 
te versterken door samenwerkingen die meer diversiteit 
brengen in de programmering, het publiek en de partners. 

StrandLAB Almere werkt vanuit 
programmalijnen om zo te zorgen 
voor context en samenhang en om 
thematische focus aan te brengen in het 
uitvoeringsprogramma. Deze werkwijze 
helpt medewerkers, stakeholders 
en publiek bij het herkennen van de 
onderwerpen waaraan StrandLAB werkt. 
De activiteiten kunnen hierdoor beter 
in perspectief worden geplaatst en er 
ontstaat een eenduidig beeld van het 
verhaal dat de organisatie wil vertellen. 

De programmalijnen fungeren als artistiek kwaliteitskader 
en zijn complementair; ze kunnen zowel naast elkaar als in 
gezamenlijkheid worden ingezet. Voor 2020–2024 werkt 
StrandLAB Almere vanuit twee programmalijnen: Het nieuwe 
land en Schurend zand. Beide programmalijnen vertellen het 
verhaal van Flevoland, ieder vanuit een eigen perspectief. 

Schurend zand
De programmalijn Schurend zand vertelt het hedendaagse 
verhaal van het Almeerderstrand. Het nieuwe strand dat in 
gebruik is als buitenlaboratorium voor cultuur, dat ligt op de 
grens van water en nieuw land en op de overgang van natuur 

en een jonge stad. Het richt zich op het nu en de toekomst 
met projecten en presentaties die vertellen over kracht van 
de natuurelementen als water, wind en zand, die vrij spel 
hebben op het strand. Over de snelle veranderingen in het 
klimaat, duurzaamheid, bewustwording, het anticiperen op de 
toekomst en mogelijke oplossingen voor de klimaatopgaven. 
Over de relatie tussen mens en natuur en de frictie die ontstaat 
bij de ontwikkeling van nieuw land en nieuwe natuur. Over de 
ervaring, waarneming en beleving van gemaakt landschap. 
Over belangen die dikwijls tegengesteld zijn, belangen die 
schuren.

Het nieuwe land 
De programmalijn Het nieuwe land vertelt het ontstaansverhaal 
van Flevoland. Het richt zich op projecten en presentaties die 
vertellen over de historie, de pioniersgeest en het winnen 
van nieuw land. Over de fysieke ruimte gecreëerd door de 
mens, de zichtlijnen en de ontwikkeling en waarden van 
het nieuwe landschap. Over urbanisatie in een totaal nieuw 
gebied. Over de relatie met de nieuwe stad en de sociale en 
ruimtelijke opgaven voor een aantrekkelijke leefomgeving. Over 
opbouw van gemeenschap, identiteit, nieuwe verbindingen 
en structuren. Over de pioniers die het hebben aangedurfd dit 
nieuwe land te gaan bewonen en bewerken. Over de schatten 
van de bodem: restanten van scheepswrakken en van vroegere 
bewonersculturen uit de periode daarvoor. Over hoe Flevoland 
is geworden tot wat het nu is en over wat de geschiedenis 
betekent voor de ontwikkeling van het heden.

Bijlage 1 | 
Programmalijnen 2021–2024
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Teamleden van StrandLAB hebben tijdens een werksessie (juni 
2021) de codes vertaald naar de eigen praktijk. In de werksessie 
is kritisch nagedacht over wat normaal wordt gevonden in de 
sector. De codes zijn getoetst aan de eigen praktijk en er is 
zichtbaar gemaakt wat beter kan. Er is een actieplan ontwikkeld 
dat in beeld brengt welke inspanningen StrandLAB moet 
leveren om een gezonder klimaat voor medewerkers, makers 
en publiek te waarborgen. In het actieplan staan drie waarden 
centraal: open, eerlijk en samen. 

