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1 Inleiding
Het jaar 2013 was voor ZIMIHC het eerste jaar in de kunstenplanperiode 2013-2016. In dat jaar ging
na een intensieve reorganisatie het nieuwe bedrijfsplan “ZIMIHC voor kunst in je leven” van start.
ZIMIHC was vanaf 1 januari 2013 klaar voor een nieuwe start. De drie locaties van ZIMIHC waren
voor het eerst volledig in gebruik en de reorganisatie was voltooid.
Het nieuwe organisatiemodel noemen we ZIMIHC 4.0. De drie ZIMIHC locaties en de afdeling ZIMIHC
Maatwerk kregen in dit model de opdracht om als zelfstandige units (cellen) te opereren. Dat
betekende in de praktijk meer verantwoordelijkheid bij kleine, flexibele teams. Iedere cel had daarbij de
verantwoordelijkheid over een eigen budget en kreeg de opdracht om een positief bedrijfsresultaat te
halen aan het einde van het jaar.
Met alle teams gezamenlijk werd gewerkt aan de herijkte missie van ZIMIHC, zoals die is geformuleerd in
ons bedrijfsplan.
Om de nieuwe organisatie volledig tot wasdom te laten komen, hebben we meer tijd nodig dan één
jaar. Daarom brachten we focus aan: we kozen in het eerste jaar nadrukkelijk voor het ontwikkelen
en verankeren van de ZIMIHC theaters. Dat betekende met name dat we investeerden in het
professionaliseren van de teams en de locaties.
De cel ZIMIHC Maatwerk (voorheen Advies & Projecten) bleef wel draaien met bestaande activiteiten
en het ontwikkelen van één nieuw project. Dat is het project uRule, zoals ook in het bedrijfsplan was
aangekondigd. Achter de schermen is er verder voorbereidend werk gedaan, wat onder andere leidde tot
het binnenhalen van het European Brassband Festival EBBA in 2018. Daarmee is de eerste stap gezet in
de keuze die we in 2014 kunnen maken om ZIMIHC Maatwerk verder vorm te gaan geven.
De nieuwe aanpak wierp al direct in 2013 zijn eerste vruchten af. De streefgetallen zijn ruimschoots
gehaald, de locaties kregen een duidelijker imago en de ZIMIHC theaters zijn herkenbaar geworden in
de wijken, de stad en in de provincie. Het ZIMIHC theater Zuilen kreeg landelijke aandacht, de unieke
aanpak geniet inmiddels een bescheiden bekendheid in het land.
ZIMIHC is in 2013 goed op weg om de doelen die we ons tot 2016 hebben gesteld, te halen. Al valt er
natuurlijk nog veel te doen, het team van ZIMIHC is met nieuwe energie, passie en overtuiging aan de
slag gegaan om te doen wat ze beloofde: ZIMIHC brengt kunst in je leven!

1.1 In het kort: Hoe werkt ZIMIHC?
Missie
ZIMIHC stimuleert creativiteit in de samenleving.
Doelgroep
De primaire doelgroep van ZIMIHC bestaat uit amateurkunstenaars. Daarnaast zijn ook wijkbewoners en
afgeleide publieksgroepen in de nieuwe organisatie van groot belang.
In 2013 hebben we, zoals in het bedrijfsplan uitgebreid is beschreven, de totale doelgroep van ZIMIHC
vergroot. Deze doelgroep beweegt zich door alle lagen van de bevolking en alle leeftijdsgroepen. Het
verschilt per voorstelling of project en omdat ZIMIHC zich als cultureel ondernemer ook nog op een
zakelijke markt begeeft, zit ook daar nog een belangrijke klantengroep.
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ZIMIHC faciliteert en programmeert, organiseert en adviseert. Dat doet ZIMIHC met de volgende
middelen:
1. De carrousel van ZIMIHC theaters: Zuilen, Stefanus en Wittevrouwen
2. Projectorganisatie met ZIMIHC Maatwerk
3. Advies op Maat door ZIMIHC Maatwerk
4. CAL-XL
5. Jeugdcultuurfonds Utrecht

