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Met het inhoudelijk jaarverslag over het kalenderjaar 2021 legt het bestuur van Stichting 
StrandLAB Almere zijn verantwoordelijkheid af over het in 2021 gevoerde inhoudelijke beleid en 
de daaruit voortvloeiende activiteiten. Dit verslag vormt zo de inhoudelijke verantwoording naast 
de jaarrekening 2021 en het financieel verslag als financiële verantwoording.

Almere, mei 2022
Namens raad van toezicht 
StrandLAB Almere
Sigrid van Willigen, voorzitter

 

Bestuursverklaring

Schemerwandeling van artist in residence Vesna Dragojevic, foto Erwin Budding
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Vanaf januari 2021 functioneert 
StrandLAB Almere als een zelfstandige 
stichting die de culturele broedplaats 
en het buitenlaboratorium verder 
ontwikkelt en programmeert.

Terugblik
Het jaar 2021 stond in het teken van de transitie van project 
naar stichting. Er is gewerkt aan het vormgeven van een 
duurzame organisatiestructuur, het opbouwen van een 
nieuw team en het waarborgen van de inhoudelijke koers 
voor de toekomst. En dat allemaal in een jaar waarin corona 
nog steeds een grote invloed had op alles en iedereen. 

Inspelen op veranderingen
De onzekerheid omtrent de coronamaatregelen maakt 
de uitvoering van activiteiten terughoudend. Gelukkig 
gaan alle samenwerkingen en de meeste activiteiten door, 
soms in aangepaste vorm of  tijdsplanning en kleinere 
publieksaantallen. In het najaar is een aantal activiteiten 
door het slechte weer verplaatst. StrandLAB speelt in op de 
mogelijkheden qua publieksparticipatie en publieksbereik 
met onder meer de aanschaf van geluidsapparatuur en 
koptelefoons. Dit is mogelijk door een bijdrage uit het 
coronafonds van de gemeente Almere. 

Maximale inzet 
Makers snakken naar fysieke aanwezigheid in het gebied 
en naar contact met publiek en partners. Doordat (bijna) 
alles digitaal gaat, verlopen sommige processen wat 
trager dan gewenst, zoals bijvoorbeeld het starten van het 
residentieprogramma in samenwerking met Oerol of het 
inwerken van de nieuwe medewerkers. Ook het thuiswerken, 
eenzaamheid of thuisonderwijs bij de medewerkers zorgen 
voor onrust en ruis. Alle betrokken makers, partners en 
medewerkers van StrandLAB zetten zich onverminderd en 
met overgave in ondanks de vreemde en onzekere tijden. 

Solide basisstructuur
De organisatiestructuur is aangepast aan de eisen van een 
culturele stichting en het financieel-administratieve systeem 
is ingericht en geïmplementeerd in het IT TOP-planning 
systeem. Naast de financieel-administratieve aspecten 
worden binnen dit systeem ook projectmanagement, 
planning en kaartverkoop geregeld en kent het een vier- 
en zesogenprincipe. Op deze manier wordt door iedereen 
een eenduidige en transparante werkwijze gevolgd. De 
controlerend accountant is geselecteerd, er is een quickscan 
gedaan op de nieuwe wet WBTR, de uitkomsten van de 

sessie voor de Governance Code Cultuur worden verder 
uitgewerkt en toegepast binnen de organisatie en de 
stappen om te komen tot de pensioenregeling zijn afgestemd 
met de medewerkers.

Nieuw evenwicht team
Het Linkeroever-projectteam is per 1 januari 2021 gestopt, 
op twee leden na (Meta van Drunen (interim-directeur) en 
Tessa Haan (programmamedewerker)) die de opbouw naar 
een nieuw team hebben begeleid. Meta en Tessa vormen 
met de nieuwe medewerkers het kernteam van de stichting. 
In het voorjaar zijn uit veertig goede kandidaten drie nieuwe 
medewerkers geselecteerd. De programmamedewerker 
(Tessa Haan) die vanuit de projectorganisatie nog was 
betrokken, stopt per november en hiervoor is per januari 
2022 een nieuwe medewerker geworven. De nieuwe 
medewerkers zijn in loondienst en de flexibele schil bestaat 
uit zzp’ers. Ook de samenwerking met de ingehuurde 
coördinator voor de administratie- en procestaken van 
Flevolab loopt goed. Zij stemt af met de interim-directeur. 
Eind 2021 staat er een sterk en gemotiveerd team en er is 
een nieuw evenwicht ontstaan. Het kernteam en de flexibele 
schil zijn goed op elkaar ingespeeld. Het kernteam bestaat 
uit vijf medewerkers. De werving voor een nieuwe directeur 
is eind 2021 gestart. Het profiel voor deze nieuwe directeur 
is opgesteld in overleg met de RvT en het team en met input 
van gemeente en provincie. 

Directie en raad van toezicht raken op elkaar ingespeeld. 
Begin 2021 is de raad van toezicht gecompleteerd met het 
nieuwe lid Harry Dijksma en in mei volgt Sigrid van Willigen 
voorzitter Tarik Yousif op. Sigrid woont al 16 jaar in Almere 
en is directeur op de kunstacademie in Utrecht.

Artistiek-inhoudelijke koers 
De multidisciplinaire aanpak, de kruisbestuiving tussen 
kunst, natuur, wetenschap en praktijk, kenmerkt het 
StrandLAB-programma. Met een duidelijke relatie met 
buiten en de interactie met de omgeving. Voor de artistiek-
inhoudelijke ontwikkeling van StrandLAB is voortgebouwd op 
het programma en de partnerships van voorgaande jaren in 
de projectfase. Veel van de trajecten of samenwerkingen zijn 
geconcretiseerd en opgestart. De twee programmalijnen Het 
ieuwe land en Schurend zand zijn leidend voor de uitvoering 
van het inhoudelijk programma.

Programma
Het programma is vertaald in jaarronde programmering 
met vier programmapijlers: 1. Artist in residence, 2. Field 
Academy, 3. Almeerse programmamakers, 4. Overige events 
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en projecten. Ondanks de invloed van corona was het goed 
mogelijk de programmastructuur te testen en blijkt de 
aanpak succesvol. Het sluit goed aan bij de doelstellingen van 
de stichting en biedt voldoende flexibiliteit om in te spelen 
op kansen (nieuwe makers of partners) en beperkingen 
(coronamaatregelen, weersomstandigheden). Zo zijn er meer 
onderzoeks- en ontwikkeltrajecten met makers opgestart 
en minder grote publieksactiviteiten. Daar staat tegenover 
dat er weer meer kleinschalige publieksactiviteiten 
hebben plaatsgevonden en meer online activiteiten. 
Publiekspresentaties zijn gedeeltelijk doorgeschoven naar 
2022. De structuur biedt een hoge mate van participatie. 
Het StrandLAB programma wordt vormgegeven met lokale 
programmamakers, buurtbewoners en buurtorganisaties, 
landelijke curatoren en samenwerkingspartners zoals Oerol 
en kunstacademies. De programmastructuur geeft ruimte 
om in te spelen op ontwikkelingen in het gebied rondom 
het Almeerderstrand en aan de Kustzone Almere Poort, 
zoals met WaterWalks IJmeer dat aansluit op de Almere 2.0 
ontwikkelingen Almere Pampus en MRA Amsterdam Bay 
area.  

