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Topcultuur met
breed draagvlak
Het is binnen handbereik. Brabant, een levendige provincie waar je volop kunt genieten van
kunst en cultuur, ook van internationaal niveau. Cultuur die zich onderscheidt, waarvoor
mensen naar Brabant komen. Nieuwe innovatieve cultuur, die mensen verrast, waarover
gesproken, geschreven, geblogd en gevlogd wordt. Die breed wordt gedragen, ook in zijn
financiering. Waarvoor mensen en bedrijven bereid zijn te betalen. Omdat ze de waarde van die
cultuur onderkennen en omzetten in een bijdrage.
Brabant C wil een stevige rol spelen om dit toekomstbeeld dichterbij te brengen. Het is de kern
van de opdracht die we in 2015 meekregen van de provincie Noord-Brabant: Kunst en cultuur
van (inter)nationaal niveau in Brabant mede mogelijk maken door projecten van (inter)nationaal
niveau op een ondernemende en vernieuwende manier te financieren.
Van 2015 tot 2018 ondersteunden we al 80 prachtige projecten in hun ambitie om te klimmen
op de culturele ladder. Een aantal daarvan is ook echt nationaal of internationaal in de picture
gekomen en diverse projecten sleepten nominaties en prijzen in de wacht.

Om dit te realiseren zetten we in de komende 4 jaar extra in langs 4 strategische lijnen:
zorgen dat internationale topcultuurprojecten prominent zijn in onze portefeuille; zorgen dat
bedrijfsleven en andere partners participeren in Brabant C; ons netwerk van bedrijven en
andere financiers ontwikkelen en aanbieden aan andere financiers en stimuleren dat initiatieven
(op termijn) eigen inkomsten genereren.
In dit Businessplan 2019-2022 geven we aan hoe we van plan zijn dit te operationaliseren, langs
de beproefde lijn: Waarom? Wat? Hoe? Met als anker de opdracht die we van de provincie
Noord-Brabant hebben meegekregen.
Frans van Dooremalen

directeur-bestuurder
september 2018

Brabant C: investeringsfonds voor cultuur

In april 2018 heeft de provincie opnieuw middelen beschikbaar gesteld voor de doelen en de
uitvoering van Brabant C. Daarmee kunnen we de volgende stap zetten om dromen en ambities
van initiatiefnemers, uitgewerkt in goede plannen, op een vernieuwende en ondernemende
manier te financieren. Dat draagt bij aan de positionering van Brabant als regio die op cultureel
gebied tot de verbeelding spreekt. Met een aanbod dat bij de regio past. En met een sterk
cultuursysteem en internationale top.
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De provincie Noord Brabant onderkent het
belang van kunst en cultuur voor de samenleving.
Via Brabant C stimuleert de provincie de komst
van meer nationale én internationale kunst en
cultuur in Brabant. Dat doen we door projecten
te financieren vol (inter)nationale ambitie en
potentie Waarom? Zodat alle Brabanders in de
eigen provincie van topcultuur kunnen genieten.
Voor meer bezoekers in de vrijetijdseconomie en
een sterk vestigingsklimaat voor bedrijfsleven.
Zodat de cultuursector volop kansen krijgt
zich naar een volgend niveau te ontwikkelen.
Voor creatieve talenten die hierdoor graag in
Brabant studeren, wonen en werken. En voor
amateurkunstbeoefenaars vol inspiratie. De
inspanningen van Brabant C landen in het hart van
de samenleving.
We zijn er dus voor de Brabanders, bezoekers
en bedrijven. Maar we werken met en voor
initiatiefnemers van culturele projecten. Veelal
culturele instellingen, zoals festivals, podia,
gezelschappen, kunstenaars of ontwerpers.
Brabant C is ook een stimulans voor vernieuwing
in de financiering van kunst en cultuur. We
bevorderen een gezonde financieringsmix, zodat
cultuur minder afhankelijk wordt van enkele grote
financiers, zoals de overheid. Instellingen worden
daardoor minder afhankelijk en kwetsbaar en
er kan ruimte worden gecreëerd voor eigen
investeringen en doorontwikkeling.
De opdracht om cultuur van topniveau te
bevorderen en tegelijkertijd de wijze van
financiering te vernieuwen vormt de missie van
Brabant C.