Wijkgerichte aanpak
ZIMIHC vindt dat iedere wijk en gemeente zijn eigen culturele trapveldje moet hebben in de vorm van
cultuurhuizen, passend bij de betreffende wijk. Het zijn laagdrempelige plekken waar kunst en cultuur
worden aangeboden aan bewoners. De ZIMIHC theaters zijn dergelijke voorzieningen, ieder met zijn
eigen signatuur. Voor de wijkgerichte aanpak heeft ZIMIHC cultuurcoaches in dienst, die met, voor en
door bewoners gestalte geven aan een deel van het programma van de cultuurhuizen. Ieder cultuurhuis
heeft hierdoor zijn eigen signatuur.
Totaalcijfers ZIMIHC voor kunst in je leven 2013.
Totaal aantal bezoekers aan de ZIMIHC theaters en activiteiten: 73.836
Aantal kunstenaars dat door ZIMIHC een podium kreeg: 1588
Bezoekers aan de website www.zimihc.nl: 73.729
Dit is een korte schets van wat wij in 2013 hebben gedaan. We lichten de hoofdpunten van
2013 er voor u uit.
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2 De carrousel van
ZIMIHC theaters
De ZIMIHC theaters zijn zelf verantwoordelijk voor de coördinatie en het beheer. Dit geldt voor
alle ZIMIHC theaters in de stad Utrecht:
ZIMIHC theater Wittevrouwen, ZIMIHC theater Zuilen en ZIMIHC theater Stefanus.

