CultuurSpoor Best: verbinding en verbeelding

WHY
CultuurSpoor Best staat voor de ontwikkeling van de inwoners van Best, waardoor iedereen
volwaardig kan deelnemen (participeren) in de maatschappij.
HOW
CultuurSpoor Best biedt mensen in Best vanuit één centrale plek laagdrempelig toegang tot
haar aanbod.
WHAT
CultuurSpoor Best biedt een kwalitatief aanbod op het gebied van:
- Bibliotheek
- Cursussen & Activiteiten
- literatuur
- workshops
- lezingen
- Dans & Muziek

Missie
CultuurSpoor Best wil een organisatie zijn die zich volledig kan verplaatsen in haar bezoekers en deelnemers.
Hen inspireren en uitdagen voor diverse vormen van cultuur, kunst en educatie.
Verrassen, verbazen en verwonderen. Leren, ontmoeten en beleven.
Visie
Culturele, educatieve en kunstzinnige beleving in Best aantrekkelijker maken door continu in beweging te zijn, in een
niet aflatend proces, waarin informatieverstrekking en brede educatieve, sociale, creatieve en recreatieve ontplooiing
en ontwikkeling van de plaatselijke samenleving centraal staan. We bereiken dat ook door kruisbestuiving te
realiseren en cross-overs van disciplines te faciliteren

Elementen m.b.t. de visie
Verbinden van kennis en kunde van medewerkers met die van klanten;
en van klanten onderling; verbinden van informatie en media met klanten.

Hoe te bereiken

Toegang bieden tot informatie en media.
Kennisdeling en kenniscreatie; o.m. via formele en non-formele educatie.
Kenniseconomie > noodzaak tot een leven lang leren.
Ontwikkeling basisvaardigheden van burgers onder meer t.b.v. de participatie.
Cultuurparticipatie: laagdrempelig, integraal aanbod (door te ontwikkelen) van
muziek, dans, drama, beeldend en literatuur, teneinde de kennismaking met
cultuur en de actieve cultuurbeoefening te bevorderen; cultuurparticipatie door
CSB met name 0-18 jr., maar in principe voor iedereen.
Van doceren naar het ondersteunen van leerprocessen en persoonlijke
ontwikkeling.
Verder ontwikkelen netwerkorganisatie.

- interactieve beleidsontwikkeling met
belanghebbenden
- doelvervlechting met
partners
- oog voor andermans doelen
- 1 +1 = 3 (complementair,
versnelling, kennisontwikkeling, open, grenzen
vervagen)

Gericht op het bewerkstelligen van maatschappelijk effect.
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Beleidsdoelen
1. Taal- en digitale vaardigheden

Hoe te bereiken
- Taalpunt gerealiseerd
- Digisterker voor ouderen en
mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt (met o.a.
Seniorweb)

2. 0-12 jarigen: kennismaking met alle vormen van cultuureducatie (literatuur,
muziek, dans, drama, beeldend).

- behoud beeldend in
curriculum
- ontwikkeling projecten met
crossovers
- deelnemers% van 80%
- meer groepsgewijs

3. 0-18 jarigen: taalbevordering ↑ via leesplezier ↑.
Beter lezen is betere kansen op participatie, loopbaan etc.
Te bereiken via zelf creëren.

- Boekstart
- dBos 2 scholen naar 4
- dBos VO leesbevordering is
onderdeel curriculum
- openingstijden HBC

4. Betekenisvolle ontmoetingen
Ontmoetingsfunctie: zowel sociaal als educatief. Eén fysieke plek betekent meer
ontmoeting.
Ontmoeting nu:
- op basis van vragen van klanten en derden
Ontmoeting straks:
- faciliteren. Pop up van initiatieven. Informeler maken.
Activiteiten: nu vooral lezingen en workshops (zelf of door derden).