Missie
Het Brabant C Fonds versterkt en vergroot
het kunst- en cultuuraanbod van Brabant
om daarmee de nationale en internationale
aantrekkingskracht van Brabant te vergroten.
Brabant C versterkt het cultuursysteem van
Brabant en draagt bij aan vernieuwing van
financiering in cultuur.
De volgende doelen willen we in de Brabantse
samenleving realiseren:
—

Beeldbepalende, toonaangevende kunst
en cultuurprojecten met nationale en
internationale kwaliteit komen tot stand
in Brabant.

—

Het Brabants cultuursysteem ontwikkelt
mede door deze cultuurprojecten naar
een vitaal en eigentijds geheel.

—

(Inter)nationale kunst- en
cultuurprojecten worden in Brabant op
een ondernemende wijze benaderd en
gefinancierd.

—

Kunst- en cultuurprojecten van (inter)
nationaal niveau steunen in Brabant
op samenwerkende partijen uit de
community: initiatiefnemers, bedrijven,
instellingen en gemeenten.

—

Cultuur in Brabant onderscheidt zich
door haar onderzoekende en innovatieve
karakter, passend bij het profiel van de
regio.

ìpìi

Thomas Meijerman

.'

į

'

.: .V,

I

. į v'':*

Emoves

'à v-;- ^ ,ţ*í
*
v.:--'

Äíl 'c

*

Brabant C: investeringsfonds voor cultuur

K'

..

Businessplan Brabant C

Visie

8

Cultuur is van enorme waarde voor de
samenleving. De samenleving is cultuur. De
kracht en identiteit ervan komen tot uitdrukking
in kunst- en cultuur. Cultuuruitingen hebben
culturele, maatschappelijke en economische
waarde (zie ook het rapport Waarde van
Cultuur; de staat van de culturele sector in
Noord-Brabant, juni 2018). Cultuur heeft een
waarde en relevantie in zichzelf, een waarde die
gelukkig steeds vaker weer wordt onderkend
en benoemd. Tegelijkertijd leveren kunst en
cultuurinitiatieven een grote bijdrage aan de
leefomgeving, sociale cohesie en daardoor
sociaal kapitaal vertegenwoordigen. Het
economische kapitaal van kunst en cultuur is
te meten via banen en geldstromen, maar ook
door de bijdrage die initiatieven hebben aan de
Leisure sector (bijvoorbeeld horeca) en andere
sectoren in Brabant. Door te onderkennen
dat de verschillende waarden van een kunst
en cultuurproject tegelijkertijd optreden,
kan de waarde van projecten beter worden
beargumenteerd en het (financiële) draagvlak
worden vergroot.

Een sterke economie kan niet zonder sterke
cultuur en andersom. Voor een top kennis
en innovatieregio als Brabant is cultuur van
internationaal niveau onmisbaar. Brabant C

heeft een opdracht met een focus: versterk het
kunst- en cultuuraanbod van Brabant zodanig dat
daarmee de (inter)nationale aantrekkingskracht
wordt vergroot. De kansen en mogelijkheden om
deze opdracht te realiseren, zijn in onze visie
het meest aanwezig in de innovatieve kunst en
cultuur. Dat past bij het profiel van Brabant en
onderscheidt Brabant van de rest van Nederland.
Brabant behoort tot de top kennis- en
innovatieregio's van Europa. Het is een
ondernemende, innovatieve en succesvolle regio
met een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat.
Een plek waar innovatie, ondernemerschap,
samenwerking en gastvrijheid hand in hand gaan.
Brabant kent de unieke combinatie van high tech
en high touch als basis voor het bewezen succes
van de provincie.
Brabant heeft in cultuur internationaal al een
positie als het gaat om design, dance, urban,
gaming, digital culture en aanverwante sectoren
die we duiden als creatieve industrie. Innovatieve
genres die goed passen bij deze top kennis- en
innovatieregio. Er is volop ondernemerschap
en men is ervan bewust dat slim inspelen op
behoeften helpt bij het borgen van continuïteit.