2.1 ZIMIHC theater Zuilen
Het jaar 2013 heeft door een verbeterde financiële situatie rust gebracht binnen de organisatie, waardoor
de mogelijkheid ontstond om weer voorzichtig te investeren. Zo is er geïnvesteerd in de aanschaf van
extra stoelen, er is een (baby)vleugel aangeschaft en een geluidsinstallatie voor in de foyer!
De samenstelling van het team bleef ook in 2013 ongewijzigd: ZIMIHC theater Zuilen wordt gerund door
de locatiecoördinator, de assistent locatiecoördinator/cultuurcoach en een hoofd techniek. Deze laatste
is steeds meer een ‘spin in het web’ functie vanwege de uitbreiding van activiteiten van ZIMIHC theater
Wittevrouwen en ZIMIHC theater Stefanus. ZIMIHC theater Zuilen beschikt over een uitstekende poule
van technische freelancers waarmee het prettig samenwerken is.
De werkdruk in ZIMIHC theater Zuilen is niet continu, maar regelmatig hoog. Hiervoor wordt een
oplossing gezocht. ZIMIHC theater Zuilen heeft een poule van gemotiveerde vrijwilligers voor
werkzaamheden op zowel administratief gebied als op die van beheer.
In het Vorstelijk Complex is welzijnsorganisatie Portes overgegaan in Me’kaar. De verhuur van ruimtes
valt nu direct onder het UVO. Hierdoor én door de onduidelijkheid binnen Me’kaar dreigen de activiteiten
binnen het Beatrixgebouw de aansluiting met de rest van het Vorstelijk Complex te verliezen. Zowel
gebruikers van het Beatrixgebouw als een aantal wijkbewoners maken zich ernstige zorgen over deze
ontwikkeling. Zij vormen samen met ZIMIHC een Meedenkraad, die nadenkt over de inhoud in het
Vorstelijk Complex. Vanuit de Meedenkraad worden initiatieven ontwikkeld om te komen tot een
bewonersbedrijf, dat het beheer gaat voeren over in elk geval het Beatrixgedeelte van het Vorstelijk
Complex. De gemeenschappelijke activiteiten van ZIMIHC met Portes / Me’kaar zijn gestopt. De 4 en 5
mei viering, het kerstfeest voor de ouderen en `mag ik deze dans van U` worden nu georganiseerd in
directe samenwerking met wijkbewoners.
The Charli Green Bigband repeteert nog steeds in ons gebouw.
De verhuur met betrekking tot de amateurkunst is ondanks de crisis redelijk constant gebleven. Ook de
commerciële verhuur loopt volgens onze prognoses. Daarbij werken we prettig samen met The Colour
Kitchen.
De structurele verhuur op zondag aan de Best Life Church werd in 2013 gecontinueerd.
Wijkprogrammering
De wijkprogrammering bepaalde in 2013 voor een belangrijk deel het ZIMIHC karakter van de
programmering. Deze programmering werd mede mogelijk dankzij financiële ondersteuning vanuit de
WAP gelden en een bijdrage van de Vrede van Utrecht.
Er vonden 42 wijkactiviteiten plaats met meer dan 7500 bezoekers. Daarmee bood ZIMIHC een podium
aan 1100 amateurartiesten (grotendeels uit de wijk) en 300 professionals (uit de wijk en van elders).
De vertrouwde activiteiten, zoals voorstellingen uit Marokko, de DOX / Wellant samenwerking, groep 8
musicals, gratis voorstellingen voor scholen, Klassiek in Zuilen, het Zon festival, dodenherdenking en het
5 mei bal zijn met succes voortgezet.
In de eerste helft van 2013 is gestart met de maandelijkse programmering van peuter- en
5
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familievoorstellingen op respectievelijk woensdag- en zondagmiddag. Na een voortvarende start liep het
bezoekersaantal terug. Helder werd, dat voor deze programmering stedelijke PR gevoerd moet worden.
Dit wordt in samenhang met de 2 andere ZIMIHC locaties bekeken. In samenwerking met stichting Cerga
werd tweemaal een dansvoorstelling geprogrammeerd met Hongaarse muzikanten en Nederlandse
dansers. Vanuit de Meedenkraad is een groepje gevormd, dat filmdiners organiseert. Dat is in 2013
eenmaal met succes gebeurd en krijgt een vervolg in 2014.
Ook organiseerde ZIMIHC, samen met de betrokkenen, de feestelijke heropening van het heringerichte
Bernhardplein. In samenwerking met ZIMIHC theater Stefanus en ZIMIHC Maatwerk is de conferentie over
wijkcultuurcentra georganiseerd. De resultaten worden in het voorjaar van 2014 gepresenteerd.
Totaalcijfers ZIMIHC theater Zuilen
In 2013 waren er 56 voorstellingen van amateurkunstenaars en er waren 42 wijkactiviteiten. Daarnaast is
de locatie 70 dagen verhuurd voor verhuur aan derden en professionele voorstellingen.
ZIMIHC theater Zuilen kreeg in 2013 ruim 43.000 bezoekers.
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2.2 ZIMIHC theater Stefanus
In 2013 zijn we begonnen met het opbouwen van een vast programma en het uitbreiden van de verhuur.
Met een vast team van 3 medewerkers, 3 vaste vrijwilligers, 1 tijdelijke vrijwilliger, oproepbare
barvrijwilligers en 2 stagiaires hebben we gedurende het hele jaar gemiddeld 3 activiteiten per week
gerealiseerd. De reguliere verhuringen zijn veelal (henna)feesten en recepties, bijeenkomsten en
vergaderingen.
De samenwerkingspartners zijn uitgebreid met Creative College ( afdelingen dans, pop-academie, leisure
and events en technics and media), DOEMEE centrum Einstein ( U inde wijk/UCK/Ucee station) en
