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Er rolt een ritme door de stad
De ruimte door, de wereld in
Het likt zich omhoog, langs muren en ramen 
En jij? Jij hebt het in gang gezet

Der rolt een ritme deur de stad
De rúmte door, de weareld in
It likt him omhooch, langs muren en ramen En dou? Dou hest it in gang setten
Der rôlet in ritme troch de stêd
De romte troch, de wrâld yn
It slikket him in wei by muorren en rúten op En do? Do hast it yn gong set

A rhythm is rolling through the city
Along the room, into the world
It licks upwards walls and windows
And you? You’ve put it in motion 



Voorwoord 

POP = PARTNERSCHAP ONDERWIJS POPCULTUUR 
Pop is dé magneet die jongeren uit de hele regio naar Leeuwarden trekt. Er zijn podia van 
klein tot groot, podia voor beginners, voor experiment, maar ook podia voor professionals 
en grote artiesten. Uniek in Leeuwarden zijn de opleidingen gericht op de creatieve industrie 
op zowel MBO- als HBO niveau. Dit biedt een opleidingsstructuur die loopt van beginners, 
via MBO (D’Drive) tot HBO (Academie voor Popcultuur en CMD). Leeuwarden heeft 
daarmee iets in huis waar veel andere steden in Nederland naar zoeken: een unique selling 
point op cultureel gebied. Met een groeiende gemeentelijke inzet op popcultuur ligt er voor 
Leeuwarden een interessant profiel binnen handbereik: een hippe identiteit (place to be), 
aansprekend voor jong en oud en bovendien dynamisch van karakter, dat wil zeggen: niet 
verbonden aan een statisch (historisch) concept, maar levend en telkens opnieuw van een 
eigentijdse invulling te voorzien. 

Wat we met de ontwikkeling van het Harmoniekwartier doen is uniek. We creëren dé 
centrale plek voor cultureel ondernemerschap en de creatieve industrie; een ‘brûsplak’ dat 
(jonge) creatieven trekt en een vliegwiel is voor hun talenten. Inhoudelijk biedt het podium 
een toonaangevend en breed programma dat de stadsgrenzen overstijgt. 
Wij geloven dat de echte vernieuwing ontstaat uit samenwerking en verbinding met allerlei 
partijen en initiatieven. De unieke samenwerking met het onderwijs in dit concept is 
essentieel. In het zoeken naar verbindingen, samenwering beperken we ons niet tot de 
stads-, regio- of landsgrenzen.

Wie is gestagneerd, moet een radicale interventie plegen om uit te breken. (Pop)cultuur is 
bij uitstek een geschikt om dit soort experimenten uit te voeren. Cultuur is een prachtige 
katalysator voor maatschappelijke vernieuwing, danwel verandering. Daarnaast heeft 
cultuur een sterk verbindende factor. 

Wij geloven dat deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe oplossingen en samenwerkingsvormen. 
Hoe die oplossingen en samenwerkingsvormen er exact uit gaan we samen ontdekken.
Het niveau van popcultuur in de stad is de laatste jaren toegenomen doordat deze vorm van 
cultuur serieus is genomen. Dit rechtvaardigt de volgende stap in de ontwikkeling. Die stap 
gaan we nu zetten... 



WAAROM DOEN 
WE DE DINGEN 
DIE WE DOEN? 

AANLEIDING 
Leeuwarden wil een levendige stad zijn, waar jongeren zich op een eigentijdse manier 
kunnen uiten en ontwikkelen. Met het realiseren van die ambitie wil Leeuwarden meer 
jongeren naar de stad te trekken en de positie van jongeren in de stad verstevigen waarmee 
wordt voorkomen dat jongeren wegtrekken. Die ambitie is tevens de aanleiding voor de 
ontwikkeling van het Harmoniekwartier. 
VERNIEUWING 
Leeuwarden heeft twee poppodia die samen weliswaar een breed publiek bedienen, maar 
nog niet alle mogelijkheden hebben om dit volledig te doen. Beide podia kunnen hun 
wensen en ambities nog niet ten volle realiseren. Poppodium Romein wil graag ook ’s 
nachts kunnen programmeren, maar mag in de huidige locatie maar open zijn tot 1.00 uur. 
Podium Asteriks is in 2010 gestart omdat het vernieuwing miste in de stad. In de afgelopen 
jaren heeft Asteriks, binnen haar mogelijkheden, hard gewerkt aan het verwezenlijken van 
hun visie op popcultuur. De snelheid waarin dit gebeurt wordt bepaald door de 
mogelijkheden die Asteriks heeft. Die mogelijkheden zijn beperkt. Asteriks zoekt naar 
kansen om hun visie versneld te realiseren. 
ONDERWIJS 
Het Friesland College werkt, vanuit het gegeven dat praktijkervaringen van de student het 
startpunt voor leren is, samen met partners in alle sectoren waar het Friesland College haar 
studenten voor opleidt. In het bedrijfsleven wordt die samenwerking gerealiseerd. Binnen 
de sterk versnipperde creatieve sector zijn er een aantal partners waar nauw mee wordt 
samengewerkt. De nieuwe popcultuurorganisatie is één van de partners. Dit samenwerkend 
leren is niet alleen in het belang van het bedrijf (‘Het moet wel wat opleveren...’) maar juist 
ook voor het leerproces van de studenten en docenten. Dit komt ten volle tot haar kracht in 
het Harmoniekwartier. 
STADSONTWIKKELING 
Bij een hippe, levendige stad hoort een hippe, levendige binnenstad. In de afgelopen jaren 
is hard gewerkt aan het opwaarderen van de binnenstad. Met de ontwikkeling van het 
Harmoniekwartier wordt de ambitie ook fysiek gerealiseerd in dit deel van de binnenstad. 
CULTURELE HOOFDSTAD 2018 
Het feit dat Leeuwarden is verkozen tot Culturele Hoofdstad van Europa in 2018, is niet een 



directe aanleiding geweest voor de ontwikkeling van het Harmoniekwartier. Het vergroot 
wel de noodzaak om een succes te maken van het Harmoniekwartier. Met de titel Culturele 
Hoofdstad van Europa 2018 haalt de stad een olietanker binnen, die moet afmeren in de 
gezellige kleine jachthaven die het nu is. Er moet een enorme slag  geslagen worden. 
Nieuwe mensen moeten worden opgeleid om over vier jaar projecten te kunnen organiseren 
en de kwaliteit van veel evenementen moet gaan toenemen. 