Open 
In een open organisatie mag alles wat ertoe doet aan de 
orde komen, wordt er geluisterd, is er vertrouwen en komen 
besluiten transparant tot stand. Dit betekent dat binnen 
StrandLAB vrijelijk wordt gesproken over alles wat van belang 
is. Dat het duidelijk is wie over welke onderwerp de besluiten 
neemt en dat er heldere wordt verantwoord. Dat er geen 
taboes of dogma’s zijn, dat het eerlijke verhaal wordt verteld 
ook al is dat soms geen makkelijk verhaal. 

Dit doet StrandLAB door:
• helder te communiceren over doelstellingen en 

randvoorwaarden als bijvoorbeeld het aantrekken van 
subsidies, de hoogte van zzp-honoraria en de inzet van 
vrijwilligers; 

• evaluatie van bestuur, organisatie en activiteiten structureel 
onderdeel te maken van de agenda zodat het regulerende 
vermogen van de Raad van Toezicht, bestuur/directie en de 
medewerkers en de organisatie wordt vergroot;

• een sterke relatie op te bouwen met zzp’ers, makers en 
partners door te werken met vaste contactpersonen;

• medewerkers de mogelijkheid te bieden om met een 
onafhankelijk, deskundig en objectief persoon het gesprek 
te voeren over zaken die gevoelig liggen. 

  
StrandLAB gelooft dat het zijn van een open organisatie 
een randvoorwaarde is voor zowel het zijn van een gezonde 
organisatie als een goede ontwikkelingsomgeving. Door een 
open organisatie te zijn, werkt StrandLAB aan een duurzame 
toekomst en het vertrouwen van medewerkers, makers, 
partners en deelnemers.

Actieprogramma 2022
1. Uitwerken van het jaarplan in een duidelijk meetbaar 

actieplan. Hierbij transparant zijn over het selectieproces 
van en de criteria voor de makers, de wijze waarop wordt 
samengewerkt met partners en de beloning van makers 
en zzp’ers. Hierbij ook koppeling maken met doelstellingen 
van StrandLAB en randvoorwaarden. 

2.  Jaarplan communiceren met medewerkers, makers, 
partners en deelnemers.

3. Het structureel inbedden van evaluatie in werk- en 
organisatieprocessen.

4.  Werken met vaste aanspreekpunten (intern als extern).
5.  Aansluiting zoeken bij de externe vertrouwenspersoon in 

de regio (bijv. via De Zaak Nu).

Eerlijk
In een eerlijke organisatie ontvangen medewerker en makers 
een eerlijke vergoeding, waardering en erkenning voor inzet 
en bijdrage. Hierbij wordt helder gecommuniceerd en wordt 
een zorgvuldige afweging gemaakt tussen de belangen van de 
organisatie, medewerkers, makers, partners en deelnemers. 
De bedrijfsvoering en beloning van StrandLAB is daarom zo 
transparant als mogelijk. Een eerlijke organisatie is er voor 
iedereen. Daarom zijn het personeel, het programma, de 
partners en het publiek zo divers als mogelijk. 

Dit doet StrandLAB door:
• voor medewerkers de richtlijnen van De Zaak Nu en voor 

makers de richtlijnen Honoraria kunstenaars te hanteren als 
het gaat om het vaststellen van de hoogte van honoraria;

• medewerkers (vrijwilligers, loondienst en zzp’ers) 
duidelijkheid te geven over taken, verantwoordelijkheden, 
bevoegdheden, ontwikkelingsmogelijkheden, plek in de 
organisatie en beloning;

• blijvend aandacht te houden voor een brede representatie 
in personeel, programma, partners en publiek. Aan 
inclusiviteit moet gewerkt worden en om divers te 
worden en blijven vraagt nu en op langere termijn om een 
proactieve houding;

•  alle medewerkers een gelijke behandeling te geven. 
Gelijkwaardigheid is de sleutel tot duurzaam succes en 
plezier. Medewerkers verschillen en leveren ieder op eigen 
wijze een bijdrage aan de organisatie. Iedereen verdient 
dezelfde rechtvaardige behandeling;

•  bij het samenstellen van het programma te kijken naar 
urenbelasting en budget en een bewuste keuze te maken 
tussen wat we wel doen en wat we niet doen. 