Brabantse cultuur onderscheidt zich door een
onstuitbare drang naar onderzoeken, ontdekken,
ontwerpen, maken en verspreiden. Brabantse
cultuur benadrukt samen bedenken en samen
doen: van de vroegere co-operatie naar de
hedendaagse co-creatie. Brabantse cultuur
verbindt ambachtelijke tradities aan hedendaagse
innovaties. Brabantse cultuur verbindt zich met

andere sectoren en draagt bij aan oplossingen
voor maatschappelijke problemen.
De waarde die kunst en cultuur biedt moet en
kan financieel ook verzilverd worden buiten de
overheid. Sinds de Tweede Wereldoorlog behoort
financiering van kunst en cultuur steeds meer tot
het overheidsdomein. Dat, terwijl veel initiatieven
(musea, theaters, festivals) zijn ontstaan vanuit
particulier initiatief of in sommige gevallen
de private sector. Deze stakeholders zouden
(weer) op grotere schaal verleid moeten worden
om kunst en cultuur te financieren. Groei van
de totale middelen voor kunst en cultuur, het
vergroten van de taart, moeten we vooral ook
zoeken buiten het overheidsdomein. Brabant C
ziet kansen om die beweging te ondersteunen.
Door projecten te financieren waarin goed is
nagedacht over stakeholders, waarde die ze
creëren, financiering en verdienkansen. Niet
om winst te maken, maar om de zelfstandigheid
te vergroten en te kunnen blijven investeren in
doorontwikkeling en in het verlengde daarvan

de afhankelijkheid van overheidsfinanciering te
verkleinen.

©
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Hoe werkt
Brabant C
Brabant C is een stichting die door de provincie
Noord Brabant is geïnitieerd. De provincie
heeft de opdracht vertrekt en een meerjarige
subsidiebeschikking afgegeven. De organisatie
werkt met een klein team, van 4,5 FTE, allen
parttimers: de directeur-bestuurder, een
scout, een netwerk- en communicatieadviseur,
een adviseur business development en een
fondssecretaris en fondsmedewerker. De
stichting kent een raad-van-toezichtmodel en
werkt volgens de code cultural governance.
Brabant C werkt met een onafhankelijke
adviescommissie vanwege onze positie als
overheidsfonds. De adviescommissie bestaat uit
een pool van 35 adviseurs en een voorzitter.
Bij Brabant C staat de initiatiefnemer
centraal, die heeft een droom, de energie
en het ondernemerschap om een mooi
project te realiseren. Brabant C maakt de
droom (mede) mogelijk. Door te financieren,
maar vooral ook door te scouten, supporten
en begeleiden. Brabant C heeft niet de
mogelijkheid zelf projecten op te zetten of los
van het financieringsreglement projecten te
ondersteunen.

Projecten die Brabant C financiert, richten zich
op ontwikkeling. Zij willen zowel inhoudelijk als
qua duurzaamheid een volgend niveau bereiken.
Brabant C investeert niet in stenen of reguliere
exploitatie. Brabant C is een investeringsfonds.
Wij stimuleren initiatiefnemers om hun droom in
Brabant te verwezenlijken, maar willen ook dat
andere financiers hieraan bij dragen. Het Brabant
C Fonds financiert maximaal 30 procent van de
totale projectbegroting. De initiatiefnemer draagt
zorg voor de dekking van minimaal 70 procent
van de kosten. Het fonds realiseert daarmee een
multiplier van minimaal drie.

(inter)nationale projecten: projecten van

(inter)nationaal niveau die de cultuur van
Brabant ook buiten de provincie op de
kaart zetten. Deze projecten hebben een
looptijd van maximaal 3 jaar en kunnen
daarna zonder financiering van Brabant
C voortbestaan. Financiering van deze
projecten bevat altijd een lening van
minimaal 25%.

whaťs
your
story?

—

Ontwikkelprojecten: projecten met

een innovatief/ontwikkelkarakter, die
de potentie in zich dragen om uit te
groeien tot een initiatief van (inter)
nationaal niveau. In deze projecten staat
vernieuwing, uitproberen, validatie en
toekomstbestendig maken centraal.
Ontwikkelprojecten worden met een
subsidie van minimaal 25.000 euro en
maximaal 64.999 euro gefinancierd.
VPRO Medialab I Britt Roelse

investeringsfonds voor cultuur
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De beoordeling van projecten gebeurt aan de
hand van een financieringsreglement (februari
2018). Daarin staan de 5 criteria waaraan
financieringsaanvragen worden getoetst. De
criteria zijn afgeleid van de missie en de 5 doelen
van Brabant C. Brabant C financiert 2 typen
projecten:

Brabant

We werken aan een oeuvre door de juiste
projecten te scouten en te selecteren die bij
de missie passen. We sporen projecten op,
verbinden initiatiefnemers en geven feedback.
We checken ingediende plannen en leggen de
aanvraag voor aan de adviescommissie. We

stellen de aanvragers in de gelegenheid hun
plannen te pitchen en toe te lichten aan de
adviescommissie. Bij een positieve beslissing
volgt een partnerschap dat we vastleggen in
een samenwerkingsovereenkomst. Daarna
volgt uitwerking van het businessplan door de
initiatiefnemer met de mogelijkheid van support
door Brabant C. Zo kunnen we ondersteuning
bieden op precies die aspecten waarbij de
aanvrager steun kan gebruiken: bedrijfsmatig,
op het gebied van internationale contacten,
het leggen van verbindingen en crossovers en
communicatie. Nadat het project gestart is volgt
monitoring, afronding en afrekening. Brabant C
werkt zo transparant mogelijk. Projectaanvragen,
adviezen, pitches en besluiten zijn openbaar.

Businessplan Brabant C
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De positie en
toegevoegde
waarde van
Brabant C

In onze missie en visie benoemen we het
belang van cultuur voor de samenleving. Voor
de mensen (cultureel en sociaal) en voor het
vestigingsklimaat. De provincie heeft het
standpunt dat een topregio ook topcultuur
vereist en heeft er voor gekozen om daarin
te investeren op een manier die duurzaam en
ondernemend is: door investeringsfonds Brabant
C in het leven te roepen in plaats van een nieuw
subsidieloket te openen. Een fonds dat de
opdracht heeft het kunst en cultuur aanbod te
vergroten maar tegelijkertijd te bevorderen dat
dat op financieel vernieuwende manieren wordt
gedaan. Een fonds dat, anders dan de landelijke
fondsen, niet gebonden is aan één discipline. Dat
maakt Brabant C, ook landelijk gezien, bijzonder.
Brabant C positioneert zich als investeringsfonds
voor kunst en cultuur in Brabant. Wij zien onze
bijdrage in projecten als een investering, niet
alleen in het cultuursysteem van Brabant,
maar ook in de kracht van de organisatie

^r '
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Brabant C is een financier die van initiatiefnemers
een artistieke visie, een sluitende begroting en
een businessplan vraagt. Een plan waarin goed
is nagedacht over stakeholders, financiering en
verdienkansen. Niet om winst te maken, maar om
de zelfstandigheid van het initiatief te vergroten,
te kunnen blijven investeren in doorontwikkeling
en in het verlengde daarvan de afhankelijkheid
van overheidsfinanciering te verkleinen. Ook dat
is duurzame versterking van het cultuursysteem
van Brabant.
Brabant C is dus geen subsidieloket, maar ook
geen BOM of Innovatiefonds. In de aanpak

zijn veel overeenkomsten maar de markt is
totaal anders. Een cultureel investeringsfonds
als Brabant C, behaalt op alle projecten
maatschappelijk rendement (ze worden
gerealiseerd, mensen genieten ervan, het straalt
af op de regio) maar slechts in beperkte mate
financieel rendement: cultuurprojecten zijn
zelden financieel winstgevend en een grote
klapper wordt nooit gemaakt. Een economisch
investeringsfonds daarentegen kan afschrijvingen
op niet rendabele projecten compenseren met
grote financiële rendementen op succesvolle
projecten.
Brabant C bevindt zich dus in een unieke positie,
werkend in de culturele sector (waar het subsidie
denken nog centraal staat) op een wijze die in het
bedrijfsleven gebruikelijk is. Die unieke positie
biedt kansen op een unieke propositie aan onze
potentiele partners, zowel in de culturele sector
als in het bedrijfsleven.

Brabant C: investeringsfonds voor cultuur

die de financieringsvraag stelt. Door een
financieringsvraag te benaderen als investering,
komt de vraag aan de orde wat het rendement
op termijn is van onze bijdrage, cultureel,
maatschappelijk, maar ook financieel. Welke
waarde wordt gecreëerd en wie bereid is voor die
waarde te betalen.

Initiatiefnemers in de
culturele sector bieden wij:
—

Financieringsmogelijkheden om
projecten te realiseren.

—

Inhoudelijk/artistieke feedback en
support op plannen.