Oerol en Field Academy
Belangrijke landelijke programmapartners voor StrandLAB 
zijn Oerol en de kunstacademies die deelnemen in de Field 
Academy. Het feit dat Oerol in 2021 evenals in 2020 niet 
door is gegaan werkt door in de tragere selectie van makers 
voor het gezamenlijke artist in residence programma. Eind 
2021 zijn er die gerealiseerde AIR-trajecten met Oerol 
en twee AIR trajecten in de opstartfase. Met Oerol werkt 
StrandLAB aan een gezamenlijke communicatiestrategie. 
De Field Academy winterschool met KABK ArtScience zou in 
maart plaatsvinden (100+ aanmeldingen van studenten), is 
door corona verschoven naar oktober en uiteindelijk zelfs 
naar 2022. 

Betrokkenheid en publieksopbouw 
Ondanks corona groeit de opbouw van de community en is 
de betrokkenheid van makers groot. Lokaal raakt StrandLAB 
steeds meer ingebed en bekend. Creatief talent, kunstenaars 
en organisaties weten StrandLAB te vinden. Het werken met 
de lokale programmamakers draagt daar aan bij. Het contact 
met de buurt is stevig en breidt zich uit. Overall staat cultuur 
onder druk, festivals gaan niet door en de theaters zijn lange 
tijd dicht. Het is daarom fijn en belangrijk dat StrandLAB 
door kan gaan met de activiteiten die zich richten op 
onderzoek en activiteiten die plaatsvinden in de openlucht 
met kleine groepen voor try-outs. Desalniettemin was het 
voor publieksactiviteiten lange tijd onduidelijk wat er wel 
en niet mocht en heeft StrandLAB ‘met de hand op de rem’ 
activiteiten georganiseerd.

Duurzame relaties
Niet alleen lokaal groeit de zichtbaarheid gestaag, 
ook regionaal en nationaal. Nationale organisaties en 
potentiële samenwerkingspartners in de toekomst zoals 

bijvoorbeeld Festival Karavaan komen naar de try-outs op 
het Almeerderstrand. Dit komt onder meer voort uit de 
samenwerkingen met Oerol en binnen de Field Academy. 
Bezoekers van de Veldwerk Zomersessies kwamen onder 
meer uit Nijmegen en België en verbleven een paar dagen in 
Almere. Ondanks de beperkingen in de fysieke ontmoetingen 
heeft StrandLAB deelgenomen aan netwerkbijeenkomsten, 
zoals bijvoorbeeld het event van Culturele Zaken in Almere 
Buiten. De inloopbijeenkomst in DUIN is 2x uitgesteld en 
verplaatst naar 2022. Bestaande samenwerkingen zijn 
verdiept en verstevigd. Nieuwe samenwerkingen aangaan is 
wel wat lastiger in tijden van corona, met name met nieuwe 
onderwijspartners. StrandLAB benut deze coronaperiode 
voor verdieping en versteviging van bestaande partners. 
Er is met het team een netwerkanalyse gedaan en deze is 
verwerkt en gevisualiseerd in een stakeholdermap. 

Flevolab
StrandLAB is penvoerder voor het verbond Flevolab en 
coördineert de samenwerking. Pas rond de zomer 2021 
werd het duidelijk wanneer en onder welke voorwaarden 
de subsidieregeling van start kon gaan. In afstemming met 
de partners en met gemeente en provincie, heeft StrandLAB 
een aangepast activiteitenplan voor het Flevolab-programma 
2021-2024 ingediend en het hele proces gecoördineerd. 

Op basis hiervan is in oktober de beschikking tot stand 
gekomen en kon de uitrol van de activiteiten langzaam 
op gang komen. Eerst was het In de maanden oktober/
november nog piekdrukte voor het in orde maken van 
alle stukken en de samenwerkingsovereenkomst met de 
partners. In goede harmonie is de programmastructuur 
opgezet en afgestemd met de partners. Het financieel-
administratief systeem is ingericht aansluitend op het 
administratiesysteem van StrandLAB en is er overleg 
geweest  met de controlerend accountant en de provincie 
v.w.b. de voorbereidingen van de controle. Het einde van 
2021 kenmerkte zich door onzekerheid en lage energie bij 
de partners als gevolg van corona, waardoor de opstart 
trager liep dan gepland. Vanuit de provincie Flevoland 
(subsidieverstrekker) is hier alle begrip en steun voor 
getoond met een hoge mate van flexibiliteit ten aanzien 
van de subsidie. Niet bestede middelen kunnen worden 
doorgeschoven naar 2022-2024. BonteHond is in overleg met 
StrandLAB iets eerder gestart. Zij konden op eigen risico de 
werkplaats voor zakelijk leiders voorfinancieren, waardoor 
in de zomer al de eerste 2 trainees zijn geselecteerd (uit 24 
kandidaten). Zij zijn gestart in september.

Fysieke broedplaats
De fysieke plek met het Atelier is van grote betekenis voor 
de ontwikkeling van StrandLAB. Voor de uitbreiding van de 
broedplaats heeft StrandLAB input geleverd aan Linkeroever 
voor wat betreft het programma van gebruikseisen. Op 
basis daarvan is door Linkeroever een ontwerp gemaakt en 
de vergunningsaanvraag ingediend voor een buitentribune, 
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werkplaats en opslag met inachtneming van tijdige verlening 
en realisatie voor het StrandLAB festival in het voorjaar 
2022, inclusief hopelijk de feestelijke opening tijdens het 
festival. Het Atelier StrandLAB valt per 1 januari 2022 onder 
het vastgoed van de gemeente en is dan in beheer en 
onderhoud bij de gemeente. StrandLAB en de gemeente 
sluiten hiervoor een huurovereenkomst af en er zijn nadere 
afspraken gemaakt over de huurprijs inclusief de grondhuur 
die met terugwerkende kracht moet worden betaald over 
2021 en een deel van 2020.
Ook zijn de mogelijkheden voor gebruik van het 
strandpaviljoen van de heer Van der Ham door StrandLAB 
onderzocht. In overleg met de eigenaar wordt het paviljoen 
op incidentele wijze gebruikt (zoals bijvoorbeeld bij 
WaterWalks in juni 2021). Voor permanent gebruik dient 
eerst onderhoud te worden gedaan door de eigenaar.

Context gebiedsontwikkeling 
StrandLAB is voortgekomen uit de 
gebiedsontwikkelingsopgave voor het Almeerderstrand om 
het gebied cultureel op de kaart te zetten als spannende plek 
waar ruimte is voor experiment en talent. Voor de toekomst 
is het van belang StrandLAB niet los te zien, maar  juist 
in samenhang met alle ontwikkelingen en partners in het 
gebied zoals Vis à Vis, het evenementenstrand, de woonwijk 
DUIN en andere partners (Almere City Marketing. Amvest, 
Marina Muiderzand). De ontwikkeling van het gebied tot 
culturele experimenteerzone biedt kansen in relatie tot 
nieuwe evenementen, vergunningen en de omgevingswet.
Belangrijk aandachtspunt voor het functioneren en 
slagen van StrandLAB is dat de basis op orde is voor het 
Almeerderstrand. Het Almeerderstrand staat over een aantal 
jaren bekend als culturele hotspot en nodigt uit om naar 
de kustzone te komen. ‘De zorg voor het Almeerderstrand 
mag met meer liefde,’ zei laatst een StrandLAB 
bezoeker. Afvalbakken, openbare toiletvoorzieningen, 
aantrekkelijkheid van toegang ook voor minder invaliden 
zijn aandachtspunten. Een uitnodigend en verzorgd strand 
draagt in hoge mate bij aan de uitstraling van StrandLAB. 
Sinds juli staan er afvalbakken en wordt het toiletgebouw 
regelmatig schoongemaakt, totdat het voor de winter weer 
wordt afgesloten. Per november is er vanuit de gemeente 
een gebiedsprogrammeur aangesteld in de persoon van 
Erica Haffmans. StrandLAB gaat nauw samenwerken met de 
gebiedsprogrammeur. Zij is tot begin 2022 aan het opstarten.