VISIE 
MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN 
Volgens prof. dr. ir. Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde, leven we niet in een tijdperk 
van verandering maar in een verandering van tijdperk. Een verandering die maar eens in de 
150 jaar voorkomt. Om ons heen zien we nieuwe wereldbeelden ontstaan. Wereldbeelden 
die de manier waarop wij met elkaar omgaan en dingen organiseren ingrijpend veranderen. 
We zien dat er steeds meer druk komt te staan op de neoliberale manier waarop de 
afgelopen decennia onze samenleving en economie zijn ingericht. Schaalvergroting en 
abstrahering van onderlinge verbondenheid maken plaats voor decentralisatie, 
‘glocalisering’ en de menselijke maat. 
Nieuwe wereldbeelden vragen ook om nieuwe vormen van samenwerkingen. Niet de 
organisaties zijn van belang, maar de wijze waarop ze samen resultaten in het belang van 
de samenleving bereiken. Dit vraagt om een andere wijze van regie en loslaten, zowel door 
de overheid als door de betrokken organisaties. 

VERANDEREND BEROEPENVELD
Wij geloven ook dat het beroepenveld ingrijpend gaat veranderen. Als gevolg daarvan zullen 
in andere eisen worden gesteld aan de komende generaties. De constant veranderende 
omgeving eist van organisaties dat ze in staat zijn te anticiperen op die veranderingen. 
Organisaties hebben daarom in toenemende mate behoefte aan mensen die mee kunnen 
veranderen, die out of the box kunnen denken; mensen met ‘flexibele’ hersenen. 
De vraag op de arbeidsmarkt verandert. Om studenten hier zo goed mogelijk op voor te 
bereiden, zullen zij meer dan ooit tijdens het leren moeten kunnen ontdekken waar ze goed 
in zijn. Dit betekent dat studenten een rijk pallet aan ervaringen moet worden geboden. 
Maar aanbod alleen is niet voldoende. De uitdaging is om vraag bij de studenten te creëren. 
Dit betekent dat constant moet worden gezocht naar vormen om de studenten nieuwsgierig 
en enthousiast te maken waardoor ze zelf op zoek gaan naar verbreding en verdieping. In 
hun boek Over de top laten jongerenspecialisten Yvonne van der Sark en Huub Nelis zien 
dat jongeren gelukkiger worden als ze meer oog krijgen voor wat hun hart sneller doet 
kloppen. Hun passie. Hun talent. Dit begint met inspireren; het ontsteken en aanwakkeren 
van het vuur in de buik.



Maar met talent alleen kom je er niet. Daarvoor is ook een stimulerende omgeving nodig. En 
lef. Die stimulerende omgeving willen wij zijn. Het Harmoniekwartier staat midden in de 
gemeenschap, het is ondernemend en vernieuwend, het ontsluit en verbindt netwerken 
(lokaal en internationaal), het is naar buiten gericht en intervenieert in zowel de culturele 
sector als het bedrijfsleven. Het is een open plek waar nieuwe mensen welkom zijn.
Het Friesland College is een onderwijsorganisatie voor MBO die uitgaat van ‘praktijk 
gestuurd leren’. 

Popcultuur is een effectief middel om de jongere generatie te bereiken. In het 
samenwerkingsverband ‘Harmoniekwartier’ wordt beoogd een intensieve vorm van 
samenwerking te borgen waarbij het Friesland College een partnerschap aangaat met het 
nieuwe poppodium (en de Harmonie, Kunstkade en de gemeente Leeuwarden). Belangrijk 
uitgangspunt hierbij is dat de visie op leren gedeeld wordt en in de vorm van samenwerking 
tot uitdrukking komt. 

AMBITIE 
SAMEN REALISEREN VAN HÉT CENTRUM VOOR POPCULTUUR DAT DE 
LEVENDIGHEID EN DE LEEFBAARHEID IN DE STAD VERSTERKT, JONGEREN 21ST 
CENTURY SKILLS MEEGEEFT EN LEEUWARDEN ‘SMOEL’ GEEFT ALS POPSTAD. 

DOELEN  

SAMEN REALISEREN VAN HÉT CENTRUM VOOR POPCULTUUR 
Onze ambitie is het gezamenlijk realiseren van het centrum voor popcultuur met één 
gezamenlijk werk- leer- en leefklimaat. Een verbindende en inspirerende plek waar 
onderwijs, popliefhebbers, culturele organisaties, individuele kunstbeoefenaars en publiek 
elkaar ontmoeten om te leren, te experimenteren en om popcultuur te beleven. Een 
organisatie die sterk is geworteld is in het lokale, internationaal denkt en Europa binnenhaalt 
en verbindt. 
JONGEREN 21ST CENTURY SKILLS MEEGEVEN 
Wij bieden jongeren de mogelijk skills voor de toekomst te ontwikkelen en leveren daarmee 
een belangrijke bijdrage aandoe ontwikkeling van het zelfbewustzijn van jongeren. We 
realiseren een stevige infrastructuur om jongeren hun talent te laten ontdekken en 
ontwikkelen. We maken zichtbaar wat onder jongeren leeft en wat ze doen. 
LEEUWARDEN SMOEL GEVEN ALS POPSTAD 
Het nieuwe popkwartier gaat Leeuwarden smoel geven als “popstad”. Onderscheidend 
kenmerk van popcultuur is dat het zich vrij beweegt en niet altijd laat sturen. Juist hierdoor 
kunnen ook de nieuwste en creatieve ontwikkelingen ontstaan. Daarom vinden wij dat 
popcultuur altijd moet kunnen “oppoppen” op andere en onverwachte plekken in de stad. 



Het Harmoniekwartier zal de centrale vindplaats zijn, maar wordt 
niet het exclusieve domein voor pop. Door pop ook op andere plekken mogelijk te houden 
wordt bijgedragen aan de totale uitstraling van Leeuwarden als popstad. (maken, creëren, 
ontwikkelen)
VERSTERKEN VAN DE LEVENDIGHEID EN LEEFBAARHEID IN DE STAD 
Het centrum voor popcultuur houdt dus niet op bij de muren van het nieuwe gebouw. Het 
centrum levert een belangrijke bijdrage aan de versterken van de levendigheid in de stad, 
het stimuleert en ondersteund nieuwe (pop)cultuur initiatieven in de stad. Het is de 
broedplaats en aanjager voor vernieuwende festivals en andere initiatieven. 
Met het realiseren van deze ambitie willen we in de aanloop naar 2018 actief participeren in 
het realiseren van de ambitie van Leeuwarden 2018. Maar daar houdt het niet op. Het 
Harmoniekwartier zal ook na 2018 het gedachtengoed van Leeuwarden 2018 blijven 
uitdragen en vormgeven. 

