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Overzicht 1: differentiatie van CAL-XL functies in 2014 en verder
Functie
Organisatie
Producten en diensten
Netwerkvorming
Scholing
Onderzoek
Documentatie
Campagnes

Kennis
LKCA
Aanbod vanuit landelijke functie
-Netwerkdagen
-Curriculum ontwikkeling
-Kenniskring
-Projectenweb
-Website / nieuwsbrief
- Campagnes zoals ‘Koplopers’

Doel

Actuele kennis en praktijken delen
Ontwikkelde kennis, methodiek,
praktijken vanuit laboratoria
verzamelen, duiden en toegankelijk
maken voor een brede groep van
belanghebbenden.
Publiek
Kennisfunctie institutionaliseren
Meer capaciteit, tijd, statuur en ‘afstand’
voor reflectie en verspreiding dan de
proactieve frontlinie werkers

Financiering
Aanpassen
Wat gaat er in 2014
veranderen?

Behouden
Wat moet er niet
verloren gaan?

Voeding vanuit proactieve praktijk
De kennisfuncties moeten (deels) direct
gekoppeld blijven aan de CAL-XL
laboratorium en advies praktijken anders
worden ze levenloos (denk bv aan het
projectenweb)

Laboratorium
CAL-XL –kerngroep
Uitwerken van drie
laboratoriumfuncties:
-Type 1. Community of Practice
(landelijk/ partners/gemeenten);
-Type 2: Programma (lokaal/partners/
stedelijke infrastructuur);
-Type 3: Nieuwe culturele
ondernemingen (landelijk/ makers/
fondsen);
Bij alle drie aandacht voor rol HBO/WO
Nieuwe kennis maken op basis van
actuele praktijken
Blijven door-ontwikkelen van een
gedeelde kennis, methodiek en ‘taal’
tussen sociale/ artistieke sectoren,
wetenschap/ praktijk, partners/ makers.
Privaat / publiek
Laboratoriumfunctie intensiveren
Gezamenlijke ‘studieplekken’ minder
marktafhankelijk en meer beleid
gestuurd (‘good practices’). Kritisch
selecteren en meerjarig volgen.
Actieonderzoek
CAL-XL wordt vanwege haar werkwijze
medeverantwoordelijk voor de
praktijken en maakt de opdrachtgever
medeverantwoordelijk/eigenaar van het
leer- en onderzoeksproces (en resultaat).

Advies
Adviespool
Op vraag vanuit de markt (o.a.):
- netwerkvorming
- training en coaching van makers en
aanjagers
- beoordelings- en rapportage modellen
projecten
- baseline en effectonderzoek
programma’s
- zowel ‘los’ als in de vorm van een
‘wasstraat’.
Nieuwe praktijken maken op basis van
actuele kennis
Op maat aanbieden van trajecten aan
opdrachtgevers waardoor we ons motto
‘het kan meer en het kan beter’ kunnen
waarmaken.
Privaat
Advieswerk professionaliseren
Minder ruis door vermenging
‘ontwikkeling’ en uitvoering. Meer
marktconforme tarieven en/of aantal
betaalde uren. Heldere werkverdeling.
‘Nieuwe business modellen’
Zoektocht hoe je op een nieuwe basis
kennis deelt in de keten van landelijk
naar lokaal en andersom (inclusief rol
raad van 12). Wie maakt en vangt de
waarde van het actieonderzoek en hoe?

Overzicht 2: tussenrapportage prestatieafspraken 2013 en 2014 (3 pagina’s)
Prestatie afspraken 2013
Netwerkvorming
Tenminste 2 netwerkdagen makers;
Tenminste 2 netwerkdagen partners
Aansturen en verder ontwikkelen van
een netwerk van keypartners en het
kernteam van CAL-XL
Onderhouden en verder ontwikkelen
een netwerk gebiedsgericht werken

Opbouwen van een netwerk en
programmalijn speciale doelgroepen
(zorg, talentontwikkeling):
Aanjagen van een online videofestival
met diverse fondsen (Community Arts
Award)
Tenminste 1 Pitchevent met fondsen
Ondersteuning van het ICAF festival
2014 (drie residencies)
Opbouwen van een internationaal
netwerk inclusief de
financieringsaanvraag van een
meerjarig Europees programma (of
twee kleinere programma’s)