Context financiering
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. Het is voor de stad, de provincie, 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 ontwikkeling van de culturele broedplaats StrandLAB 
Almere is onderdeel van het Almere 2.0.-programma, 
dat met programmalijn 4 Versterken verblijfsplekken 
cultuur, toerisme en recreatie bouwt aan voorzieningen op 
provinciaal en regionaal niveau voor de schaalsprong van 
Almere. Als onderdeel van het Almere 2.0-programma zal 
het gebied rondom het Almeerderstrand als culturele en 
recreatieve bestemming de komende jaren nog behoorlijk 
(door)ontwikkelen. 

De gemeente Almere is samen met de provincie Flevoland 
budgethouder van de FVA-middelen voor programmalijn 
4. De financiering voor 2022 aan de stichting loopt via een 
subsidiebeschikking vanuit de gemeente Almere. De stichting 
is btw-plichtig vanaf januari 2021. De projecten van Almere 
2.0, waaronder de ontwikkeling van de culturele broedplaats 
valt, worden gefinancierd uit het Fonds Verstedelijking 
Almere (FVA). Voor de komende jaren zijn er voor de 
culturele programmering van de broedplaats StrandLAB 
uit het FVA middelen gereserveerd om initiatieven aan te 
jagen. Voor de tranche van 2021 tot 2025 is voor Stichting 
StrandLAB jaarlijks € 300.000 exclusief btw gereserveerd.

Voor de komende jaren wordt door de stichting 
onderzocht hoe StrandLAB een gezonde exploitatie kan 
opbouwen. Spreiding in financiering wordt nagestreefd 
(eigen inkomsten, fondsen, sponsoring, subsidie Almere, 
Rijk, provincie) zodat wordt voorkomen dat activiteiten 
volledig afhankelijk zijn van subsidie van gemeente 
en provincie. Daarnaast is het streven dat succesvolle 
programmaonderdelen op termijn op eigen benen kunnen 
gaan staan, zodat de programmering zich kan blijven 
vernieuwen. 

Reflectie op financieel resultaat
Per 1 januari 2021 is het programma en de organisatie 
ondergebracht in een zelfstandige stichting en valt de 
financiële afhandeling en verantwoording van het volledige 
programmabudget onder de stichting StrandLAB. Het 
karakter van de uitgaven is gewijzigd, grotendeels door 
corona, de transitie van de organisatie en de goedkeuring 
van Flevolab. Door corona zijn uiteindelijk de materiele 
lasten voor het StrandLAB programma lager uitgevallen 
vanwege activiteiten die aangepast zijn in 2021 en doorlopen 
tot 2022. Daarnaast zijn in het voorjaar drie nieuwe 
medewerkers gestart en was er inwerktijd nodig voor de 
uitvoering van activiteiten. Vanuit de onderbesteding in 
2021 kan in overleg met de gemeente een gedeelte worden 
meegenomen naar volgend jaar als egaliteitsreserve. Een 
gedeelte wordt als programmareserve  doorgeschoven naar 
programmering in 2022.

Aan de inkomstenkant zijn er dit jaar extra inkomsten 
gegenereerd, met een subsidie vanuit het Cultuurfonds 
Almere, een bijdrage vanuit het corona cultuur pakket, 
verhuur van het atelier en Flevolab. Begrote inkomsten 
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uit de verhuur van Atelier StrandLAB zijn als gevolg van 
de coronamaatregelen lager dan begroot. Het Atelier is 
nog wel verhuurd tegen cultureel tarief, maar vanwege de 
beperkende coronamaatregelen was commerciële verhuur 
niet mogelijk. Wel zien we dat het Atelier nieuwe cultureel 
ondernemers aantrekt (zij benaderen StrandLAB). Onder 
de vlag van het StrandLAB programma in 2022 krijgen de 
makers de mogelijkheid om (betaalde) activiteiten te testen. 
Omdat StrandLAB nog in fase van publieksopbouw zit waren 
de publieksinkomsten voor 2021 minimaal begroot. Voor 
de komende jaren is het de bedoeling aan een gezonde 
financieringsmix te bouwen, waar publieksinkomsten een 
groeiend aandeel in vormen. 

Als penvoerder van Flevolab ontvangt StrandLAB in 2021 
subsidievoorschotten ten gunste van de vijf partners in het 
verbond en de samenwerking met Flevolandse partners. 
StrandLAB heeft voor Flevolab een aparte projectrekening 
geopend. De subsidiebeschikking wordt verstrekt door 
de Provincie Flevoland met middelen van OCW vanuit 
de regeling verbreding en vernieuwing. De StrandLAB 
begroting is in 2021 uitgebreid met een budget voor het 
penvoerderschap van Flevolab en met een budget voor 
samenwerkingsprojecten als onderdeel van het Flevolab-
programma.

De totaal toegekende Flevolab-subsidie bedraagt 1.3 miljoen 
euro voor de periode 2021-2024. Voor de eerste twee jaar 
is een begroting opgesteld met budgetten verdeeld over de 
vijf hoofdactiviteiten. Iedere partner is trekker van één van 
de hoofdactiviteiten. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat er 
spreiding is over Flevoland en dat er wordt samengewerkt, 
vooral met partners in Flevoland naast de vijf partners die 
het verbond zijn gestart. 

Vooruitblik
Op het moment van schrijven (mei 2022) zijn de 
coronamaatregelen alweer enkele maanden opgeheven en is 
het culturele seizoen weer volop open. Het eerste StrandLAB 
festival is net achter de rug. De effecten van corona zijn 
echter nog voelbaar en de toekomst blijft onzeker. Er is 
op dit moment sprake van tegenvallende bezoekers in de 
culturele sector. Mensen blijven weg, zijn angstig of hebben 
andere bezigheden gekregen. Vooral cultuur binnen staat 
voor uitdagingen, maar ook voor cultuur in de buitenlucht 
en zeker voor een nieuwe organisatie als StrandLAB vergt 
het tijd, inzet en middelen om positie te verwerven en 
publiek op te bouwen en te behouden. De toekomst is 
ongewis met mogelijk nieuwe varianten van corona of 
andere virussen. Mogelijk spelen ook andere factoren een 
rol voor de mate van cultuurparticipatie en prioriteiten van 
bezoekers, zoals de oorlog in Oekraïne. Vooruitkijkend naar 
de resterende maanden van dit jaar is de verwachting dat de 
programmering en publieksactiviteiten door kunnen gaan en 
dat publiek aantrekt.