We realiseren deze doelen door: 
• Te verbinden , stimuleren en organiseren vanuit netwerken. 

• Het realiseren van de onderwijsvisie van het Friesland College. 

• Het bieden van een brede pop programmering: van mainstream tot niche, van 
popmuziek tot popliteratuur. 

• Het bieden van een ‘brusplak’ voor nieuwe ideeën, initiatieven. 

• Het exploiteren van een horeca faciliteit.

• Het realiseren van een kwalitatief hoogwaardig programma. 

DOELGROEP 
Wij zijn er voor iedereen die in Leeuwarden/Friesland/Noord Nederland woont, werkt, 
studeert of gewoon op bezoek is en die actief en/of passief op een toegankelijke manier de 
diverse facetten van popcultuur wil beleven.

Maar eigenlijk is dit te eng geformuleerd. Onze doelgroep is als geheel lastig te definiëren. 
Dit is erg afhankelijk van de activiteiten. We zijn er in feite voor alle liefhebbers van 
popcultuur ongeacht waar ze wonen, werken, of studeren. 



WAARDEPROPOSITIE 
Wij bieden waarde aan de gemeente door te voorzien in de behoefte aan: 

1. Saamhorigheid 

2. Vooruitgang 

3. Ontspanning 

4. Toegankelijkheid 

5. Iets nieuws (verwondering) 

KERNWAARDEN 

Onze kernwaarden zijn: 
1. Samen doen 

2. Springplank voor talent 

3. Eerlijk, ‘van hier’ 

4. Het beste product voor zoveel mogelijk mensen 

5. Vernieuwend, magisch 



HOE DOEN WE 
DE DINGEN DIE 
WE DOEN? 
ORGANISATIE 
STRUCTUUR 
Het ‘hoe is dienend aan het ‘waarom’. De ambitie, doelen, waardepropositie en 
kernwaarden zijn daarom leidend voor de manier waarop de organisatie wordt 
vormgegeven en wordt ingericht 

1. Samen doen 
Samen doen, betekent in de eerste plaats ‘doen’. De organisatie moet kunnen handelen, 
kennis en expertise moet eenvoudig toegankelijk zijn en besluiten moeten snel genomen 
moeten kunnen worden. Dit vereist een platte organisatie.
De kracht van de nieuwe organisatie zit in de samenwerking met de kernpartners. De 
organisatie moet daarom zo zijn gestructureerd dat die samenwerking eenvoudig kan 
plaatsvinden en de kernpartners betrokken zijn bij de nieuwe popcultuur organisatie.
Met stadsschouwburg De Harmonie wordt gezocht naar het realiseren van 
efficiencyvoordeel op zowel inhoud als kosten. We realiseren dit voordeel door te starten 
met een convenant, waarin de samenwerking op ondermeer programmering, gebouwen 
beheer, technisch onderhoud, back office en gezamenlijke inkoop wordt vastgelegd. Vanuit 
dit convenant groeien we, waar mogelijk, op een organische manier naar integratie van 
bedrijfsonderdelen. Bij de vorming van de organisatiestructuur wordt rekening gehouden 
met dit scenario. 
2. Eerlijk, ‘van hier’ 
Popcultuur heeft een heel eigen identiteit en eigen ‘smoel’. Welke samenwerking ook wordt 
aangegaan of welke activiteiten op termijn mogelijk worden samengevoegd, die eigen 
identiteit moet worden geborgd. Dit betekent bijvoorbeeld dat de popactiviteiten niet 
worden samengevoegd met de theateractiviteiten van de Harmonie in één entiteit. 
Als de ambitie waargemaakt wordt, zal de organisatie veel verschillende activiteiten op 
verschillende gebieden met verschillende kernpartners ontwikkelen en uitvoeren. We willen 
die ‘eerlijkheid’ ook vertalen in een volledige transparantie in de toerekening van activiteiten 
en bijbehorende opbrengsten en kosten. Daarnaast willen we het risico zoveel mogelijk 
vermijden dat goed draaiende activiteiten worden geïnfecteerd met minder goed lopende 
activiteiten. Dit betekent dat activiteiten zo veel mogelijk worden geclusterd en worden 



ondergebracht in aparte juridische entiteiten. Deze entiteiten vormen voor de 
vennootschapsbelasting en de BTW een fiscale eenheid waardoor onderlinge saldering 
zonder fiscale consequenties mogelijk is. 

We willen transparant en eerlijk zijn. Daarom wordt de horeca ondergebracht in een aparte 
BV met een eigen winst en verliesrekening. Op die manier scheiden we de horeca 
activiteiten van de gesubsidieerde activiteiten van het poppodium en hebben we de 
mogelijkheid om voor dit deel de horeca CAO te volgen. Daarmee laten we zien dat ons 
horecabedrijf gelijk is aan ieder andere horeca onderneming en voorkomen we 
concurrentievervalsing. 
3. Vernieuwend, magisch 
We bouwen de nieuwe organisatie niet voor de korte termijn. Het Friesland College, de 
gemeente en overige partners hebben behoefte aan een stabiele en solide organisatie. Een 
gedegen basis is niet voldoende om toekomstbestendig te zijn. De organisatie moet flexibel 
zijn en mee kunnen groeien, zeker met het oog op Leeuwarden 2018. Dit vereist een open 
model, waarbij het mogelijk is voor partners om in - en uit te stromen als het hen past. 
Daarnaast moet de organisatie ruimte geven om dingen anders te doen en moet het sterk 
zijn in het samenbrengen van mensen om zo ‘startsituaties’ te creëren. We doen niet alles 
zelf maar we bieden wel actief de randvoorwaarden op basis waarvan dingen ontstaan. 
Wij zijn ervan overtuigd dat om vernieuwend en magisch te kunnen zijn, de organisatie moet 
bestaan uit een kleine vaste kern met daarom heen een grote flexibele schil. Die flexibele 
schil bestaat uit mensen die in teamverband werken aan projecten, maar ook praktisch 
meewerken in de organisatie. Juist door de bezetting zo flexibel mogelijk te houden, geven 
we ruimte om bij te dragen aan de doorontwikkeling van de nieuwe organisatie. Deze visie 
op hoe we de dingen organiseren, heeft consequenties voor de manier waarop we invulling 
geven aan de bezetting. Dit wordt verder behandeld in het onderdeel ‘mensen’. 