—

Business development feedback
en support op plannen: hulp bij
het zakelijker en ondernemender
kijken naar de eigen organisatie en
toekomstplannen.

—

Businessplan Brabant C
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pilots
nationaal &
internationaal

next level en pilots
regionaal en lokaal

Een (internationaal) netwerk van
bedrijven, instellingen, financiers en
culturele initiatiefnemers voor het
leggen van verbindingen.

Provinciale
basisinfrastructuur
Cl .q
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# Brabant C
# Impulsgelden
O Subsidieregeling basisinfra

De taal van het bedrijfsleven.

In cultuur geïnteresseerde
bedrijven bieden wij:
—

Financieringsmogelijkheden om te
investeren in culturele projecten als
opdrachtgever

—

Financieringsmogelijkheden om te
investeren in culturele projecten vanuit
maatschappelijke betrokkenheid.

—

Een netwerk van culturele
initiatiefnemers.

—

Een selectie instrument om culturele
initiatieven te wegen.

—

De taal van de culturele sector.

Het betreft exploitatiesubsidie voor
beeldbepalende instellingen en festivals.
Daarnaast stimuleert zij op 2 manieren via
projectsubsidies vernieuwing en ontwikkeling.
Via Brabant C en via de Impulsgelden (uitgevoerd
door KunstLoc Brabant). De impulsgelden zijn
gericht op vernieuwing en ontwikkeling van
Brabantse professionele en amateur kunstenaars
en organisaties. Het gaat om projectsubsidies
voor organisatieversterkende projecten met
een inhoudelijke dimensie. Brabant C zorgt
voor goede afstemming met de Impulsgelden
door te adviseren en te verwijzen als dat
wenselijk is. Verder werkt Brabant C samen
met het Leisure Ontwikkelfonds (LOF), de BOM
en het Startup Fonds, stemmen we af met de
landelijke fondsen en hebben we zicht op de
gemeentelijke matchingsfondsen. Ook wordt
actief samenwerking gezocht met banken en
private financiers.

Brabant C opereert hiermee op de grens van de
(provinciale) overheid en particuliere financiers.
De provincie financiert via het vierjaarlijkse
kunstenplan de provinciale basisinfrastructuur.

Brabant C temidden van (cultuur)fìnanciers

Nationaal
Basis
subsidies rijk

Landelijke
fondsen rijk

Prins Bernhard
cultuur fonds

Private
fondsen

Block [3uster
fon ds

Provir
Basis subsidies
provincie

Prins íBernhard
cultu ur fonds

Impuls gelden
KunstLoc

Brabant
C

Brabant
Startup Fonds

Innovatiefonds
BOM

Lokaal
Basis subsidies
gemeente

Matchings
fondsen gemeente

Lokale investerings
maatschappijen
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Resultaten 2015-2017
Resultaten

Businessplan Brabant C

Brabant C is 3,5 jaar onderweg en er zijn duidelijke resultaten geboekt. Met meer dan 400 potentiële
initiatiefnemers voerden we gesprekken. Via social media, website en nieuwsbrieven bereiken we een
netwerk van zo'n 4300 partners en geïnteresseerden. We financierden een breed palet van meer dan
70 projecten, verspreid over Brabant, met een zwaartepunt rond Eindhoven. Daarmee realiseerden we
substantieel cultureel en maatschappelijk rendement. De totale financiële impuls in projecten bedroeg
in de eerste 3 jaar 11,5 miljoen euro. Met een multiplier van bijna 5 is hiermee voor bijna 57 miljoen euro
aan cultuurprojecten in Brabant gerealiseerd. In de eerste jaren is het aandeel subsidies (in de vorm
van een gift) in het totaal van financieringsvormen uitgekomen op ruim 80 procent. De opdracht een zo
hoog mogelijke revolverendheid te bereiken, is daarmee op een bescheiden niveau blijven steken.
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Totaal geïnvesteerd Fondsvermogen
Geïnvesteerd fondsvermogen in jaar
Toegekende projecten in jaar
> 65.000:
< 65.000:
% subsidievorm gift van totaal
beschikte middelen
Omvang multiplier cumulatief
Omvang multiplier in jaar