Bureau Schimmelplein waarmee de succesvolle Appeltaartconcerten zijn gestart.
De foyer is met het nieuwe dak een trekpleister geworden voor allerlei partijen die een prettige omgeving
zoeken in Overvecht om samen te komen. Doel was dan ook in 2013 om bekendheid te geven aan de
vernieuwde locatie. Dit is gedaan door, naast het nieuwe ZIMIHC-logo en de website, ons prominent
te manifesteren op de sociale media, plaatselijke websites, het gebouw aan de buitenkant van borden
te voorzien en een verhuurfolder te verspreiden. Verder is aandacht besteed aan inrichting, techniek
en uitstraling. Een doorlopende klus voor ons allen is om structuur te brengen in de onderlinge
samenwerking en de facilitaire onderdelen. Dit is nodig om de samenwerking te verbeteren en de locatie
kwalitatief en kwantitatief te optimaliseren.
In ZIMIHC theater Stefanus was de werkdruk hoog. Het is wennen om met het kleine team in het nieuwe
ZIMIHC 4.0 de locatie draaiende te houden. In de nieuwe organisatie wordt een groot beroep gedaan
op het multitasken en de coördinator is meewerkend voorman. Daarom is er ingezet op structureel
vrijwilligers- en stagebeleid in de nieuwe organisatie. Al in 2013 gold: de ondersteuning van de vaste
vrijwilligers op gebied van facilitair, pr en productie was onmisbaar.
Totaalcijfers ZIMIHC theater Stefanus
De getallen zijn: 57 reguliere verhuringen en 91 culturele activiteiten, waarvan 63 ondersteund met
programmeergeld vanuit WAP.
Dat heeft dit jaar geleid tot een bezoekers aantal van 23.836 personen, ongeveer 10.000 meer dan in
2012.
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2.3 ZIMIHC theater Wittevrouwen
ZIMIHC theater Wittevrouwen is gevestigd in een voormalig schoolgebouw aan de Bouwstraat 55 en is
het eerste gebouw dat door ZIMIHC is betrokken. Het gebouw heeft een profiel van werkgebouw voor
(amateur)kunstenaars en een bedrijfsverzamelgebouw voor bedrijven in de creatieve sector. Met vijf
repetitieruimtes en een theaterzaal met 80 zitplaatsen is het theater in de loop der jaren uitgegroeid tot
een belangrijke basis voor een groot aantal kunstenaars uit Utrecht. Met name theatergroepen en koren
hebben hier hun basis. Het pand wordt wekelijks bezocht door honderden actieve kunstbeoefenaars.
Onder de vaste gebruikers is er een BSO uit de wijk met een kunstprofiel. Deze BSO is een opvang voor
4- en 5- jarigen met cursussen als muziek, toneel en kunstzinnige vorming.
Hoofdactiviteit van het theater is het verhuren van ruimtes voor uiteenlopende doeleinden. In 2013
zijn er diverse voorstellingen geweest vanuit ZIMIHC theater Wittevrouwen. We stellen wel vast dat de
verhuuromzet in 2013 iets is terug gelopen, er zijn groepen die zich door geldgebrek hebben opgeheven
en niet meer (kunnen) huren, dit wordt enigszins gecompenseerd door hogere inkomsten uit de vaste
verhuur.
In 2013 is begonnen met het verbouwen van de kantine tot een foyer. De foyer is inmiddels bijna klaar en
heeft al veel positieve reacties opgeleverd. In 2014 zal deze ruimte verder geëxploiteerd worden en zal
ZIMIHC theater Wittevrouwen zich verder gaan richten op nieuwe klanten, onder andere uit de wijk zelf.
Totaalcijfers ZIMIHC theater Wittevrouwen
Het pand wordt wekelijks bezocht door gemiddeld 700 actieve kunstbeoefenaars en er zijn 28
voorstellingen geweest.
Naar schatting hebben we in 2013 7000 bezoekers bereikt, zowel in het theater als op Lepelenburg.
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3 ZIMIHC Maatwerk
Met ingang van 1 januari 2013 werd de afdeling advies en projecten definitief omgezet naar de afdeling
ZIMIHC Maatwerk, de vierde cel binnen ZIMIHC. ZIMIHC Maatwerk is het expertisecentrum van ZIMIHC,
gericht op delen van kennis met de achterban en gericht op het creëren van nieuwe podia voor amateurs
door acquisitie van nieuwe projecten. Maatwerk werd in 2013 gecoördineerd door de directeur.
Omdat de focus bij ZIMIHC in 2013 op de locaties lag, is er weinig geïnvesteerd in de ontwikkeling van
de afdeling Maatwerk in 2013. Onder de vlag van ZIMIHC Maatwerk werd wel, net als in eerdere jaren,
gewerkt aan de ontwikkeling van het Jeugdcultuurfonds en CAL-XL. Ook werden in de loop van 2013
nieuwe projecten en bestaande meerjarenprojecten opgepakt. Deze activiteiten worden hieronder apart
toegelicht.
In juli werd een medewerker projecten aangetrokken. Dit kon dankzij de financiering van het project
uRule door provincie Utrecht. Omdat dit om een bezetting van 0,6 fte ging, kon deze medewerker ook
voor andere dingen ingezet worden, mits daar inkomsten tegenover stonden. Hiermee is in 2013 met
succes geëxperimenteerd.
In 2013 werd door ZIMIHC tevens de basis gelegd voor verdere uitbouw van deze afdeling. Gesprekken
met de Jaarbeurs over hun jubileum in 2016, de tekening van het contract voor de organisatie van de
EBBA 2018, hernieuwde contacten met Europa Cantat voor 2021 bieden kansen om ZIMIHC Maatwerk de
komende jaren verder in de steigers te zetten.