RELATIELIJNEN 
De kernwaarden en de uitgangspunten vereisen een platte, hybride, netwerk organisatie. 
Centraal in de organisatie is de nieuw op te richten stichting. De activiteiten worden 
ondergebracht in vier BV’s die 100% eigendom zijn van de stichting. Met de andere 
partners worden strategische samenwerkingsovereenkomsten gesloten. De samenwerking 
met het Friesland College raakt alle onderdelen van de nieuwe organisatie. Die 
samenwerking gaat zo ver dat beide organisaties in de praktijk werken als één geheel. Zoals 
hiervoor is aangegeven geldt dit ook voor de samenwerking met De Harmonie.

BESTUUR 
Het bestuur bestaat uit 5 tot 7 personen met elkaar aanvullende expertise (financieel, 



juridisch, ondernemen, inhoud en onderwijs). Alle bestuursleden hebben affiniteit met 
popcultuur. Om tegengestelde belangen te voorkomen, wordt het bestuur gevormd met 
leden die geen directe betrokkenheid hebben met één van de organisaties waarmee wordt 
samengewerkt. 
De partners krijgen een stem in de programmaraad. Deze raad adviseert en ondersteunt de 
programma manager van het nieuwe popcultuurpodium om te komen tot een brede, 
gevarieerde programmering. 

GOVERNANCE CODE CULTUUR 
Bij de inrichting van de organisatie wordt de governance code cultuur gevolgd. Eén van de 
negen principe van deze code is dat een bewuste keuze wordt gemaakt voor één van de 
twee besturingsmodellen: het bestuur- model of het raad van toezicht model. Het bestuur 
heeft een belangrijke rol, zeker in de startperiode van de nieuwe organisatie. Het bestuur 
moet de verantwoordelijkheid hebben en betrokken zijn bij start en ontwikkeling van de 
organisatie. Om die reden wordt gekozen voor het bestuur-model. Conform de code wordt 
na vier jaar het gekozen model geëvalueerd en wordt de keuze opnieuw gemaakt voor het 
best passende besturingsmodel. 

CULTURELE ANBI 
Om het voor particulieren en organisaties fiscaal aantrekkelijk te maken het nieuwe 
popcultuurpodium financieel te steunen door middel van donaties, moet de organisatie de 
status van culturele ANBI hebben. De organisatie moet hiervoor aan een aantal 
voorwaarden
voldoen. Bij de oprichting wordt hier rekening mee gehouden. 
LEIDERSCHAP 
Goed voorbeeld doet goed volgen. De manier waarop leiding wordt gegeven aan de 
organisatie is zeer bepalend voor de manier waarop de organisatie werkt. Voor bestuur en 
management van de nieuwe organisatie gelden de volgende uitgangspunten:
• Zakelijke aansturing met maximale artistieke vrijheid 
• Inspireren tot samenwerking en vernieuwing • Open, verbindend
• Coachen in plaats van sturen
• Vertrouwen geven aan mensen 
• Stimuleren van cultureel ondernemerschap.
• Flexibel inzetten van kennis, vaardigheden op de momenten dat dit nodig is. 

CULTUUR  
Bepalend voor het succes van het Harmoniekwartier is ook de samenwerking tussen het 
Friesland College en de nieuwe poporganisatie. Die samenwerking moet in onze optiek 



zover gaan dat de beide organisaties formeel juridisch weliswaar gescheiden blijven, maar 
in de dagelijkse praktijk versmolten zijn. We streven naar een popcultuur organisatie met 
één werk-, leer- en leefklimaat. 
In de nieuwe cultuur voelen docenten zich verantwoordelijk voor de popactiviteiten en 
voelen de medewerkers van het poppodium zich verantwoordelijk voor het opleiden van de 
studenten.

Zaken worden open met elkaar gedeeld zonder dat er wordt geoordeeld. Feedback geven 
en ontvangen is de normaalste zaak van de wereld. Er wordt geleerd van elkaars vakgebied.  
Er is in hoge mate sprake van zelfsturing en er is ruimte om te experimenteren en te leren. 
Fouten maken mag. Erkennen dat je misschien niet overal goed in bent wordt gezien als 
kracht. 
Om deze cultuur te laten ontstaan, is er voor gekozen te werken vanuit een gezamenlijke 
werkplekkensituatie. Dit betekent dat medewerkers van het Poppodium en D’Drive elkaar 
‘organisch’ ontmoeten in dezelfde werk- en ontmoetingsruimte. 
Deze cultuur zal verder consequent worden gestimuleerd en bevestigd door de leiding van 
de organisatie. 

MENSEN 
We gaan de nieuwe organisatie zo flexibel mogelijk invullen. Traditionele organisatie 
bestaan uit (vaste) functies en functiehuizen. Wij werken toe naar een model waarbij 
mensen werken in verschillende teams en binnen die teams verschillende rollen hebben. 
Teams bestaan uit mensen met elkaar aanvullende rollen en zijn gezamenlijk 
verantwoordelijk voor het geheel. Een uitspraak als: “Ik ben daarvoor niet verantwoordelijk, 
want dat is geen onderdeel van mijn functie”, past niet in die nieuwe organisatie. 
Nieuw is de rol van programmamanager. Onze ambitie is om op het gebied van muziek 
‘stadsbreed’ te programmeren. De programmamanager is hiervoor verantwoordelijk samen 
met een team van programmeurs (bestaande voornamelijk uit vrijwilligers) dat de 
programmamanager voeding geeft op de verschillende muziekstijlen. Daarnaast wordt de 
programma manager gevoed door de programmaraad. 
Een logisch gevolg van deze visie op de organisatie is dat de vrijwilligerscoördinatie niet 
meer wordt gedaan door één persoon. De teams zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste 
kwaliteit en kwantiteit van de bezetting. Dat betekent dat de teams zelf zorgen voor 
planning, begeleiding e.d. van vrijwilligers.

Opleiden is één van de kernwaarden van de organisatie. Dit betekent dat van de 
‘popmensen’ aanvullende vaardigheden worden gevraagd die in een regulier poppodium 
wellicht niet belangrijk zijn. Onze mensen moeten kunnen begeleiden. Ze moeten het 



interessant vinden om mensen op te leiden. Bijbehorende vaardigheden zijn: reflecteren, 
vragen stellen, mensen in beweging zetten, confronteren, duidelijk zijn en uitdagen. 
Van de docenten van het Friesland College wordt een grote mate van flexibiliteit en 100% 
loyaliteit aan de doelen van het Harmoniekwartier verwacht. Docenten moeten kunnen 
handelen op de vraag van het poppodium.

Verder worden de studenten van het Friesland College maximaal ingezet. Het Friesland 
College hanteert hierbij als richtlijn dat de inzet van drie studenten gelijk staat aan één 
medewerker op assistentniveau.