Evaluatie / voortgang
In 2013 zijn 5 netwerkdagen georganiseerd, De formule met
intervisie wordt hoog gewaardeerd en is inmiddels
geïncorporeerd door het LKCA.
Bij kernteam, landelijke en regionale partners is behoefte aan
voortzetting CAL-XL maar met betere organisatiestructuur. LKCA
wil constructief meedenken en -bouwen in 2014.
Platform 31 is betrokken bij de methodiekontwikkeling in
Brabant (WatWerktindeWijk), heeft samen met Directie wonen
zitting in de begeleidingscommissie van de programmascan. In
www.wijkengids.nl heeft CAL-XL de informatie over kunst de wijk
verzorgd.
CAL-XL verzorgt met Kunstbalie en Dok-e een training + project
financiering en monitoring voor centra voor de kunsten die met
zorgpartners gaan werken. Resultaat is een spontane en
veelbelovende aanzet tot de voorgenomen programmalijn.
Uit inventarisatie is gebleken dat fondsen Award niet zo
interessant vinden maar wel meer contact over trends en criteria
aan de hand van ‘project pitches’. Dit zou ook vorm kunnen
krijgen als en ‘lab’
Was bedoeld als onderdeel van Community Arts Award maar is er
nog niet van gekomen (Zie hierboven);
CAL-XL heeft naast die van RWT twee residencies ontwikkeld:
Dansnest/Retina (UK) in Breda en Locatie Spatie/SPOTS (SK) in
Arnhem.
De RECAST aanvraag bij EFC is niet gehonoreerd. In de slipstream
heeft CAL-XL nu wel meerjarige opdrachten/partnerships in het
verschiet met DEMOS, Multistory en SPOTs. Eerste twee hebben
al financiering. Specifieke bijdrage CAL-XL moet nog worden
uitgewerkt.

Prestatieafspraken 2014
Netwerkvorming
Tenminste 4 netwerkdagen met makers en
partners
Uitwerken van driedeling:
Kennis / Laboratorium / advies
of andere nog te ontwikkelen varianten.
Samenbrengen van de netwerken
wijkontwikkeling tijdens het ICAF met
presentatie van eerste resultaten (waaronder
eindrapport SPOTs)
Doorzetten van het programma ‘zorg’ met
Centra voor de Kunsten Brabant (>lab type 2);
Één programma er bij (Groningen?).
Start alternatief traject met fondsen dat kan
resulteren in meerjarig lab over ‘nieuw
cultureel ondernemen’ (lab type 3)
Alsnog een pitch-event organiseren met
fondsen
Ondersteuning aan inhoudelijke ontwikkeling
van - en reflectie op - de drie projecten als
aanloop naar lab type 3.
Start CoP ‘Kunst in transitie’ in Scheldemondregio met Demos en Locus (lab type 1);
Plannen uitwerken in UK en SK;
Gezamenlijke aanvraag Creative Europe (lab
type nog nader te bepalen).

Scholing
4 x Scholing partners (PICA)

1 x Scholing makers (CALL) – ovb van
voldoende aanmeldingen
Ontwikkelen en uitvoeren van een
kortere variant CALL (Masterclasses)

Onderzoek
In opdracht uitvoeren en verder
ontwikkelen van tenminste drie
bestaande onderzoeksmethodieken:
de projectscan, projectonderzoek en
programmascan (gebiedsgerichte
baseline studie en effectmeting)
Ontwikkelen van een onderzoekslijn
voor specifieke doelgroepen (zorg,
talentontwikkeling)
Aanjagen van verdere ontwikkelingen
van een wetenschappelijke
onderzoeksagenda met conferentie
en publicatie

Dit jaar zijn twee trajecten die in 2012 waren gestart in 2013
afgerond en zijn twee nieuwe trajecten gestart in Brabant (Zorg)
en Rotterdam (Kunsteducatie). In Košice is ook een traject
afgerond. Open inschrijving in Groningen en Utrecht gaf
onvoldoende respons.
In samenwerking met LKCA. C-O en Makershuis (Den Bosch) is
een opzet gemaakt in Noord-Brabant maar de financiering
daarvan is in eerste instantie afgewezen (regeling Impulsgelden)
Er zijn 3 inspiratiedagen georganiseerd voor makers waarbij de
belangstelling van makers een korte variant is getest. Dat deden
we op het gebied van binnenstad ontwikkeling, krimp en zorg. Er
is nu een blauwdruk voor een masterclass van 4 dagen die op
maat van maatschappelijke thema's kan worden ingevuld.