Voor de komende jaren zet StrandLAB de artistiek-
inhoudelijke koers voort en wordt verder gebouwd aan het 
programma en (nieuwe) partnerships. StrandLAB speelt 
een belangrijke rol in de gebiedsontwikkeling in nauwe 
samenwerking met de gebiedsprogrammeur. De uitbreiding 
van StrandLAB (gereed zomer 2022) en het nieuwe strand 
met evenementenzone dat gebruikt wordt vanaf 2023 geven 
nieuwe mogelijkheden voor de ontwikkeling van StrandLAB. 
De komende jaren ontvangt StrandLAB middelen uit het 
Fonds Verstedelijking Almere en wordt er gewerkt aan een 
gezonde financieringsmix. De morele en financiële steun 
vanuit de gemeente Almere als uitvoerder van het Almere 
2.0 programma in samenwerking met provincie Flevoland 
en het Rijk is essentieel voor de ontwikkeling en groei van 
StrandLAB als onderscheidend cultureel buitenlaboratorium, 
als aanjager in het gebied en de rol die het speelt in het 
Flevolab-netwerk en haar ambitie als landelijke ontwikkel- en 
netwerkinstelling. 
Met de uitgezette inhoudelijke koers, de unieke locatie en 
combinatie van disciplines, kunst, natuur en wetenschap, 
het sterke team en met de steun van de gemeente, provincie 
en partners geef ik met vertrouwen het stokje door aan de 
nieuwe directeur. Ik ben ervan overtuigd dat StrandLAB met 
nieuwe leiding en een betrokken raad van toezicht het de 
uitdagingen in de toekomst het hoofd weet te bieden en met 
vol enthousiasme, betrokkenheid en energie voortbouwt.

Mei 2022
Meta van Drunen
Interim directeur-bestuurder (tot 8 juni 2022)

Opgevolgd door:
Fréderique Kreeftenberg (per 1 mei 2022)
Directeur-bestuurder
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Field Academy, foto Erwin Budding Field Academy, foto Erwin Budding

WaterWalks IJmeer, foto Lidewij Meijer Opening Atelier StrandLAB, foto Erwin Budding
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2 Activiteitenoverzicht

De lijnen die uitgezet zijn sinds de (project)opstart in 2018 zijn gewaarborgd en 
nieuwe projecten op het gebied van talentontwikkeling en cultuurparticipatie en 
publieksbereik zijn gerealiseerd. Onderzoek, het ontwikkelen en testen van nieuw 
werk door de makers én het beleven van cultuur door publiek (deelnemers) staan 
centraal.  

Activiteitenoverzicht 2021:

Onderzoeks- en ontwikkelactiviteiten

Type Aantal Specificatie

Artists in residence i.s.m. Oerol 5 Onkruidenier, Sijas de Groot, Bouke Groen, Radio Sancha, Sofie Doeland
Artist in residence 6 Ninette Koning, Vesna Dragojevic, Kasper Jongejan, Nieuwe Helden, 

Gouden Haas, Black Pencil Ensemble

Artist in residence in opstart 
(uitstel a.g.v. corona)

7 Noortje Braat, Marzieh Reyhani, Theun Karelse, Francesca Ranalli, Jade 
Mandrake, Flevolandse podcastmakers, Eva Schippers

Totaal Artist in Residence 18
Aantal betrokken kunstacademies 4 KABK (ArtScience), HKA (mime), Academie van Bouwkunst (Landschap-

sarchitectuur), Rietveld academie (Jewellery), ArtEZ Zwolle (Winterlab) 
2022)

Kunstacademies in opstart 2 HKU, Universiteit Leiden
Totaal betrokken kunstacademies 5

Aantal gastcurators 2 Marin de Boer (Oerol), Cocky Eek (Foamlab)
Aantal lokale programmamakers 5 Beri Shalmashi (Avanti), Marie-Josée Röselaers, Jim van der Wardt, Noortje 

Braat, Mo Hersi 

Totaal aantal betrokken makers 289 Studenten field academy, kunstenaars, onderzoekers, curatoren, lokale 
programmamakers

Aantal overige initiatieven in samen-
werking met partners

1 Flevolab-samenwerkingsverbond

Participatie en publieksactiviteiten

Type Aantal Specificatie

Groot  (tot 100 personen) 6 WaterWalks IJmeer, WaterTalks IJmeer, Veldwerk Zomerdriedaagse
Middelgroot (tot 40 personen) 14 Try-out, broedplaats- en Flevolabtour, presentatie
Klein (10-25 personen) 63 Workshop, spreekuur, masterclass, brainstorm
Online (of anders) 11 Podcast
Community 37 Bijeenkomsten met bewoners
Communicatie (peildatum 31 december 2021)
Aantal nieuwsbrieven 13
Aantal abonnees nieuwsbrief 912 9% stijging t.o.v. maart 2021 
Facebook-likes 674 23% stijging t.o.v. maart 2021
Instagram volgers 1400 37% stijging t.o.v. maart 2021
Twitter volgers 254 12% stijging t.o.v. maart 2021

Field Academy, foto Erwin Budding
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*De makers die de enquête hebben ingevuld vertegenwoordigen de volgende disciplines: muziek, locatietheater, film, toegepaste kunst, 
beeldende kunst, geluidskunst, land art, muziektheater, architectuur en stedenbouw, performatieve kunst, modeontwerp. Het toont de multi-
disciplinariteit van het programma.
** De cijferbeoordeling op de vier afzonderlijke aspecten: Proces 8,2, Ontwikkeling 8,4; Toepassing in beroepspraktijk 8,0;Verbinding met 
lokaal netwerk 8,3.

Monitoring en evaluatie
Type Aantal Specificatie Gemiddelde 

beoordeling

Evaluatie 
makers*

13 Iedere maker die bij StrandLAB komt werken krijgt na afloop een enquête met 
vragen op vier aspecten** en een cijferbeoordeling van 1 tot 10. De enquête 
is ingevuld door 9 artist in residence en door vier programmamakers. 

8,2

Externe 
monitoring

5 Inhoudelijke interviews samenwerkingspartners. Het doel is om kwaliteit van 
de samenwerking scherp te krijgen de impact op makers/ publiek en inhoud 
te bespreken. De gesprekken leveren StrandLAB input op de sterke punten 
en aandachtspunten die we mee kunnen nemen voor volgend jaar. (2turven-
hoog, Avanti, Oerol, Rietveld, Vis à Vis)

7,9

Flevopanel 
omnibus

1 Jaarlijks wordt de zichtbaarheid van StrandLAB gemeten via de Flevopanel 
omnibus en worden onder 500 mensen in Flevoland vragen uitgezet over 
welke vaagstukken en onderwerpen belangrijk worden gevonden. Deze input 
wordt meegenomen in het programma.  

n.v.t

Netwerkanalyse - 
netwerkmodel

1 StrandLAB ontwikkelt het netwerk van makers en daarmee de verbinding 
van makers aan Almere. In 2021 is het netwerkanalysemodel geactualiseerd. 
Het geeft inzicht in de lijnen die er lopen vanuit StrandLAB Almere naar kun-
stenaars en culturele initiatieven in Flevoland en verder (nationaal en interna-
tionaal). De netwerkanalyse maakt de reikwijdte zichtbaar die niet zo direct 
toe te leiden is naar concrete output.

n.v.t

Peerreview 2 Tracy Metz (WaterWalks IJmeer) en Renske Maria van Dam (Field Academy 
Summersessions) 

n.v.t

Peerrreview
Voor 2021 was een zestal peerreviews gepland waarin 
deskundigen op specifieke onderdelen worden betrokken 
en gevraagd om een externe review gericht op de artistiek 
inhoudelijke kwaliteit van het StrandLAB programma. Dat 
is afgelopen jaar vanwege corona anders ingevuld. Er is 
twee keer een publieke review geschreven door Tracy 
Metz (WaterWalks IJmeer) en Renske Maria van Dam (Field 
Academy Summersessions). 