Wie komen er werken vanuit D’Drive? 
De samenwerking met het Friesland College is cruciaal. Samenwerking hangt af van 
personen. Dit zal een belangrijk toetsingspunt zijn tijdens de plaatsing bij zowel het 
Friesland College als de nieuwe popcultuurorganisatie. De bezetting van D’Drive bestaat bij 
de start in 2015 uit:
• Opleidingsmanager (1.0 fte)
• Gebouwenbeheerder (1.0 fte)
• Studentenadministratie (1.0 fte) 
• Baliebeheer (0.6 fte) 
• Twee teams: 

• Artiest: 10 fte (15 personen en gastdocenten) en 250 studenten 
• productie: 8 fte (12 personen en gastdocenten) en 200 studenten 

Wie doet wat? 
• Directeur(en) Poppodium en D’Drive: planvorming, initiëren, bewaken, evalueren. 

• Opleidingsmanager en programmamanager Poppodium: zorgdragen dat de 
uitgangspunten van 
de samenwerking en de concrete afspraken / activiteiten zoals gemaakt in het 
jaarplan uitgevoerd worden. 

• Werknemers Poppodium en docenten/medewerkers D’Drive: uitvoering 
samenwerkings- afspraken, afspraken maken over begeleiding (in principe 
budgetneutraal). 

Kernactiviteit medewerkers Poppodium: zorgdragen voor uitvoer taken Poppodium in 
samenwerking met studenten / docenten D’Drive. Medewerkers kunnen op basis van 
kwaliteit en afspraak ingezet worden voor: workshops / trainingen / begeleiding/
examinering. 



Kernactiviteit medewerkers D’Drive: zorgdragen voor het leerproces van studenten D’Drive 
in samenwerking met medewerkers Poppodium. Medewerkers kunnen op basis van 
kwaliteit en afspraak ingezet worden in activiteiten van het Poppodium. 

BEGROTING 
ALGEMEEN 
• Begroting 2014 start op 1 september 2014 en bevat in principe alleen loonkosten 

voor de directeur, programmamanager en bedrijfsleider horeca. 

• De begroting 2015 is, met uitzondering van de kosten voor bezetting en marketing, 
het 4/12 deel van de begroting 2016. 

• Begroting 2016 is het eerste volledige jaar van het popcultuurpodium en geeft zicht 
op de verwachte exploitatie. 

•

BEZETTING 
• De bezetting is gebaseerd op een kleine vaste kern met een flexibele schil. Doel is om de 
vaste kosten te minimaliseren en variabele kosten (inhuur) te dekken uit opbrengst 
activiteiten. De jaarlijkse lasten voor de bezetting is naar verwachting EUR 510.000,-. De 
functies en functiewaardering die hieraan ten grondslag liggen, zijn gebaseerd op de CAO 
NPF. 

• De consequentie van die flexibiliteit is dat de personeelsformatie niet vast ligt. Dit betekent 
dat de in de begroting vermelde bezetting geen voorgeschreven bezetting is. Hoe de 
nieuwe organisatie wordt ‘bemenst’ is aan het bestuur en het management van de nieuwe 
organisatie. 
HUISVESTING 
• De nieuwe organisatie betaalt geen huur. Het Friesland College betaalt de huur 

rechtstreeks aan de gemeente. 

• De kosten voor G/W/E zijn door de gemeente gegeven en gebaseerd op 
berekeningen die uitgaan van de meest recente energiespecificaties van het 
gebouw. 

• De organisatie voert zelf het onderhoud uit, ook het deel dat voor rekening van de 
verhuurder komt. 

Hiervoor ontvangt de organisatie een vergoeding. 



BEDRIJFSVOERING 
• Personele- en financiële bedrijfsvoering wordt uitbesteedt.
• Abonnementen zijn onder andere kosten voor lidmaatschap van de brancheorganisatie en 
werkgeversorganisatie VNPF en WNPF. 

VERHUUR 
• De inkomsten uit verhuur van de oefenruimtes is gebaseerd op een prijs van EUR 15,- per 
dagdeel (3 uren) en een bezettingsgraad van 44%. 
• De inkomsten uit verhuur aan derden is gebaseerd op 30 evenementen/producties. Wij 
verwachten dat hier groei mogelijk is in de komende jaren. 

PROGRAMMERING EN ACTIVITEITEN 
• In het eerste volledige jaar (2016) wordt uitgegaan van in totaal 252 activiteiten, 

waarvan 30 worden georganiseerd door derden (verhuur) en 32 activiteiten 
plaatsvinden in het cafe (gratis toegang). 

• Uitgaande van effectief 40 weken, komt dit neer op gemiddeld 6 activiteiten per 
week. 

• We verwachten in de grote- en kleine zaal per jaar 190 eigen producties te doen. 
Asteriks en Romein deden 
vorig jaar samen 180 producties. Dat was alleen gericht op popmuziek. De 
programmering zal nu ook 
gericht zijn op andere vormen van popcultuur: dans, literatuur, comedy enz. 

• Gemiddeld genomen draaien de poppodia ‘break-even’ op hun programmering en 
activiteiten. In deze 
begroting is uitgegaan van een verlies van gemiddeld 10% op de programmering. 
Hiermee houden we 
rekening met ruimte om ook experimenteel te kunnen programmeren. 

• Ter illustratie: bij een programmering die ‘break even’ draait, zijn de kosten EUR 
50.000,- lager.
HORECA
• We verwachten met de activiteiten zo’n 46.000 bezoekers te trekken die gemiddeld 
EUR 8,- ex. BTW 
besteden aan consumpties. Dit is inclusief de 6.000 bezoekers die Asteriks jaarlijks 
trekt. 



 
• Daarnaast verwachten we dat het café per dag gemiddeld 100 bezoekers trekt, die 

gemiddeld EUR 11,- ex BTW besteden. We zijn ervan uitgegaan dat het cafe 300 
dagen per jaar open is. 

• In de begroting wordt een percentage inkoop ten opzichte van de verkoop van 28% 
op drank en 75% op eten gehanteerd. Binnen de horeca is een inkooppercentage 
op drank van 25% gebruikelijk. 

• Ter illustratie: bij een inkooppercentage drank van 25% zijn de kosten EUR 19.000,- 
lager.

MARKETING
In 2015 wordt extra geïnvesteerd in marketing en communicatie om het nieuwe podium in 

één keer goed

 

neer te zetten. 

SUBSIDIES 
• Er is uitgegaan van een jaarlijkse exploitatiesubsidie die niet wordt geïndexeerd. 
• Om de nieuwe organisatie ruimte te geven extra te investeren in bijvoorbeeld inhuur 

flexibele krachten en om 
eventuele tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit leidt tot financiële 
problemen, wordt bij de start 
éénmalig een bedrag van EUR 420.000,- ter beschikking gesteld. 