3.1 Maatwerk projecten
ZIMIHC tekende samen met de gemeente Utrecht in 2013 het contract voor de organisatie van de
European Brassband Championships in 2018. Dit betekende een mooie stip op de tijdslijn tot aan 2022.
ZIMIHC zal de komende jaren gebruiken om de EBBA voor te bereiden en draagvlak te creëren in stad en
regio. ZIMIHC wordt hiervoor ondersteund door de gemeente Utrecht.
Een nieuw project is uRule. Dit project wordt uitgevoerd door ZIMIHC en is een initiatief van het Cultuur
Consortium Utrecht. uRule is een werkplaats en kenniscentrum voor games en erfgoed. Ambitie is om
op termijn tien games op tien erfgoedlocaties te ontwikkelen. Deze games worden verbonden door een
meta- game en live nagespeeld tijdens een groots event. De provincie Utrecht steunt dit project met een
aanzienlijk bedrag voor een periode van 18 maanden. Gekozen werd voor het op contract nemen van een
projectmedewerker voor 0,6 ft om uRule te kunnen organiseren.
In nauwe samenwerking met de gemeente Utrecht werkte ZIMIHC aan het vormgeven van een groots
muziekprogramma in 2014 onder de noemer Utrecht Muziek Lab. De inzet vanuit Maatwerk werd gefinancierd door de gemeente Utrecht. Begin 2014 werd duidelijk dat deze plannen anders vorm zouden krijgen
dan beoogd.
ZIMIHC organiseerde in november 2013 een Conferentie Cultuurhuizen in Utrecht. Deze conferentie had
tot doel om de werkwijzen van de wijkcultuurhuizen inzichtelijk te maken en hun rol in de toekomst te
onderzoeken. Onder het genot van een heerlijke maaltijd werd er over verschillende onderwerpen in
kleinere groepen gediscussieerd. In 2014 worden de uitkomsten van deze conferentie besproken met de
cultuurhuizen. Daarna wordt een advies neergelegd bij de gemeente Utrecht. De conferentie werd georganiseerd vanuit ZIMIHC Maatwerk. Financier was de gemeente Utrecht, budget hiervoor was geoormerkt
binnen de WAPgelden.
Het enige meerjarenproject dat ook in 2013 weer werd georganiseerd was Lazy Sunday Afternoon. Inmiddels was dit alweer het vijftiende jaar dat LSA werd georganiseerd. Hiervoor werd een jonge freelancer
9
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aangetrokken met een stevig netwerk in de Utrechtse muzieksector. LSA bestond uit een gevarieerd
programma met gemiddeld 500 toeschouwers per zondagmiddag. Met LSA biedt ZIMIHC amateurkunstenaars een laagdrempelig en sfeervol podium in de openlucht.