Bezoekersenquêtes 
Verder was het de bedoeling voor 2021 om 
bezoekersenquêtes af te nemen. Dat is vanwege corona niet 
verder uitgewerkt. Als in 2022 weer publieksactiviteiten 
plaats kunnen vinden, wordt dat opgepakt.

Flevopanel Omnibus
We hebben 4 vragen voor StrandLAB Almere mee laten 
lopen met de FlevoPanel Omnibus Flevoland  van november 
2021. Een representatieve groep van 484 Flevolanders 
heeft de vragen over StrandLAB  Almere ingevuld, dit is een 
wetenschappelijk verantwoord aantal. Hiermee kunnen 
we dus uitspraken  doen over de Flevolandse bevolking. 
Een representatieve groep van 243 Almeerders en een  
representatieve groep van 241 overige Flevolanders heeft de 
vragen ingevuld.

Van de groep Almeerders heeft 28% weleens gehoord van 
Cultureel buitenlaboratorium StrandLAB Almere en van de 
groep overige Flevolanders is dat 7%. Als je bedenkt dat 
StrandLAB pas in de opbouwfase zit en het ook nog eens 
corona was, is dat geen slechte score. 

Opvallende aspecten die zijn toegenomen in percentage zijn:
• dat StrandLAB een buitenpodium heeft voor 

publiekspresentaties en try-outs  (12% t.o.v. 2020 onder 
de Almeerse deelnemers).

•  Er is 16% groei t.o.v. 2020 dat StrandLAB een plek voor 
onderzoek is 

Ook is gevraagd aan welke StrandLAB-activiteiten men een 
bezoek zou brengen.  Almeerders geven het vaakst aan: 
“Een luisterwandeling door het gebied” (20%), “Workshops 
en  activiteiten over Almere en de provincie Flevoland” 
(eveneens 20%), “Workshops en activiteiten over  de natuur” 
(19%), “Workshops en activiteiten over klimaatverandering 
en duurzaamheid” (eveneens  19%), “Een festival waar 
kunstenaars en makers werk tonen n.a.v. een onderzoek 
bij StrandLAB”  (17%), “Een verhalenfestival en culturele 
route in het gebied” (eveneens 17%), “Workshops en  
voorstellingen voor kinderen en jeugd” (eveneens 17%), 
“Workshops en activiteiten over samenleven  in de stad” 
(eveneens 17%) en “Een festival waar kunst, landschap en 
ecologie samenkomen” (15%). 
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Bouke Groen
“Miranda Driessen en Jolle Roelofs zijn heel goede nieuwe 
contacten in Almere. Daarnaast het team van StrandLAB zelf 
natuurlijk. Elke werkdag bij het StrandLAB was er in ieder 
geval één passant waar ik een gesprekje mee had. Soms zeker 
een aantal. Publiek wat met een hondje langskomt lopen stelt 
andere vragen en het is best goed om dan steeds helder je 
verhaal te doen.”

Gienke Deuten (Gouden Haas):
“Door Corona was het presenteren lastig. en dus het contact 
met publiek minimaal. Maar de concentratie die we hadden 

om een paar dagen intensief samen te werken was enorm 
waardevol.”

Juul Huitema, Sijas de Groot (Tussenland)
“Het was ontzettend fijn dat we de uitkomst van ons 

onderzoek direct konden tonen tijdens WaterWalks. Hier was 
ook ruimte om eigen genodigden voor te vragen, maar ook 
veel bezoekers die we nog niet kenden (en die ons nog niet 

kende). Ook de panelgesprekken waren een fijn manier van 
uitwisselen met verschillende specialisten en professionals. 

Erg nuttig en leuk! Voor ons is StrandLAB zelf een ontzettend 
belangrijk contact. Daarnaast Lieke Frielink, Willem-Jan 

Hogestijn. We hebben ook een ontzettend fijn gesprek gehad 
met buurtbewoonster Su. We hebben zeker de ambitie om 

terug te komen en verder Almere in te duiken.”

Rosanne van Wijk (De Onkruidenier)
“Veel contacten hebben bijgedragen aan onze praktijk op 
verschillende manieren. We vonden de uitwisseling met Yftinus 
van Popta erg inspirerend en verwijzen daar nog regelmatig 
naar in gesprekken. De kennismaking met Robin Vroom was 
waardevol omdat dit direct tot een samenwerking leidde 
met het Voedselmuseum. Eddy Chevalier van het Regatta 
Center wist ons veel te vertellen over het fonteinkruid en 
problematieken in het IJmeer. Afgelopen weekend kwamen 
we Harm van der Geest tegen, wat weer leidde tot gesprek 
over de bodem van het IJmeer en ons onderzoek weer gaat 
voeden. Ernst-Jan Giethoorn vertelde ons over het gebied en 
de duinvorming in Almere vanuit de gemeente. De uitwisseling 
met bewoners was hartverwarmend en vandaag nog kreeg ik 
een mail van Juultje Joosten. Het heeft veel in gang gezet.”

Een greep uit de 
feedback van de 
makers

Gouden Haas en Black Pencil Ensemble duoresidentie, foto Ilja Lammers

Artist in residence Sijas de Groot i.s.m. Oerol, foto Lidewij Meijer

Artist in residence Bouke Groen i.s.m. Oerol en Floriade, foto Meta van Drunen

Artist in residence De Onkruidenier i.s.m. Oerol, foto Erwin Budding
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Field Academy i.s.m. KABK ArtScience, foto Jim Gregory

Toelichting activiteiten

Onderzoek
Kunstenaars fungeren als onderzoekers voor de samenleving. 
Kunst helpt om de samenleving en de omgeving bij 
maatschappelijke vraagstukken bij elkaar te betrekken en 
verder te ontwikkelen. StrandLAB biedt de omgeving en 
faciliteiten om onderzoek te doen. Op het Almeerderstrand 
staat Atelier StrandLAB: een plek voor artists in residence 
waar kunstenaars en onderzoekers een periode kunnen 
verblijven en werken aan onderzoek en proefopstellingen in 
verbinding met de natuur en het nieuwe land.
Ontwikkeling
StrandLAB wil in samenwerking met andere culturele 
partners (o.a. binnen Flevolab) nieuwe makers de kans 
geven zich te ontwikkelen door uitwisseling van ideeën te 
faciliteren en verbindingen tussen mensen en plekken tot 
stand te brengen. Doordat we (nieuwe) makers centraal 
stellen in relatie tot (nieuw) publiek werken we structureel 
aan een duurzame relatie tussen publiek en makers. 
StrandLAB schrijft hiervoor open calls op onderwerpen uit, in 
samenwerking met curator en/of partners. De maker en zijn 
plan staan voorop, niet de discipline.
Testen
Om kunst tot grote hoogte te laten stijgen en te kunnen 
laten reflecteren op de gehele samenleving en urgente 

vraagstukken, is er een plek nodig voor het experiment, 
voor ontwikkeling en ook voor af en toe een mislukking. 
StrandLAB biedt makers, interdisciplinair, begeleiding en de 
mogelijkheid voorstellingen en performances te testen. Het 
Almeerderstrand biedt een mooie locatie voor makers die 
voorstellingen maken voor grote buitenfestivals zoals Oerol, 
Over het IJ en Karavaan. Door de try-outs krijgen de nieuwe 
makers ervaring met voorstellingen op bijzondere locaties en 
met nieuwe types publiek.
Podium
StrandLAB is een buitenpodium waarop verhalen verteld 
worden in een steeds veranderend decor van zand, water en 
lucht. StrandLAB werkt daarbij nauw samen met de partners 
in het gebied, zoals Poortdok en Vis à Vis, die zowel binnen 
als buiten faciliteiten hebben voor evenementen met een 
podium.
Presentatie
StrandLAB werkt actief mee aan het versterken van de 
ruimtelijke kwaliteit en beleving van het gebied. Met 
onderzoek naar installaties en ruimtelijke interventies 
wordt het gebied een levende presentatieruimte. De 
komende jaren wil StrandLAB de ruimte bieden aan 
kunstenaarsinitiatieven om het gebied verder te ontwikkelen 
en te positioneren als buitenpresentatieruimte in 
samenwerking met partners zoals Land Art Flevoland en 
Kunstmuseum Flevoland M.
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Toelichting programmapijlers

Artists in residence
Het residentieprogramma biedt 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. Met 
een gezamenlijk residentieprogramma krijgen makers 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 om de landelijke 
uitstraling en relevantie van StrandLAB te vergroten.