• Er is nog geen rekening gehouden met mogelijke éénmalige of structurele bijdragen 
van andere fondsen. 
OVERIGE INKOMSTEN
• Met andere inkomsten uit bijvoorbeeld crowdfunding en giften is geen rekening 
gehouden. Dit geeft de
ruimte om in de praktijk te ervaren of uit dit soort bronnen substantiële bijdragen 
kunnen worden verwacht. 

KANSEN 
HUISVESTING 
De gemeente is eigenaar en verhuurder. Het Friesland College huurt rechtstreeks van de 
gemeente.
In de komende maanden worden de afspraken tussen de gemeente en de nieuwe 
organisatie over beheer en onderhoud, uitgewerkt en worden deze vastgelegd in de 



huurovereenkomst. 

ICT
Voor een gezonde bedrijfsvoering is het van belang om snel en effectief te kunnen sturen op 
de exploitatie. Real time inzage in omzet en kosten is daarbij cruciaal. Daarnaast willen we 
de beheerskosten minimaliseren door het handmatig bijhouden en bijwerken van 
administratie zoveel mogelijk te automatiseren. In de 2014 en 2015 zal daarom worden 
geïnvesteerd in goede automatiseringssystemen. 

MET ANDEREN 
Onze partners zijn:
• Friesland College
• Stadsschouwburg De Harmonie
• Asteriks
• Pop Academie
• Popfabryk
• Friesland Pop
• Jeugddans opleiding en overige dansopleidingen • Kunstkade
• Leeuwarden 2018
• Sociale Wijkteams 

FRIESLAND COLLEGE 
Het Harmoniekwartier is voor D’Drive (......... en het Friesland College): 
Een omgeving waarin ze haar faciliteiten huurt om onderwijs te verzorgen
De omgeving waarin ze zich verder verankert in de ‘mienskip’ van o.a. jongeren- en 
popcultuur
Een omgeving waarin de ‘praktijkcomponent’ van haar opleidingen op een natuurlijke 
manier uitgevoerd kan worden (samenwerkend leren)
Een omgeving die, naast het realiseren van het nieuwe poppodium voor jongerencultuur op 
het gebied van dans, drama, muziek etc. een vliegwielfunctie kan gaan ontwikkelen voor 
maatschappelijke vraagstukken zoals onder meer verwoord in Lwd2018
Een omgeving waarin diverse Leerbedrijven ondergebracht én in samenwerking met de 
deelnemende partijen vormgegeven kunnen worden 

Voor D’Drive (en het Friesland College) is het Harmoniekwartier dus duidelijk meer dan een 
Poppodium. Het is een prominente, professionele (leer)omgeving waarin cursisten vanuit 
het brede Friesland College projecten kunnen ondersteunen, (mede) kunnen ontwikkelen, 
specifieke taken uit kunnen voeren, zich kunnen laten begeleiden door professionals, hun 



‘ambachtelijkheid’ kunnen ontwikkelen en zich verbonden voelen mét en zich persoonlijk 
kunnen laven aan de creatieve sfeer die met elkaar gemaakt wordt. 
Het Harmoniekwartier is een omgeving waarin ‘gedaan’ wordt, een hands-on mentaliteit 
heerst, leren door werken centraal staat en samen gewerkt wordt om elkaars doelstellingen, 
als een ‘mienskip’ te realiseren. 

Vanuit D’Drive worden in het Harmoniekwartier bij aanvang de volgende opleidingen 
ondergebracht: 
• Artiest Muziek: 70 studenten • Artiest Sounddesign: 70 studenten 
• Artiest Dans: 40 • Artiest Drama: 60 • Podium en evenementen techniek: 100 • 
Eventmanagement: 50 • Film en media: 50 
studenten studenten studenten studenten studenten studenten  
Totaal ongeveer 440 

Daarnaast gaan de volgende opleidingen mede zorgdragen voor het runnen van het 
poppodium: • Dienstverlening: receptioniste, secretarieel, boekhouding
• ICT: multimedia en ICT beheer
• Horeca: bediening café 
• Interieur, Styling en vormgeving: aankleding etc. • MBO Handel: merchandising
• Communicatie: PR
In de praktijk zijn er diverse samenwerkingsvormen mogelijk: 

Inzet vanuit de Beroepspraktijkvorming. 
Er worden naast het functieprofiel vanuit het poppodium ook functieprofielen aangemaakt 
voor ‘vaste’ BPV plekken. Hierbij kan gedacht worden aan:
• Assistent manager
• Assistent boekhouder 
• Baliebemensing
• Assistent programmeur • Assistent aankleding
• Assistent PR
• Multi media

Inzet cursisten tijdens leerproces in onderwijstijd 
Voor specifieke projecten kan het poppodium een beroep doen op studenten. Hierbij kan 
gedacht worden aan: promotieactiviteiten, flyeren in stad, extra begeleiding en 
ondersteuning tijdens festivals en optredens, artiestbegeleiding, bevoorrading en techniek. 
Binnen de organisatie D’Drive wordt contactpersoon benoemd die deze 
ondersteuningsvragen gaat coördineren. 



Inzet via Leerbedrijven (in onderwijstijd) 
1. D’Facilities gaat alle materialen en technische middelen van het poppodium onderhouden 
en verzorgt tevens de uitleen van deze middelen. In dit leerbedrijf zijn gemiddeld (onder 
begeleiding van een coördinator) 10-12 studenten aan het werk. Vanuit dit leerbedrijf wordt 
ook de coördinatie van verhuur van 
de oefenruimten (mogelijk ook van de popbunker) verricht. 

2. D’Ins en Outs verzorgt de ICT infrastructuur in afstemming met het Bureau 
Automatisering van het 
Friesland College. In dit leerbedrijf zijn maximaal 2 personen werkzaam. 

3. D’Events, wat nu gehuisvest is in de Blokhuispoort, past qua karakter, afhankelijk 
van bestemming 
Blokhuispoort, beter bij het Harmoniekwartier. In dit leerbedrijf waarin ongeveer 8 
personen werkzaam zijn, 
worden evenementen en voorstellingen op verzoek begeleid en uitgevoerd. 

4. Impresariaat/productiebedrijf - D’Drive kent haar eigen producties; te weten: 
• Make It 

• FC-Award 

• Modeshow 

• Examenvoorstellingen 

• Try-outs van jong talent op het gebied van dans, drama, muziek en 
sounddesign etc. 