3.2 Maatwerk Adviseren
Vanuit ZIMIHC Maatwerk werd in 2013 geëxperimenteerd met het op een nieuwe manier opzetten van
advieswerkzaamheden. De helpdesk op de nieuwe website www.zimihc.nl werd hiervoor onder meer
gebruikt. De items in deze helpdesk werden geactualiseerd en er werd een aanbod voor advies geformuleerd op de site. Hiervoor werd onder meer gebruik gemaakt van het kenniscentrum wat in 2010-2012 tot
stand is gekomen.
Daarnaast werd met een freelancer met succes een workshop crowdfunding georganiseerd. Dit naar aanleiding van de betrokkenheid van ZIMIHC bij het provinciale crowdfundingplatform UtrechtvoorCultuur.
Voor de promotie van dit platform trekt ZIMIHC samen op met de partners in het Cultuur Consortium
Utrecht.
Op verzoek van de gemeente Bunnik werden advieswerkzaamheden uitgevoerd.
In 2014 zal de afdeling ZIMIHC Maatwerk meer vorm krijgen en zal gerichter gekeken worden naar de
inzet en functie van de adviserende taak van Maatwerk.

3.3 Jeugdcultuurfonds
Het Jeugdcultuurfonds is onder de aandacht gebracht bij ouders, cultuurhuizen, cultuuraanbieders en
(potentiële) intermediairs binnen welzijn, onderwijs en maatschappelijke organisaties. Daarnaast geeft
het Jeugdcultuurfonds ondersteuning in de wijken om participatie onder jeugd en jongeren te bevorderen. Dit doet zij door welzijn, onderwijs en cultuuraanbieders uit de wijk aan elkaar te koppelen.
De consulent van het Jeugdcultuurfonds is werkzaam bij ZIMIHC. Het Jeugdcultuurfonds zelf is ondergebracht in een aparte stichting met een eigen bestuur. De financiële en inhoudelijke verantwoording wordt
gedaan door de organisatie zelf, in een eigen jaarverslag. ZIMIHC huisvest en ondersteunt het fonds,
omdat de participatiedoelstelling van het fonds voor kinderen uit financieel minder draagkrachtige gezinnen, aansluit bij de doelstellingen van ZIMIHC. De concrete resultaten, zoals gepland in 2013, zijn allen
voor een deel behaald. Het afgelopen jaar is het professionele netwerk, wat bekend is met het Utrechts
1
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Jeugdcultuurfonds en zich betrokken getoond. Het netwerk is geïnformeerd over de mogelijkheden van
een Jeugdcultuurfonds. Het Jeugdcultuurfonds heeft verbindingen gelegd met de culturele infrastructuur
van de gemeente Utrecht.
Jeugdcultuurfonds heeft met haar inzet mede mogelijk gemaakt dat in 2013 de volgende projecten tot
stand konden komen:
-Dansproject van Jongerentheater Link voor kinderen in West (Spinozaplantsoen)
-VredeLeven programma voor kinderen op brede school in Overvecht
-Muziek in de wijk projecten, zowel in West (Wilde Westen) als in en Overvecht (UCK)
-Muzieklessen in Rivierenwijk op de Hulst Academie
-Oprichting nieuwe dansschool voor de jeugd met danslessen in diverse wijken (o.a. Hoograven,
Zuilen): Sushma’s Dance Factory
-Oprichting Kinder Gitaar Orkest provincie Utrecht met standplaats Utrecht, onder leiding van Suzana
Opanski
- Ondersteuning jongerenwerkers van stichting JOU/ Jes030 die kunstprojecten willen organiseren
voor jongeren in de diverse wijken. Jongerenwerkers van het Herderplein zijn een project gestart in
samenwerking met de makers van VredeLeven. Dit programma gaat begin 2014 van start.
Het doel was dat 225 kinderen en jongeren in de stad Utrecht in 2013 gebruik zouden maken van de
mogelijkheden van het Jeugdcultuurfonds. Dat is niet gehaald. Er is voor 200 kinderen en jongeren een
aanvraagprocedure gestart en afgerond.