Veldacademie/Field Academy
De Field Academy is een interdisciplinair programma 
en samenwerking met kunstacademies waarbij de 
veldwerkmethode wordt toegepast en dat uitdaagt om 
verschillende facetten van onze complexe wereld te 
onderzoeken. 

Lokale programmamakers
StrandLAB Almere kent een vooruitstrevende werkwijze in 
de aanpak van publieksparticipatie. Bewoners, lokale makers 
en sleutelfiguren (of -organisaties) worden uitgenodigd hun 
stem toe te voegen aan het StrandLAB programma. Vanaf 
2021 wordt het StrandLAB programma voor een groot deel 
door jaarlijks wisselende lokale programmamakers ingevuld. 
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.

Events open voor publiek en overige projecten
De clustering van activiteiten hebben we in 2021 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 (ondanks corona) volgeboekt.
In 2022 wordt daarom ingezet op zoveel mogelijk clustering 
van de publieksmomenten met twee of drie zichtbare 
meerdaagse evenementen per jaar en met een duidelijk 
StrandLAB-profiel. 

Artist in residence Sijas de Groot i.s.m. Oerol, foto Lidewij Meijer
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Interview Mascha Selhorst 
(hoofd commerciële zaken Vis à Vis)
“We zijn goede buren in hetzelfde gebied. We willen dit gebied met 
z’n allen ontwikkelen. Dat we samen kunnen optrekken richting de 
gemeente en overheden in de gebiedsontwikkeling als culturele 
plek en bijvoorbeeld met vergunningen is fijn. Je weet elkaar op 
dit soort onderwerpen te vinden en kunt samen laten zien wat er 
allemaal. Hoe meer hier gebeurt hoe beter het is voor het gebied.
Het was heel fijn dat StrandLAB penvoerder was voor de Flevolab- 
aanvraag. Ze zijn organisatorisch en strategisch sterk en goed 
in het bij elkaar houden van de verschillende partners. Ik zie 
mooie mogelijkheden met de projecten die uit Flevolab gaan 
voortvloeien, bijvoorbeeld het Verhalenfestival en dat wij als Vis 
à Vis dan ook een plek vinden op het strand. Binnen ‘cocreatie op 
locatie’, onderzoeken we samen met Suburbia een verhalenfestival 
op verschillende locaties, waardoor ook inhoudelijke verbindingen 
tussen de Flevolab-partners tot stand gaan komen. Tot slot 
heb ik de wens dat we vanuit Flevolab iets bestendigs kunnen 
neerzetten, dat we van het projectmatige naar iets bestendigs 
groeien. Dat mensen weten: oh daar gebeurt dit en dat op dat 
moment. Bestendigheid voor de langere termijn dat zou ik ons 
allemaal gunnen. Belangrijk daarbij is mijns inziens regelmaat, een 
duidelijke uitstraling en een duidelijk programma.” 

Interview Ingrid Wolff 
(artistiek en algemeen directeur 2turvenhoog)
“Wat ik heb gekregen van StrandLAB is de plek. Wij willen werken 
met kunstenaars die tijdelijk resideren in de stad, maar we hebben 
zelf geen plek. StrandLAB biedt een prachtige plek in Almere 
Poort vlakbij Almere DUIN, waar het barst van de jonge kinderen 
en ouders, onze doelgroep is er dus volop aanwezig! Tijdens het 
festival afgelopen zomer zijn we ontzettend geholpen. De podia 
waren gesloten. We hebben vijf weekends bij StrandLAB kunnen 
werken en een theater gecreëerd voor onze activiteiten! 
StrandLAB is een plek om aan te spoelen, een vrije ruimte om 
dingen te onderzoeken. Dat soort plekken heeft de stad nodig. 
StrandLAB is heel prettig in de samenwerking. Ze zijn open in het 
meedenken qua datums, mogelijkheden en heel meewerkend. Nu 
StrandLAB staat is het belangrijk dat ze een eigen identiteit gaan 
vormen: wie is StrandLAB, wat is StrandLAB?
We zijn ook partners in Flevolab, daar heeft StrandLAB zich ook 
sterk voor gemaakt, zodat wij onze positie naar nieuwe makers 
kunnen versterken. We willen beide een platform zijn voor 
(nieuwe) makers. Op dat punt inhoudelijk samenwerken en 
verbindingen maken zie ik als een mooie kans. We zouden ook 
kunnen samenwerken op het gebied van stadsontwikkeling.
Advies voor de toekomst
Het idee een platform te willen zijn, is heel interessant en goed 
uitgevoerd; een open plek waar kunstenaars kunnen aanspoelen, 
waar dingen kunnen ontstaan. maar wat wordt het nu? Op 
inhoudelijk en artistiek vlak is er nog ruimte voor verdere groei en 
ontwikkeling in de samenwerking! 
Wat heel interessant zou zijn voor Almere is een wisselend podium, 
waar een bepaalde tijdelijkheid aan verbonden is. Daarmee wordt 
het gevoel om urgent te móéten zijn ook groter.” 

Interview Beri Shalmashi (directeur Avanti)
“De samenwerking tussen StrandLAB en Avanti in het afgelopen 
jaar betrof de productie van drie podcasts, die deel uitmaakten van 
het StrandLAB-programma WaterWalks IJmeer. 
Het is een heel logische samenwerking. Ik denk dat we elkaar 
goed kunnen aanvullen. Qua formaat zijn we ongeveer even groot, 
dus dat werkt ook prettig. Het is geen natuurlijke tijd om zo’n 
samenwerking te ontwikkelen, dat is de pech geweest. StrandLAB 
is iets meer gericht op kunst, wij op het sociaal-maatschappelijke 
debat, maar beide zijn we sociaal-maatschappelijk op een 
creatieve manier. Voor de culturele organisaties is in Almere een 
klankbordgroep. Dat zou voor ons als platformorganisaties ook een 
goed idee zijn om zo van elkaar te horen. We hebben de wens om 

PODCASTSERIE 
WEER & WIND

Burgemeester 
Franc Weerwind wandelt langs 

het IJmeer met Almeerders, zoals 
zwemlegende Enith Brigitha. Hij gaat 

met hen in gesprek over hun band 
met Almere. In samenwerking met 
diversiteitsplatform Avanti Almere.