Mindfulness
KW-café
Walk & talk
Storytelling

5. Educatie

- levenslang leren
- (non)-formele educatie
- cultuureducatie

6. Van collectie naar connectie
De bibliotheek van de toekomst moet volgens het rapport Cohen een knooppunt
voor kennis, contact en cultuur worden. Door ondersteuning van leesbevordering
en mediawijsheid draagt de bibliotheek bij aan de kennissamenleving.
Algemene doelen
1. Verbinden van klanten met verschillende, op maat gesneden, bindingsvormen.
2. We meten de waardering van de klant periodiek. We doen vooral ook periodiek
onderzoek naar niet-klanten.
3. We ontwikkelen producten en diensten die klantbehoeften (latent en manifest)
en/of maatschappelijke ontwikkelingen reflecteren. Disciplinegrenzen mogen
daarbij nooit een belemmering vormen.
4. Nieuwe producten en diensten kunnen ook buiten het sociaal-culturele kader
vallen. We hanteren de (non)-formele educatie als leidend bij vernieuwend aanbod,
ook voor volwassenen.
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Hoe te bereiken
5. We gaan allianties aan met het bedrijfsleven.
6. Klanten hoeven niet per se naar onze centrale vestiging te komen.
Waar mogelijk en wenselijk gaan we naar de klant toe.
7. We versterken het partnerschap met het onderwijs. We ondersteunen en werken
samen met het onderwijs met educatieprogramma’s en/of projecten die gericht zijn
op oriëntatie op kunst en cultuur.
8. We sluiten meerjarencontracten af met de gemeente.
9. We gaan op zoek naar organisaties waarmee samengewerkt kan worden en naar
coproducties.
10. We worden het expertisecentrum voor de amateurkunst; een steunfunctie voor
de amateurkunst bij alle mogelijke problemen.
11. We presenteren de sociaal culturele activiteiten als aparte taak en maken er
eenduidig stimulerend beleid op. Zo accentueren we onze sociaal-culturele functie.
12. We versterken de functie en het gevoel van het culturele hart van Best. We zijn
in de markt voor alle activiteiten die bij dat culturele hart van Best horen en
proberen condities te scheppen waardoor er steeds win-win voor groeperingen en
voor CultuurSpoor Best ontstaat.
13. Kaders formuleren.
14. Openingstijden centrum naar 73 uur per week.
15. Cultuureducatie is integraal product van CultuurSpoor / versmelting functies.
Ontwikkeling van producten en diensten
1. Markt- en portfolioanalyse van producten en diensten: waar verdienen we geld,
waar geven we het weg? Welke kansen kunnen gepakt worden? Welke groepen zijn
nog geen klant; wat hebben of ontwikkelen we daarvoor? We denken in
productlevenscycli.
2. Zoeken naar (manifeste en latente) behoeften van de klant en maken die
leidend voor de ontwikkeling van producten en diensten. Disciplinegrenzen mogen
in principe geen belemmering vormen.
3. We gaan na hoe de digitale snelweg de producten en markten verandert. We
vinden daarin kansen om nieuwe markten open te leggen en nieuwe geldstromen
te genereren.
4. We zoeken naar waar de klant is en begeleiden hem van daaruit in de gewenste
richting. Dat wij de horizon van de klant verruimen is onderdeel van onze
deskundigheid.
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Bedrijfsvoering
1. Meten is weten. Dat geldt voor objectieve bedrijfsinformatie.
Het organisatorisch en financieel doorwerken van onze organisatie staat in deze
planperiode centraal. We doen mee aan brancheonderzoeken omdat die ons de
mogelijkheid tot benchmarking geven.

Hoe te bereiken

2. We zijn transparant in resultaten.
3. Veel bestaande en nieuwe bedrijfsprocessen moeten beschreven worden.
Daarmee maken we de bedrijfsvoering minder persoonsafhankelijk. Tegelijkertijd
zullen mogelijke ICT oplossingen niet geschuwd worden. We houden er rekening
mee dat deze een steeds grotere rol krijgen.
4. Marketing en Communicatie zijn van toenemend belang als we financieel
onafhankelijker willen worden.
5. Marketing, Sales en Sponsoring zien we in elkaars verlengde. Per sponsoraanvraag of marktbewerkingsactie wegen we de voor- en nadelen nauwkeurig af.
6. Huisvesting is gecentraliseerd. Het samenvoegen van functies leidt tot
intensivering van het gebruik en daardoor kostenbesparing. We beoordelen niet
alleen zelf, maar betrekken ook onze klanten bij de beoordeling door bijvoorbeeld
de inzet van klantenpanels.
7. We ontwikkelen een Intern Communicatieplan. We moeten structureel goed
gaan communiceren volgens een planmatige aanpak waarbij doelen worden
geformuleerd en middelen weloverwogen worden ingezet.
HRM
1. We werken aan arbeidsverhoudingen die passen bij een meer ondernemende
instelling.
2. We hebben een actief in-, door- en uitstroombeleid.
3. Werken moet leuk zijn.
4. De werknemer is in hoge mate verantwoordelijk voor zijn eigen welzijn en
gezondheid. CultuurSpoor Best heeft verantwoordelijkheid voor fysieke en mentale
omgevingsfactoren. We hanteren een open aanspreekcultuur en geven feedback.
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