3.4 CAL-XL
CAL-XL heeft in 2013, in vervolg op een succesvol afgeronde eerste projectfase (2010-2012), nog
twee jaar extra gekregen van het FCP en de samenwerkingspartners om haar pakket van producten
en diensten verder af te maken en om te onderzoeken hoe de kernkwaliteiten van CAL-XL een meer
structurele bedding kunnen krijgen. Eind 2013 is een tussenrapportage gepresenteerd met daarin
ambitieuze plannen om vanaf 2015 een tiental meerjarige laboratoria te ‘runnen’ met als ‘host’ het LKCA.
In 2013 werden vorderingen gemaakt op de ontwikkeling en uitvoering van de producten en diensten, al
werden niet alle prestatieafspraken gehaald. Hieronder een korte impressie per speerpunt.
Netwerkvorming: de netwerkdagen zijn een succesformule geworden die inmiddels door LKCA is
overgenomen. De verdere uitbouw van netwerken in wijkgericht werken krijgt vorm in een goede
samenwerking met Platform 31 en Directie Wonen met als ‘proeve’ o.a. specifieke aandacht voor kunst
in de wijk op www.wijkengids.nl. De uitbouw van netwerken in de Zorg loopt boven verwachting goed,
o.a. vanwege een veelbelovend traject in Brabant (scholing met als vervolg projectfinanciering en
mogelijk ook onderzoek). De financiering van twee Europese samenwerkingsprojecten in 2014 en 2015
is rond (Vlaanderen en UK), Slowakije krijgt ook een vervolg en de intentie is nog steeds om in 2014 een
gezamenlijke aanvraag te doen in het kader van Creative Europe.
Scholing: het vraagt veel tijd en energie om de zowel de lange als korte varianten van de
makersopleiding in de markt te zetten. In 2013 is gezaaid maar pas in 2014 zal blijken of we ook kunnen
oogsten (o.a. met Fontys in Brabant). De scholing van partners loopt beter. Het levert mooie resultaten
op zoals een maattraject voor de Zorg in Brabant en een maattraject voor Cultuurwerkplaatsen in
Rotterdam. Centra voor de kunsten zijn daarbij de dragers.

11

ZIMIHC - jaarverslag 2013

Onderzoek: de systematiek van projectscan en programmascan krijgt steeds meer de schoonheid van
eenvoud en krijgt niet alleen landelijk, maar ook internationaal steeds meer belangstelling. In 2014
komen de eerste resultaten beschikbaar van de grootschalige trajecten die we in 2013 hebben ingezet,
waaronder een Engelstalig (en Slowaaks) eindrapport van Kosice2013. Het traject rond wetenschappelijk
onderzoek (publicatie, conferentie) krijgt langzaam vorm en kan een extra impuls gebruiken. In dat kader
is het jammer dat het RECAST project niet is gehonoreerd. In 2014 start wel een omvangrijke CoP ‘Kunst
in Transitie’ in de Scheldemondregio (Oost en West Vlaanderen en Zeeland).
Documentatie: het projectenweb functioneert nu goed met de korte variant van projectbeschrijvingen,
ziet er mooi uit en wordt breed onder de aandacht gebracht met een de campagne ‘koplopers in
community arts’. Regionale partners als KCG en Kunstbalie gaan het projectenweb binnenkort integreren
in hun eigen beleid, producten en diensten. De systematiek van CAL-XL dossiers werkt goed en de
webshop begint een belangrijk platform te worden voor community arts publicaties die zelf geen
krachtige uitgever hebben.
Kerngroep CAL-XL: de kerngroep is uitgebreid met een paar zelfstandig ondernemers en Movisie is haar
eigen weg gegaan. LKCA en Cultuur-Ondernemen blijven als voorheen actief betrokken.