Beeld aangeleverd door Avanti

Een greep uit 
de interviews 
met de partners 
(externe 
monitoring)

Artist in residence i.s.m. 2turvenhoog, foto Moon Saris

Beeld Vis à Vis

Podcast Weer & Wind i.s.m. Avanti, foto Avanti
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Interview Marin de Boer (curator 
expeditieprogramma Oerol)
“Sinds 2021 is er een samenwerking tussen StrandLAB en Oerol. 
De kernwaarden waarom we met kunst bezig zijn en waarom we 
kunstenaars een plek willen geven om te ontwikkelen sluiten heel 
mooi op elkaar aan; kunstenaars de ruimte geven om nieuw werk 
te ontwikkelen, makers een zekere mate van vrijheid geven om 
tot nieuwe ontdekkingen te komen en het bieden van ruimte voor 
experiment.
We hebben beide een focus op het werken op locatie, de 
omgeving betrekken bij het werk. Het is een heel interessant 
gegeven de natuurlijke context van Terschelling versus de 
stedelijke omgeving van StrandLAB, in combinatie met een 
‘bizar’ natuurontwikkelingsproject dat volledig door de mens 
gemaakt is. Het bevraagt heel erg hoe wij met ons landschap 
omgaan, dat is ook steeds het thema waar de makers binnen onze 
samenwerkingen mee bezig zijn.
De kunstenaars hebben bij StrandLAB een veilige en aandachtige 
omgeving ervaren. ze denken echt vanuit de maker. De 
ondersteuning vanuit StrandLAB was enorm waardevol voor hun 
proces. Dat geeft enorm veel vrijheid en ruimte om tot nieuwe 
dingen te komen!
Makers zeggen: ik kwam aan en het was gewoon geregeld, er stond 
iemand met de sleutel en de koffie was gezet. Ook dat soort kleine, 
basale dingen zijn belangrijk. Goed kunnen aanvoelen hoeveel 
aandacht iemand nodig heeft.

Advies/tip
Ik vind het heel tof om te zien hoe ze hun eigen identiteit aan het 
vormgeven zijn. Dat is een proces dat ook nog steeds voortduurt. 
Identiteit is niet iets dat vaststaat. Oerol is in veertig jaar tijd 
naar een bepaalde identiteit toegegroeid, maar zelfs die is aan 
verandering onderhevig. De opzet van StrandLAB is ook fluïde 
in welke verschijningsvormen er kunnen ontstaan. Het was 

elkaar op te zoeken en als collega’s in de stad samen te werken 
en elkaar te helpen. Voorbeeld: Wij bouwen met de gemeenten 
Amsterdam en Almere en met Pakhuis de Zwijger het platform 
WeMakeThe.City Green, een platform over de groene en duurzame 
stad. Daar vallen zoveel connecties te maken. We kunnen regelen 
dat StrandLAB onderwerpen aan kan dragen voor in onze talkshow 
Voices of Urban Nature. Kansen en mogelijkheden zie ik vooral op 
programmagebied en daarin misschien een gedeelde redactieraad 
voor bepaalde programma’s waarin je onderwerpen uitwisselt en 
elkaar een platform kunt bieden.” 

aanvankelijk een soort interventie in de openbare ruimte met die 
caravan op het strand. Wat StrandLAB doet is complex. Je bent 
afhankelijk van de politiek, samenwerkingspartners, mensen die 
in de omgeving wonen. Je hebt draagvlak nodig. Dat is niet in een 
vaste vorm te gieten. StrandLAB kan een kameleon zijn die zich in 
z’n verschijningsvorm transformeert naar wat er op dat moment 
nodig is. Ik zou ze adviseren om dat kameleonaspect te behouden, 
de mogelijkheid om te kunnen veranderen in de vorm en voor 
jezelf die speelruimte behouden.” 

Interview Sonja Bäumel
(docent Rietveld Academie en kunstenaar)    
In het voorjaar van 2021 hebben zeven studenten van de Rietveld 
Academie zes weken gewerkt aan het project Intimate Spaces, 
onderdeel van de Field Academy.
Het project Intimate Spaces ging over de vraag hoe fysieke 
lichamen (een mens, een boom) en tastbare objecten kunnen 
bijdragen aan het verbinden van de verschillende wijken in 
Almere. Hoe kan je intieme verbindingen creëren en connectie 
maken door middel van objecten. 
Door de mensen die we ontmoetten hebben we veel geleerd over 
hoe de stad zelf wil veranderen, maar ook hoe de mensen die er 
wonen veranderingen proberen te brengen door het bouwen aan 
een community. 

Meerwaarde voor de studenten
Voor de studenten is het heel belangrijk om met andere domeinen 
in aanraking te komen. Via ons onderzoek kwamen we terecht 
bij stadsecoloog Ton Eggenhuizen, die voor de studenten 
een belangrijke rol in het project heeft gespeeld. Door een 
verstrengeling met de omgeving aan te gaan vinden de studenten 
nieuwe relaties met die omgeving. Studenten hebben alleen 
maar met lokale materialen gewerkt die ze ter plekke vonden. 
Voor de studenten was het heerlijk om in de lockdownperiode 
op locatie te kunnen werken. Op 30 april hebben de studenten 
hun observaties en werk gepresenteerd tijdens een wandeling 
met een klein publiek. Het grappige was dat alle dagen dat 
we in Almere waren de zon uitbundig scheen, behalve op de 
dag van de presentatie. Studenten moesten hun presentatie 
aanpassen en konden daardoor een heel ander aspect van hun 
werk laten zien. Het interessante voor de studenten is dat je met 
échte mensen werkt in een wérkelijke context. De plek heeft ‘a 
special spirit’ en fijne mensen, dus we gaan graag verder in een 
langetermijnsamenwerking.”

Marin de Boer en Siart Smit bij artist in residence Bouke Groen, foto Meta van Drunen Field Academy i.s.m. Rietveld Academie
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De statuten van de stichting zijn begin 2022 aangepast en in 
overeenstemming gebracht met de gewijzigde wet Bestuur 
en Toezicht Rechtspersonen. 
 
In 2021 kwam de raad van toezicht vijf keer bijeen, 
bestaande uit vier reguliere overleggen en één extra 
vergadering. In het voorjaar en najaar is overleg gevoerd 
met de wethouder cultuur van de gemeente Almere en de 
gedeputeerde cultuur van de provincie Flevoland. In februari 
2022 heeft een zelfevaluatiebijeenkomst plaatsgevonden. 

StrandLAB heeft een transitie doorgemaakt van project 
naar zelfstandige stichting. Het maakte 2021 overvol met 
niet alleen het invullen en uitvoeren van een inhoudelijk 
programma, maar ook het optuigen van de infrastructuur 
van de Stichting. De zelfevaluatie laat zien dat de rolverdeling 
van de leden goed in balans is qua ervaring en t.b.v. de 
ondersteuning van de directeur-bestuurder. Nu StrandLAB 
staat als culturele instelling kan de Raad zich meer gaan 
focussen op het handhaven. In dit kader zijn voor de 
komende periode een tweetal doelstellingen geformuleerd. 
Op de eerste plaats wordt geconstateerd dat er voornamelijk 
contact is met de directeur-bestuurder. De wens is om 
in de toekomst ook meer teamleden te ontmoeten in 
de vergaderingen om breder geïnformeerd te zijn. Op 
de tweede plaats zou de RvT meer zicht willen hebben 
op wat er daadwerkelijk gebeurt. StrandLAB heeft een 
breed scala aan activiteiten op het terrein van onderzoek, 
talentontwikkeling en de beleving van cultuur. Wat wordt er 
concreet bereikt zowel inhoudelijk als cijfermatig. 