2015

2016

2017

C 2,5 miljoen
C 2,5 miljoen
6
7
81

C 6,5 miljoen
C 4 miljoen
16
9
85

C 10,2
C 3,6 miljoen
10
9
85

C 15,4 miljoen
6

C 33,8 miljoen
4,6

47,6 miljoen
3,8

De impact van de investeringen
Getallen zeggen iets over de reikwijdte van de
inspanningen van Brabant C. Maar wat is de
bijdrage van Brabant C aan Brabant? Wat is het
rendement van de investeringen? Welke impact
wordt gerealiseerd? Per project wordt hierover
gerapporteerd bij de afronding van het project.
In de eerste 3,5 jaar zijn 31 projecten afgerond
en in de tweede helft van 2018 komen er naar
verwachting 16 bij. De totale impact van die
Brabant C investeringen is moeilijk te grijpen.
De impact van een film verschilt enorm van de
internationalisering van een festival of van het
plaatsen van een kunstwerk van internationaal
niveau in de openbare ruimte. Om grip te krijgen
op de totale impact, bewandelen wij 2 lijnen:
—

het rendement van de investeringen
aggregeren naar cultureel,
maatschappelijk en economisch
rendement, in lijn met Mommaas en de
rapportage De Waarde van Cultuur (juni
2018);

—

de projecten aggregeren naar type
projecten op grond van hun bijdrage aan
de ontwikkeling van cultuur in Brabant

Het rendement van de investeringen
Een verslag over het rendement van de
investeringen in de periode 2015-2018, waarvoor
de provincie in 2014 opdracht gaf, is voorzien in
het eerste kwartaal van 2019. Dit zal gebeuren
op grond van een analyse van de in die periode
afgeronde projecten in cultureel, maatschappelijk
en economisch opzicht. Alle door Brabant C
gefinancierde projecten beogen zowel cultureel,
als maatschappelijk en economisch rendement
te genereren. Dit zit besloten in de toetsing op
criteria aan de voorkant.
Cultureel rendement

De 80 door Brabant C gefinancierde projecten
zijn allen getoetst aan het criterium van artistieke

Type projecten

kwaliteit in termen van oorspronkelijkheid,
zeggingskracht en vakmanschap. Daarnaast is
getoetst op versterking van het cultuursysteem
van Brabant, doordat nieuw, kwalitatief
hoogstaand cultureel aanbod met een blijvend
effect wordt gecreëerd en stimulering van
Brabantse toptalent een plek heeft in het project.
Maatschappelijk rendement

Economisch rendement

Brabant C investeringen in projecten leiden
tot directe economische waarde voor de
culturele en creatieve sector. Het levert banen
op voor makers, kunstenaars, bij instellingen,
gezelschappen, decor- en licht ontwerpers,
podiumbouwers, security bedrijven en nog
veel meer. Daarnaast leveren de investeringen
indirecte economische waarde, bijvoorbeeld voor
de Leisure sector via de toestroom van bezoekers
naar steden. Het economisch rendement is
criterium bij de beoordeling. Doordat Brabant
C maximaal 30% van een initiatief financiert,
wordt sowieso een multiplier van minimaal 3
gerealiseerd.
Voor de periode 2019-2022 worden concrete
prestatie indicatoren geformuleerd, waarover
jaarlijks zal worden gerapporteerd.

Brabants festivals maken
internationale groeispurt

Brabantse festivals met reeds landelijke
uitstraling, hebben met ondersteuning van
Brabant C de groei ingezet naar landelijk festival
met internationale uitstraling. Bijvoorbeeld
Dutch Design Week, Emoves, November Music,
STRP Biënnale, Theaterfestival Boulevard, Breda
Photo en het Stiltefestival. Brabant heeft door
deze investeringen een prachtige rij festivals van
internationale allure. Diverse festivals hebben
(inter)nationale nominaties en prijzen in de
wacht gesleept. Brabantse makers spelen een
belangrijke rol en werken internationaal samen.
Brabanders, maar ook extra mensen van buiten
Brabant genieten van prachtige voorstellingen en
exposities. Het draagt bij aan het internationale
culturele profiel van Brabant. Het geeft tevens de
economie een impuls, want het aantal bezoekers
van buiten Brabant groeit, in sommige gevallen
met tientallen procenten, wat extra bestedingen
oplevert.
Erfgoedcomplexen worden culturele hotspot