12

ZIMIHC - jaarverslag 2013

4 Publiciteit
In 2013 is bij ZIMIHC gestart met een nieuwe huisstijl en een nieuwe aanpak in de communicatie.
Voorop staat daarbij de zichtbaarheid en herkenbaarheid van ZIMIHC in alle locaties, activiteiten,
evenementen en advieswerkzaamheden.
Gekozen is voor een huisstijl waarbinnen de diverse cellen van ZIMIHC herkenbaar kunnen zijn en zo
zelfstandig mogelijk in hun communicatie kunnen opereren. Dat betekende tevens dat alle bestaande
websites van ZIMIHC werden samengevoegd tot een platform: www.zimihc.nl.
De drie ZIMIHC locaties en Maatwerk zijn zelf verantwoordelijk voor de publiciteit. Zij hebben daarvoor
de website, een handboek communicatie, een uitgekiende huisstijl, een nieuwsbrief, de diverse sociale
media en enkele webbased pr applicaties tot hun beschikking. De coördinatoren en de vrijwilligers op
het gebied van communicatie treffen elkaar ongeveer zes keer per jaar om met elkaar af te stemmen en
kennis en ervaring uit te wisselen. De directeur is eindverantwoordelijk voor de communicatie en zit dit
overleg dan ook voor.
Huisstijl
ZIMIHC heeft gekozen voor meer herkenbaarheid voor alle activiteiten en locaties die vanuit ZIMIHC
worden georganiseerd. Als centraal beeldelement is de Z gekozen die voor elke locatie en voor Maatwerk
met een andere kleur wordt ingevuld. Samen met De Ruimte Ontwerpers is een aantal sjablonen ontwikkeld die als basis dienen voor flyers en folders. De drie locaties en Maatwerk hebben in 2013 diverse producten gemaakt met deze sjablonen als basis. In 2014 wordt deze aanpak geëvalueerd. Duidelijk is wel
dat er meer herkenbaarheid is, meer samenhang en dat er snel en relatief makkelijk gewerkt kan worden.
Handboek communicatie
Bij de nieuwe huisstijl en de nieuwe aanpak in communicatie is een handboek ontwikkeld. In nauw
overleg met de vormgevers en de medewerker ICT is een digitaal handboek tot stand gekomen. Hierin
worden richtlijnen voor taal, toon, vormgeving en schrijven van persberichten gegeven. Het handboek
zal de komende jaren verder ontwikkeld en bijgewerkt worden om zo up-to-date te blijven. De gekozen
vorm maakt dat het handboek snel te doorgronden is, makkelijk beschikbaar en relatief eenvoudig aan te
passen.
Website
In 2012 is stevig ingezet op de voorbereiding van dit nieuwe platform, in 2013 is gestart met de implementatie. De website biedt ruimte voor promotie van alle activiteiten van ZIMIHC, maar is tevens een
podium voor amateurkunstenaars in Utrecht. Met een eigen spotlight-pagina kunnen zij zich op de website profileren, items in de agenda plaatsen en in de rubriek gevraagd/aangeboden. Inmiddels is duidelijk
dat ZIMIHC geen bezoekers heeft verloren met deze ontwikkeling. De site trekt 10% meer bezoekers
(73.729) dan eerder www.kunsthuisutrecht.nl, de tot dan meest bezochte site van ZIMIHC. Het verblijf op
de site is lang (gemiddeld 2,10 minuten) en er worden veel pagina’s bezocht (gemiddeld 3,7). Een derde
van de bezoekers is terugkerend, twee derde is nieuw. Er waren eind 2013 in totaal 1466 spotlights op de
website te vinden.
Het samenvoegen van de diverse websites tot een nieuw platform is nog niet geheel afgerond. Besloten
is om in 2014 een volgende stap te zetten in verdere ontwikkeling. Tot die tijd wordt de website verder
opgeschoond en wordt geïnventariseerd welke nieuwe stappen noodzakelijk zijn.
De drie locaties beheren elk hun deel van de site. De overige functies op de site worden beheerd door
ZIMIHC Maatwerk onder leiding van de directeur. Twee vrijwilligers zijn in 2013 aangetrokken om dit
beheer vorm te geven.
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Social media
De ZIMIHC locaties en Maatwerk vullen zelf in hoe zij de Social media als Facebook en Twitter willen
inzetten. In 2014 wordt gekeken hoe hierin meer eenheid gebracht kan worden als het gaat om invulling
van profielen en inzet van deze media.
Nieuwsbrief
In 2013 werd gewerkt met een nieuwsbrief voor ZIMIHC. Via een webbased applicatie kunnen alle medewerkers van ZIMIHC zelf items plaatsen in de nieuwsbrief. Een vrijwilliger organiseert redactie van de
nieuwsbrief en verzending. In 2013 werden 8 nieuwsbrieven verstuurd aan gemiddeld 1800 adressen. In
2014 worden er maandelijks nieuwsbrieven verstuurd en wordt het inzetten van de nieuwsbrief verder
geëvalueerd en bijgeschaafd.
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5 Organisatie
Terugblik
In 2013 heeft ZIMIHC een begin gemaakt om met een compacte groep van 16 medewerkers het nieuwe
ZIMIHC voor kunst in je leven vorm te geven. Met deze groep mensen hebben de drie locaties; ZIMIHC
theater Zuilen, ZIMIHC theater Stefanus en ZIMIHC theater Wittevrouwen de opdracht om ondernemend
te werken opgepakt en vorm gegeven. Daarnaast werd in de loop van 2013 een medewerker projecten
aangenomen om aan ZIMIHC maatwerk invulling te geven.
Het bestuur van ZIMIHC heeft vanwege bedrijfseconomische redenen besloten om afscheid te nemen van
de zakelijk leider.
De andere medewerkers hebben hun positie hervonden of werken daar nog aan.
P&O heeft in deze trajecten een adviserende en ondersteunende rol gehad.
P&O heeft in 2013 gewerkt aan de volgende speerpunten die een vervolg krijgen in 2014.
1. Verwachtingen management. Afgelopen jaar is een start gemaakt met het helder maken en houden
van verwachtingen naar medewerkers. Ervaring leert dat dit tijd en uitleg vraagt om die helder te
houden.
2. Voorbeeldfunctie leidinggevenden. Leidinggevende hebben binnen ZIMIHC een voorbeeldfunctie.
P&O ondersteunt directeur en coördinatoren in het nemen van deze rol.
3. Focus op visie en inhoud. P&O is daar niet verantwoordelijk voor, maar zal in coaching en ondersteuning aandacht vragen voor deze zaken, omdat zij ziet dat daar verbinding kan komen tussen de
drie locaties en hun medewerkers.
4. Alle medewerkers in positie. Na 1 jaar werken in de nieuwe organisatie evalueren we de werkplekken van de medewerkers en stellen vast waar aanpassingen nodig zijn. P&O zal die veranderingen
vervolgens in gang zetten met de betreffende leidinggevende.
5. Eén ZIMIHC. Ook dit is belangrijk voor P&O.
Personeelsbestand
In 2013 had elke locatie van ZIMIHC de beschikking over drie medewerkers. Maatwerk bestond uit drie
onderdelen (JCF, CALXL en Projecten) met drie medewerkers. Het bedrijfsbureau (dat de vier afdelingen
van ZIMIHC ondersteunt) bestaat in 2013 nog uit 4 medewerkers (ICT, P&O, financieel en hoofd). Eind
2013 nemen we afscheid van de leidinggevende en neemt de directeur deze rol over. De directeur geeft
leiding aan de vier afdelingen en aan het bedrijfsbureau.
Vrijwilligersbeleid intern
Op 31 december 2013 zijn er 47 vrijwilligers van de drie locaties en aan Maatwerk van ZIMIHC verbonden.
In het afgelopen jaar is een nieuwe groep vrijwilligers betrokken geraakt, die een waardevolle aanvulling
voor ZIMIHC zijn en waarvoor ZIMIHC een waardevolle aanvulling is.
De vrijwilligerscontracten zijn op orde en de gegevens worden centraal bijgehouden. Daarmee is ZIMIHC
op orde voor de verzekering van ZIMIHC en via de gemeente Utrecht.
De visie op de inzet van vrijwilligers, de aansturing en coaching werd verder vorm gegeven.
Vrijwilligersbeleid extern
ZIMIHC is onderdeel van de ondersteuningsstructuur vrijwillige inzet. De P&O medewerker vertegenwoordigt ZIMIHC in deze structuur in het belang van de vrijwilliger in de amateurkunstsector. ZIMIHC heeft de
gemeente Utrecht gevraagd om zich uit te spreken over hoe ZIMIHC haar rol zal vorm geven.
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Bijlage 1
Overzicht projecten 2013

Naam project

Deelnemers/artiesten

Toeschouwers Andere outreach

Lazy Sunday Afternoon

100 artiesten, 25 acts

4000

uRule 9 (workshop)

9 erfgoedorganisaties
5 gamebedrijven

42

Workshop crowdfunding

48

Conferentie cultuurhuizen

56

heel Utrecht

WAP overvecht

63 verschillende activiteiten

8070

4x seizoensconcerten

Clachan
Jazzalike Bigband
Gemeentekoor Utrecht
Tutti Saxi

90
120
110
120

Tuindorp
Tuindorp
Tuindorp
Tuindorp

Geef de vrede door

ACCU fanfare
Knock-out band
Stem des Volks
Buikdanseres
Vredeleven
Div a Jazz
DJ Redlocks

250

breed wijksamenwerking met
totaal bereik van 2000

WAP Zuilen

42 verschillende activiteiten
1100 amateurartiesten
300 professional

7500
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