5. Café. Nader onderzocht moet worden in hoeverre het mogelijk is van het Café een 
leerbedrijf van de Hotelschool te maken (In proces: er is inmiddels bezoek gebracht 
aan de 3JO, constructie met formeel 
eigenaar aangevuld met studenten van de Hotelschool). 

STADSSCHOUWBURG DE HARMONIE 
Er wordt inhoudelijk al samengewerkt met Romein (festivals en Romein XL). De 
samenwerking wordt, na beëindiging van de activiteiten bij Romein, voortgezet en 
geïntensiveerd. Verder zal, zoals eerder is aangegeven, met de Harmonie worden 
onderzocht wat de mogelijkheden liggen om maximaal efficiencyvoordeel te behalen op 



inhoud en kosten. 

ASTERIKS 
Stichting Asteriks zal niet participeren in het Harmoniekwartier, maar staat positief 
tegenover een nieuw popcultuurpodium als dat inhoudelijk ook echt voor meerwaarde zorgt 
in de stad, voor 1) het publiek in het stedelijk popaanbod, voor 2) makers in productieruimte 
en presentatieplek, voor 3) nieuwe organisatoren en cultureel ondernemers die met nieuwe 
concepten het publiek willen bedienen. 
Podium Asteriks is benieuwd naar de realisatie en inhoudelijke uitwerking van het podium. 
Als organisatie blijft het onafhankelijk programmeren en zal in de toekomt altijd open blijven 
voor het gesprek om samen te werken, mits daar inhoudelijke raakvlakken zijn met de koers 
van de nieuwe organisatie. Podium Asteriks kan in de toekomst mogelijk als partner dienen 
voor de popcultuur buiten het poppodium, voor makers en evenementen die juist de stad 
als hun podium zien. 
Podium Asteriks is daarmee, net als de andere partijen, een ‘aanpalende partner’ van het 
nieuwe popcultuurpodium.

MINERVA ACADEMIE VOOR POPCULTUUR 
De visie van de nieuwe popcultuurorganisatie sluit naadloos aan bij de visie van Minerva 
Academie voor Popcultuur. Voor Minerva Academie voor Popcultuur biedt het nieuwe 
popcultuurpodium een platform voor de eigen studenten en projecten (zowel lokaal als 
internationaal).
Naast het bieden van een ‘landingsplaats’ voor studenten en projecten zal de 
samenwerking met de ‘popacademie’ vooral gericht zijn op vernieuwing in de vorm van 
projecten. Dit alles in nauw overleg en afstemming met het Friesland College.

POPFABRYK
De samenwerking met de Popfabryk zal vooral gericht zijn op het bieden van een podium 
voor producties en het participeren in projecten.

FRIESLAND POP
Voor Friesland Pop geldt hetzelfde als voor de Popfabryk. Friesland Pop ziet het het nieuwe 
popcultuurpodium als een waardevolle aanvulling aan de stad. Friesland Pop ziet het 
nieuwe podium als een geweldige plek waar jonge creatievelingen kunnen laten zien en 
delen wat ze doen. Dit gebeurt nu nog veel op zolderkamertjes waardoor het niet zichtbaar 
is.
Voorwaarde is wel dat de samenwerking op een hele laagdrempelige manier moet kunnen 
plaatsvinden. De nieuwe organisatie zou moeten bestaan uit een kleine kern die 



onafhankelijk opereert en ‘boven de partijen’ kan staan.

KUNSTKADE
Met Kunstkade werken we samen aan talentontwikkeling. Kunstkade is actief op alle 50 
basisscholen in de gemeente en bereikt met de cultuurcoaches alle 10.000 schoolkinderen. 
Kunstkade wil graag aansluiting van het primair onderwijs bij het voortgezet onderwijs. Daar 
kan de samenwerking voor zorgen. Daarnaast biedt het nieuwe podium een mooie plek 
voor de leden van Kunstkade om zich te presenteren aan de stad.

LEEUWARDEN 2018
De ambities van de popcultuurorganisatie en Leeuwarden 2018 liggen erg in elkaars 
verlengde: talentontwikkeling, netwerksamenleving, flexibele contracten, opleiden van 
creatieve ondernemers voor de toekomst. Het ligt dan ook voor de hand dat beide 
organisatie in de aanloop naar 2018 gaan samenwerken in één of meerdere projecten. Het 
popcultuurpodium zal daarnaast ook in 2018 ontmoetingsplek en evenementenlocatie zijn. 

SOCIALE WIJKTEAMS 
Zoals eerder al is aangegeven is popcultuur een prachtig middel om jongeren te bereiken 
en ter ondersteuning van activiteiten die de leefbaarheid en welzijn van de stad versterkt. 
De gemeente Leeuwarden zet in op sociale wijkteams die in de wijken onder andere via 
samenwerking de leefbaarheid en welzijn in de wijk versterkt. De nieuwe 
popcultuurorganisatie ziet kansen om via dit netwerk een bijdrage te leveren aan de het 
versterken van de leefbaarheid in de stad. 
MARKETING EN COMMUNICATIE 
De ontwikkeling van de corporate identity (naam, huisstijl, logo) en het opstellen van het 
communicatieplan wordt door de nieuwe stichting uitgewerkt zodra deze operationeel is.

WAT DOEN WE DAN PRECIES? 
KERNACTIVITEITEN 
Wat we doen is een bewijs van waarom we de dingen doen die we doen. Onze 
kernactiviteiten zijn: 

1. Opleiden 

2. Bieden van ontspanning 

3. Ontwikkelen 



4. Verhuren 

5. Netwerken 

OPLEIDEN 
Wij leiden nieuw talent op met mensen die hun vak verstaan, waarmee we de onderwijsvisie 
van het Friesland College realiseren. 

BIEDEN VAN ONTSPANNING 
We bieden ontspanning door het programmeren van een breed en toonaangevend 
programma, maar ook door het exploiteren van een horeca faciliteit. 
Het bieden van een toonaangevend programma is een voorwaarde om talent te binden. 
Het programma kent een herkenbaar ritme met de beste kwaliteit voor de best mogelijke 
prijs. Wij willen zoveel mogelijk mensen contact brengen met popcultuur. Dat betekent we 
laagdrempelig zijn en dat we zo breed mogelijk programmeren op het gebied van 
popcultuur: muziek, dans, theater, literatuur enz. 

ONTWIKKELEN 
Nieuw talent brengt nieuwe ideeën. Wij bieden plaats voor deze nieuwe ideeën. 
Wij zetten een nieuwe generatie aan het roer van het podium. 
Wij bieden pas afgestudeerde studenten een mogelijkheid om werkervaring te ontwikkelen. 