Brabant heeft een rijk aanbod aan bijzondere
industriële en religieuze erfgoedcomplexen.
Diverse belangrijke Brabantse initiatieven
hebben met steun van Brabant C een nieuwe plek
gevonden in een her ontwikkeld erfgoedcomplex.
Bijvoorbeeld de Kazerne, Social Label, EKWC
en Beeldenstorm. Erfgoedcomplexen hebben
hiermee inhoudelijk betekenis gekregen.
Brabanders zijn trots zijn op deze plekken
met rijke historie en traditie en bezoeken ze
graag. Laboratoria en presentatieplekken van
internationale allure zijn open voor publiek ze
vormen een stimulans voor amateurs en jonge
Brabantse kunstenaars met ambitie. Die kunnen
zich spiegelen aan het niveau. Er zijn cursussen,
workshops, en er is verbinding met Brabantse
opleidingen. De koppeling naar bedrijven wordt in
alle gevallen gezocht. Als het businessmodel gaat
werken, zijn ze op termijn minder afhankelijk van
subsidie.
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Alle projecten beogen een aantoonbare
waarde en impact op de samenleving en op
maatschappelijke uitdagingen. Via onze criteria
honoreren we alleen projectvoorstellen die
betekenis hebben voor het cultuursysteem,
duidelijk draagvlak hebben in de Brabantse
samenleving en aansluiten bij het profiel
van Brabant. De projecten kenmerken
zich ook doordat ze in samenwerking tot
stand komen, een bijdrage leveren aan de
vrijetijdseconomie en aan talentontwikkeling.
Dit refereert aan de brede maatschappelijke
betekenis die cultuur heeft. Dit betreft ook
de betekenis voor het vestigingsklimaat, voor
gebiedsontwikkeling (culturele hotspots) en
andere maatschappelijke en sociale waarden
zoals de inclusieve samenleving of het oplossen
van maatschappelijke vraagstukken. Brabant C
vraagt uitdrukkelijk van de initiatiefnemers om
het maatschappelijke rendement concreet en
meetbaar te maken. Toewijding op dit aspect is
een onderdeel van de financieringsvoorwaarden.

De betekenis van de investeringen van Brabant C
kan op een andere manier worden omschreven,
door projecten in te delen naar type ontwikkeling
die wordt gerealiseerd.

Toptalenten grijpen internationale kansen

Businessplan Brabant C

Brabant kent diverse talenten die klaar zijn voor
een stap naar internationaal niveau, maar de
financiering niet zo maar rond krijgen. Brabant
C helpt met een voorinvestering om een nieuwe
productie te maken (CD, dansvoorstelling).
Bijvoorbeeld Kovacs, Jameszoo, en The Ruggeds.
Zo krijgen Brabantse toptalenten de kans zich te
ontwikkelen tot werkelijke topper. Dit bevestigt
dat Brabant een goed klimaat heeft voor talenten
en dat ze hier moeten zijn om hun groei te
realiseren. De talenten worden iconen met een
voorbeeldfunctie voor de jeugd. De talenten
voelen zich verbonden met Brabant en de kansen
die ze hier hebben gekregen.
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Een businessmodel voor makers en
producenten met een droom

Enthousiaste Brabantse makers of culturele
ondernemers met internationale ambitie zoeken
de mogelijkheid de droom die ze hebben uit te
proberen. Brabant C ondersteunt ze met het
ontwikkelen een businessmodel om een festival,
een voorstelling, een multimedia spektakel of een
Fair duurzaam te realiseren. Bijvoorbeeld The
Ruggeds, DIT Festival, Peristal, Eindhoven Maker
Faire en Totally Tuned. Initiatiefnemers krijgen
de kans zich te ontwikkelen en (inter)nationaal in
de kijker te spelen. Als het businessmodel gaat
werken, zijn ze niet meer afhankelijk van subsidie.
Culturele organisaties met vernieuwende
ideeën onderzoeken haalbaarheid