Het jaarlijkse evaluatiegesprek met de directeur-bestuurder 
heeft niet plaatsgevonden, omdat Meta van Drunen in het 
voorjaar van 2022 opgevolgd zal worden. Er vindt wel een 
exit-gesprek plaats met leden van de raad van toezicht. De 
leden van de raad inclusief de voorzitter ontvangen geen 
vergoeding per vergadering. 

De raad van toezicht bestond in 2021 uit Dianne Zuidema, 
Harry Dijksma en Tarik Yousif (voorzitter tot mei 2021) 
en Sigrid van Willigen (voorzitter vanaf mei 2021). De 

vergaderingen van de raad vinden plaats in aanwezigheid van 
en worden voorbereid door de directeur-bestuurder van de 
stichting StrandLAB Almere, Meta van Drunen. De stichting 
voorziet in de secretariële ondersteuning van de raad.

Belangrijke onderwerpen waren: 
• de verzelfstandiging, transitie en inrichting van de 

organisatie en financiën (opbouw van nieuw team, 
financiële administratie, bedrijfsvoeringproces, 
personeelsbeleid en -administratie) en werving van een 
nieuwe directeur-bestuurder; 

• ontwikkeling en uitbreiding van de fysieke broedplaats, 
huurovereenkomst voor Atelier StrandLAB, de invloed 
van ontwikkelingen in het gebied (aanleg nieuw strand 
voor evenementen, gebiedsvisie);

•  de strategie ten aanzien van de artistiek-inhoudelijke 
koers en type activiteiten, de positionering in de context 
van het culturele speelveld in Almere én de invloed van 
corona op de programmering;

•  de strategie ten aanzien van samenwerkingen 
en publiekswerking. Hoe vergroot je draagvlak, 
zichtbaarheid en bekendheid op lokaal niveau en hoe 
creëer je een onderscheidende positie op (inter)nationaal 
niveau;  

•  de ontwikkeling van Flevolab, aanpassing van het 
activiteitenplan, afstemming met provincie ten aanzien 
van de subsidiebeschikking en het formaliseren van 
het samenwerkingsverbond, de rol van StrandLAB als 
penvoerder van Flevolab, opstarten van de activiteiten 
en samenwerkingen en de strategie ten aanzien van een 
toekomstige plek in de BIS als ontwikkelinstelling in de 
context van de cultuurregio.

Het jaar 2021 werd net als 2020 sterk gedomineerd door de 
gevolgen van het coronavirus en de beperkingen die dat voor 
StrandLAB met zich meebracht, zowel in de uitvoering van 
activiteiten als in het inwerken van de nieuwe medewerkers. 
Voor de gehele programmering en bedrijfsvoering vroeg 
het maximale flexibiliteit van bestuur en medewerkers. 
De raad heeft met veel respect gekeken hoe toch 
creatief werd gedaan wat kon qua publieksactiviteiten, 

3 Verslag raad van toezicht

Stichting StrandLAB Almere wordt bestuurd door een directeur/bestuurder met 
een raad van toezicht als toezichthoudend orgaan. Het bestuur kent de Governance 
Code Cultuur en past deze toe. De raad van toezicht ziet toe op implementatie 
en uitvoering van de drie codes (cultural governance, fair practice, diversiteit en 
inclusie). Dit is vastgelegd in de werkwijze die is goedgekeurd door de raad van 
toezicht en waarin de rollen en taakverdeling zijn beschreven tussen bestuur en de 
raad van toezicht.
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zoals de wandeltweedaagse WaterWalks in juni, het 
afsluitende seminar in oktober WaterTalks, de Veldwerk 
zomerdriedaagse en hoe er contact werd gehouden met 
makers, programmamakers, partners en het publiek.

Wij willen onze waardering uitspreken voor de inzet van 
bestuur en medewerkers in dit moeilijke jaar van corona en 
waarin de stichting nog in een fase van opstart en transitie 
verkeerde en ook de financiële administratie moest worden 
opgebouwd. Wij zien dat er hard gewerkt is met aan het 
einde van het jaar een hecht en gemotiveerd team en 
een stichting met een stevig fundament qua organisatie, 
financiële administratie, netwerk en programmastructuur.

De raad van toezicht heeft zich ervan vergewist dat de 
gemaakte afspraken met de gemeente Almere en de 
provincie Flevoland zijn nageleefd. Onze waardering ook 
voor de gemeente en provincie die StrandLAB met veel 
betrokkenheid volgen en die binnen het programma Almere 
2.0 laten zien de ontwikkeling van StrandLAB belangrijk te 

vinden. Die steun in tijd en middelen is een voorwaarde voor 
het versterken en vernieuwen van het culturele aanbod op 
het Almeerderstrand en aan de Flevolandse kust.

Wij bedanken onze directie en medewerkers. Uiteindelijk 
is het hun inzet en passie die betekenis geven aan de 
ontwikkeling van StrandLAB als hét buitenlaboratorium voor 
cultuur en die het laten groeien, ook in de moeilijke tijd van 
afgelopen jaar. Wij willen daar graag onze steun aan geven.

Sigrid van Willigen
Voorzitter raad van toezicht

Leden raad van toezicht
Leden van de raad van toezicht op 31 december 2021 met 
datum van aftreden conform het door de raad van toezicht 
vastgestelde rooster van aftreden: 
• Mevrouw Sigrid van Willigen (1e termijn*, datum van 

aftreden: 2025), voorzitter RvT. Hoofdfunctie: directeur 
Beeldende Kunst HKU (Hogeschool voor de Kunsten 
Utrecht) ((bezoldigd) Nevenfuncties: geen

•  De heer Harry Dijksma (1e en laatste termijn*, datum van 
aftreden 2025, lid RvT. Nevenfuncties: Kamerheer van 
Zijne Majesteit de Koning

•  Mevrouw Dianne Zuidema (1e termijn*, datum van 
aftreden 2023), lid RvT. Hoofdfunctie: directeur-
bestuurder Schouwburg Amstelveen (bezoldigd). 
Nevenfuncties: lid commissie kunst en cultuur Fonds 21 
(bezoldigd), bestuurslid stichting World Window (Explore 
festival), voorzitter stichting Volle Grond, bestuurslid 
stichting Terschinsky, lid raad van toezicht stichting 
Likeminds/Non Profit Kapitalist, bestuurder BV Buro 
Pondok.

*Termijn is op basis van 4 jaar en mogelijkheid tot 1x 
herbenoeming.

Directeur-bestuurder 
De stichting StrandLAB Almere is opgericht in december 
2019, maar in het jaar 2020 functioneerde StrandLAB nog 
als project van de gemeente. De jaren 2020 en 2021 waren 
overgangsjaren voor StrandLAB richting functioneren 
als zelfstandige stichting. In 2022 wordt een directeur-
bestuurder geworven die in dienst treedt van de stichting 
StrandLAB Almere. 

• Mevrouw Meta van Drunen is met de overgang van 
projectorganisatie naar stichting per 1 januari 2021 
door de stichting op externe basis ingehuurd als interim 
directeur-bestuurder. Nevenfuncties per 31 december 
2021: eigenaar Eurodite VOF, lid coöperatie Linkeroever, 
bestuurder Nieuwe Bodem B.V. 
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Field Academy Summersessions,foto Erwin Budding

Field Academy i.s.m. Academie van bouwkunst, landschapsachitectuur, foto Erwin Budding

Contact:
info@strandlab-almere 

Correspondentie en bezoek: 
IJmeerdijk 1B, 1309 BA Almere

Website: 
www.strandlab-almere.nl