VERHUREN 
Wij verhuren oefenruimtes en zalen aan mensen en organisaties zowel in de profit- als in de 
non-profit sector. 

NETWERKEN 
We co-creeren met allerlei partijen in de stad. Onderdeel hiervan is dat alle medewerkers 
van de organisatie per week twee uur hun kennis en expertise besteden aan het 
ondersteunen van andere initiatieven in de stad. 
Opleiden van MBO en HBO studenten (talent laten ontdekken en ontwikkelen, het bieden 
van een breed pallet aan ervaringen). Leerbedrijf voor zowel MBO als HBO studenten. 
Programmeren van binnen- en buitenproducties op het gebied van popcultuur in het 
algemeen en popmuziek in het bijzonder, stadsbreed. 
Kennis, ervaring en netwerk op het gebied van popcultuur inzetten om initiatieven in de stad 
te ondersteunen en te stimuleren. 



HORECA 
De komende maanden wordt het horeca concept verder uitgewerkt. Er zijn al contacten met 
brouwers. Verder is het uitgangspunt dat we niet gaan verpachten, maar dat we de 
exploitatie in geheel in eigen beheer doen of door middel van participatie door en 
bestaande horecaonderneming in Leeuwarden. 
Ook de horeca moet passen binnen de ambities, waardepropositie en kernwaarden. 
Daarom willen we geen statisch cafe maar een Berlijns concept: veel wisseling zowel in 
aankleding als menu. 

Processtappen 
VORMGEVING VAN DE TRANSITIE 
Hiervoor is geschetst hoe de situatie er uit ziet, die we op 1 september 2015 bereikt willen 
hebben en welke organisatie er dan staat. In deze paragraaf staat beschreven hoe we daar 
willen komen.
Belangrijk is, dat er vanaf het moment dat de direct betrokken partijen zich scharen achter 
dit bedrijfsontwikkelplan, gericht gewerkt wordt aan het realiseren daarvan. Eenheid van 
bestuur en leiding is daarbij een belangrijke voorwaarde. Om die reden wordt zo spoedig 
mogelijk de nieuwe stichting opgericht. Het bestuur ervan wordt vanaf dat moment 
verantwoordelijk voor de totstandkoming en (personele) inrichting van de nieuwe 
organisatie. De (programmatische en financiële) kaders en uitgangspunten uit dit 
bedrijfsontwikkelplan vormen daarbij het uitgangspunt. 
Met ROC Friesland College wordt door de nieuwe stichting een samenwerkingsrelatie 
aangegaan op het terrein van de samenhang tussen leren en de praktijk (o.a. in de vorm van 
leerwerkplaatsen) en gebruik van het gebouw en de facilitaire voorzieningen. De kaders en 
afspraken hiervoor liggen vast in dit bedrijfsontwikkelplan, de formalisatie vindt plaats in 
een samenwerkingsovereenkomst, die in juni/juli 2014 getekend wordt door het bestuur van 
het ROC en het bestuur van de nieuwe stichting. De afspraken over de inhoudelijke 
samenwerking gaan in op 1 september 2014, de afspraken over mede gebruik van het 
nieuwe gebouw gaan in op 1 september 2015.

Met stichting De Harmonie worden voor 1 september 2014 procesafspraken gemaakt over 
het verdere onderzoek naar mogelijkheden tot samenwerking in de praktijk op het terrein 
van het beheer van de panden, gebruik van horeca en keuken, de inzet van personeel en 
gezamenlijke inkoop. Voor dit onderzoek wordt de periode tot 1 juli 2015 genomen. De 
samenwerkingsafspraken die worden gemaakt moeten passen binnen de kaders van het 
bedrijfsontwikkelplan en eerder geformuleerde (financiële) uitgangspunten en moeten beide 
partijen uiteraard voordeel opleveren. De besturen van de Harmonie en de nieuwe stichting 
beslissen hier samen over.



Met stichting Asteriks, die de voorkeur geeft aan een zelfstandig voort bestaan, maar wel 
wil participeren in de vernieuwingsbeweging die met de komst van de nieuwe organisatie in 
gang wordt gezet, wordt een samenwerkingsrelatie aangegaan op het terrein van 
programma innovatie en programmering, mede in relatie tot de doelstellingen van ROC FC, 
festivalactiviteiten en gebruik van het nieuwe gebouw. De kaders uit dit 
bedrijfsontwikkelplan zijn hiervoor leidend, de nadere invulling vindt plaats in het overleg 
tussen het bestuur van de nieuwe stichting en dat van Asteriks. Verder krijgt het bestuur 
van Asteriks de gelegenheid toe te treden tot de programmaraad die in de nieuwe stichting 
wordt ingesteld.

Met andere partners in de stad die zich bezig houden met popcultuur, te weten Friesland 
Pop, Kunstkade, Minerva Academie voor Popcultuur, de Popfabryk, wordt door het bestuur 
van de nieuwe stichting in het najaar van 2014 een alliantie aangegaan die gericht is op 
versterking van de inhoud en innovatie van de wederzijdse popprogrammering. Ook hen 
wordt gevraagd toe te treden tot de programmaraad die in de nieuwe stichting wordt 
ingesteld. 

VERVOLGPROCES 
De eerste stap die gezet moet worden is dat de direct betrokken partijen, zijnde de 
gemeente Leeuwarden en het bestuur van ROC Friesland College, een besluit nemen over 
dit bedrijfsontwikkelplan. De bedoeling is dit voor 30 mei 2014 afgerond te hebben. Dat zet 
de stip op de horizon vast en vormt de basis voor het vervolgproces, dat vanaf 1 juni 2014 
gaat lopen en duurt tot 1 september 2015. 
De tweede stap is het opstellen en notarieel verlijden van de akte van oprichting van de 
nieuwe stichting en het benoemen van het nieuwe bestuur.

De derde stap, wanneer de nieuwe stichting is ontstaan, bestaat eruit dat het bestuur ervan 
de samenwerkingsovereenkomst met het ROC Friesland College en het convenant met 
stichting de Harmonie afsluit. Daarnaast start dit bestuur de gesprekken met stichting 
Asteriks de andere partners in de stad over de invulling van de programmatische 
samenwerking. Ook zal het bestuur van de nieuwe stichting in overleg treden met het 
bestuur van stichting Romein over de gevolgen van hun keus om uit het proces te stappen 
en zelf de verantwoordelijkheid voor de exploitatie en het personeel te blijven houden tot na 
de oplevering van het nieuwe gebouw, gepland op 1 september 2015. 