StrandLAB gelooft dat het zijn van een eerlijke organisatie 
een randvoorwaarde is voor zowel het zijn van een gezonde 
organisatie als een goede ontwikkelingsomgeving. Door een 
eerlijke organisatie te zijn, levert StrandLAB een bijdrage aan 
een innovatieve en inclusieve culturele sector.

Actieprogramma 2022
6. Uitwerken honorariumbeleid voor makers en zzp’ers. 
7.  Bij het uitwerken van het jaarplan (zie actie 1) ook 

benoemen met hoe je de brede representatie wilt 
vormgeven en met welke partners je daarbij wilt 
samenwerken.

8.  Zorg dragen voor toegankelijk en inclusief taalgebruik op 
de website en in andere communicatie-uitingen en de 
implementatie van Waarden voor een nieuwe taal.

9.  Bij het uitwerken van het jaarplan (zie actie 1) ook de 
urenbelasting van medewerkers en de honoraria van 
zzp’ers inzichtelijk maken.

Samen
Culturele organisaties staan niet op zichtzelf maar maken deel 
uit van een groter cultureel en maatschappelijk ecosysteem. Dit 
ecosysteem stelt makers in staat een eigen ontwikkelingspad 
te volgen en geeft mensen de ruimte een plek te vinden 
waar zij zich cultureel thuis voelen. Het ecosysteem is door 
veranderingen in de samenleving en de sector steeds in 
beweging. Geen enkele partij heeft grip op het volledige 
ecosysteem maar in gezamenlijkheid kan je het verschil maken. 
Binnen dit ecosysteem heeft StrandLAB de rol als verbinder 
en platform. StrandLAB brengt als verbinder partijen samen 
en maakt dingen mogelijk. Als platform biedt StrandLAB plek, 
ruimte en podium voor de cultuurmakers van vandaag. Voor 
StrandLAB is samenwerken een noodzaak maar ook de kers op 
de taart.

Dit doet StrandLAB door:
• het samen met partners ontwikkelen van het programma. 

Niet alleen praten maar vooral ook samen doen. Partners 
leveren input en zijn mede-eigenaar;

• oog te hebben voor de eigen kwaliteiten en de kwaliteiten 
van anderen zodat partners/medewerkers kunnen werken 
vanuit de eigen sterke punten. StrandLAB ziet partners als 
experts op het eigen gebied;

•  oog te hebben voor de eigen belangen en de belangen 
van anderen zodat partners/medewerkers gemotiveerd 
zijn om een bijdrage te leveren. Iedereen moet iets aan de 

samenwerking hebben;
•  te luisteren naar de partners. StrandLAB kan en wil niet 

alles bepalen voor anderen;
•  bewuste keuzen te maken als het gaat om tijd en plaats. 

Soms kan een activiteit ook plaats vinden op de locatie 
van een partner, op een tijdstip dat goed aansluit bij de 
dynamiek van die partner;

• bewuste afwegingen te maken als het gaat om kwaliteit. 
Waar is artistieke kwaliteit het belangrijkste? En waar kies je 
juist voor sociale kwaliteit?

StrandLAB gelooft dat betekenisvolle kunst ontstaat in de 
verbinding met de samenleving. Door een gelijkwaardige en 
betrouwbare partner te zijn, en de grond voor te bereiden 
waarop een ander kan oogsten wil StrandLAB zijn betekenis 
voor het culturele ecosysteem vergroten. 

Actieprogramma 2022
10.  Bij het uitwerken van het jaarplan (zie actie 1) ook 

benoemen met welke partners je daarbij wilt samenwerken 
(zie actie 7) en hoe je dit wilt doen.

11.  Inzet van de methode ‘deep democracy’. Wellicht training 
voor medewerkers gericht op praktische toepassing in de 
projecten waaraan de medewerkers werken.

12.  Iedere medewerker adopteert één of twee verenigingen 
om zo breder input op te halen voor programma en om 
programma-ideeën te toetsen. 
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