4 x Scholing partners (PICA) met o.a. een
hernieuwde poging in Groningen i.s.m. De
Hanzehogeschool

Dit heeft vorm gekregen in de programma’s in Brabant,
Rotterdam en Košice. Vooral in Nederland is veel vertraging
opgelopen waardoor we nog maar in een paar wijken (van de 25)
actief zijn. De rest volgt in 2014. Begin 2014 worden de eerste
resultaten gepresenteerd. Daarnaast projectopdrachten van o.a.
SOAP (Maastricht), ZID (Amsterdam) en Hoogheemraadschap
(Noord-Holland)
Er is een onderzoeksvoorstel geschreven i.s.m. Sandra Trienekens
en Cultuur-Ondernemen. Er wordt nu partnership gezocht bij een
onderzoeksbureau in de zorgsector en bij zorgverzekeraars.
De regiegroep wetenschappelijk onderzoek heeft de inleiding
voor een ‘special issue’ in concept klaar en in principe eind
december ook alle abstracts compleet om aan te bieden aan
‘krises.eu’

Uitwerken van drie laboratoriumfuncties:
Type 1. Community of practice
Type 2:. Programma’s
Type 3: Nieuwe culturele ondernemingen
Bij alle drie aandacht voor rol HBO/WO

Nieuwe poging om de CALL opleiding alsnog in
Noord-Brabant te starten op basis van een
verbeterde aanvraag Impulsgelden.
Organiseren en uitvoeren van tenminste twee
masterclasses (eerste in voorbereiding in
relatie tot CoP in Leeuwarden).

Doorzetten van programmalijn ‘zorg’ met
Cultuur-Ondernemen (makers) met accent op
onderzoek
Realiseren van een peer reviewed
wetenschappelijk themanummer en een
daaraan gerelateerde werkconferentie

Documentatie
Onderhouden en verder ontwikkelen
van de website CAL-XL
Minimaal 10 nieuwe CAL-XL dossiers
online (pfd)
Onderhouden en verder ontwikkelen
van het projectenweb CAL-XL
Minimaal 100 nieuwe projecten en
programma’s online
Extra
Uitvoering Koplopers campagne

Plannen PAL Utrecht

Verkenning CoP ‘New Towns’ en
‘Waardemakers in de Binnenstad’

De website is in 2013 goed onderhouden inclusief social media
en 5 nieuwsbrieven. Vernieuwing is vooral de campagne/video
portal van ‘koplopers’. Aandachtspunt: regiopagina’s.
Doelstelling wordt in december gehaald als alle project- en
programmascans van 2013 er op staan.
Het projectenweb heeft in 2013 een upgrade gekregen met
nieuwe functies (korte variant) en een aantrekkelijke vormgeving
(o.a. google maps, video, etc.)
Doelstelling is nog niet gehaald maar mede In het kader van
‘koplopers’ is het streven dat dit in december wel zo is.

Onderhouden van de website CAL-XL;
Verder ontwikkelen pagina’s voor kennis / lab /
advies functie;
Nogmaals 10 nieuwe CAL-XL dossiers online
(pfd)
Onderhouden projectenweb CAL-XL;
Verder ontwikkelen projectscan functie (incl.
koppeling met www.watwerktindewijk.nl
Nogmaals 100 nieuwe projecten en
programma’s online.

In 2012 is een aanzet gegeven tot een ‘koplopers’ campagne over
opdrachtgevers van community arts in diverse sectoren. Het
heeft even geduurd maar de campagne start in december met 12
videoportretten en links naar voorbeeldprojecten in het
projectenweb.
Zoals al gesignaleerd in het projectplan is tegelijk met de Vrede
van Utrecht, CAL Utrecht ook ten einde gekomen. Het is in 2013
nog niet gelukt om daar een concreet vervolg aan te geven maar
zowel ZIIMIHC als Universiteit Utrecht werken er wel aan.
In 2013 is een verkenning gedaan of er draagvlak is voor deze
CoP’s. Dat ziet er inmiddels veelbelovend uit. De gehanteerde
onderzoeksmethodieken zijn gebaseerd op wat we in de
programma’s in Rotterdam, Brabant en Košice ontwikkelen.

Vervolg Koplopers campagne en nieuwe
variant Community Arts Award met fondsen
(Lab type 3)

Onderzoeken of PAL en ZIMIHC samen een
Utrecht Lab kunnen vormgeven dat binnen de
Nieuwe CAL-XL systematiek past (lab type 2)
Onderzoeken of en hoe deze CoP’s zich direct
met CAL-XL gaan verhouden, onder andere ivm
verdere methodiek- en kennisontwikkeling (lab
type 1)