Bestaande Brabantse culturele spelers hebben
een innovatief idee maar onvoldoende middelen
om deze geheel zelf te financieren. Bij een nieuw
idee haken partners en co financiers niet meteen
aan, zij willen eerst resultaat zien. Brabant C
helpt in de startup fase en draagt zo bij aan
een vernieuwing op artistiek gebied en aan het
ontwikkelen van verdienkansen in de toekomst.
Bijvoorbeeld Dutch Invertuals, United Cowboys,
Popmonument en VPRO Medialab.
Bij positieve uitkomst van een ontwikkelproject
kunnen innovatieve ideeën verder uitgroeien
tot betekenisvolle projecten voor de regio.
Financiering van de vervolgstap zal makkelijk
worden, omdat de eerste stap succesvol is gezet
en uitgangspunten zijn gevalideerd. Brabant
profileert zich hiermee als innovatieregio. Nieuwe
bezoekers komen op de initiatieven af, maar ook
de vaste bezoekers van de culturele organisaties
waarderen het experiment en de vernieuwing en
dragen dat uit.
Een overzicht van alle projecten is te vinden op
www.brabantc.nl.

Ambitie
2019-2022
In onze missie en visie geven aan waar we op
lange termijn naar toe bewegen: een sterke,
aantrekkelijke regio, met een bij de regio passend
hoogwaardig kunst- en cultuur aanbod, dat is
ingebed in een sterk cultuursysteem en slim is
gefinancierd.
Kijkend naar onze positie en rol, dan bewegen
we van overheidsfonds dat vooral subsidie
verstrekt in de afgelopen periode, in de komende
periode naar een overheid-investeringsfonds
met een groeiend revolverend karakter en een
stevige lening component. Het is onze ambitie
op middellange termijn om door te groeien naar
een hybride investeringsfonds waarin naast de
provincie ook het bedrijfsleven participeert.
Daarvoor moeten in de komende periode de
lijnen worden uitgezet.
In dit Businessplan 2019-2022 concretiseren we
het lange termijn perspectief naar een ambitie
voor de komende 4 jaar, die we vervolgens
vertalen naar de bijdrage die Brabant C kan
leveren.
De ambitie is gestoeld op de opdracht van
de provincie en de missie/visie, maar ook op
de evaluaties van Brabant C die in 2017 zijn
uitgevoerd. Samengevat kwamen daaruit 4
hoofdlijnen naar voren:
1. Brabant C is een innovatief investeringsfonds
en levert een belangrijke bijdrage aan
Brabant
2. Leg meer accent op het internationaal
onderscheidende niveau
3. Zorg voor meer revolverendheid en
slimmere financiering
4. Zorg voor meer samenwerking ook met
bedrijfsleven
Onze ambitie voor de periode 2019-2022 is om
op al deze 4 punten een flinke stap voorwaarts
te zetten. Vanuit de unieke positie die Brabant
C in neemt, kunnen we er aan bijdragen dat
de Brabantse cultuurpyramide een sterkere
(internationale) top krijgt en dat cultuur slimmer
wordt gefinancierd, onder meer door het
bedrijfsleven daarbij te betrekken.

Een goed werkend fonds
Op grond van de evaluaties in 2017 heeft Brabant
C vanaf 1 februari 2018 reeds haar werkwijze en
financieringsreglement aangescherpt. Een beter
onderscheid tussen ontwikkelprojecten en (inter)
nationale projecten, een scherper regioprofiel,
minder criteria, een deels vernieuwde
adviescommissie, betere begeleiding bij het
ontwikkelen van businessplannen en betere
monitoring. Het is onze ambitie voor de komende
vier jaar om onze positie als onderscheidend,
transparant, goed werkend en vernieuwend fonds
te bestendigen en door te ontwikkelen.

In Brabant is top cultuur te zien die
goed bij de regio past
Brabant ontwikkelt zich tot een belangrijke
culturele regio in Nederland. In het Regioprofiel
BrabantStad wordt een handreiking gedaan
aan de nationale overheid om gezamenlijk te
investeren in cultuur die bij de regio past. Brabant
C kan en wil hierin een wezenlijke rol vervullen.
Brabant C is gericht op het ontwikkelen van de
top van de cultuur pyramide in Brabant, in goede
verbinding met de basis.

Stel je voor:

De Effenaar zorgt al decennia voor
een spannende popprogrammering in
Eindhoven. Effenaar Smart Venue borduurt
daarop voort en creëert ruimte voor
innovatieve, high-tech experimenten op
het gebied van o.a. virtual en augmented
reality, full body scans, 3d printing en big
data. In samenwerking met de Dutch Design
Week en hi-tech-bedrijven als LumoLabs
en Dutch Rose Media werkt de Effenaar
momenteel aan het prototype van een
innovatieve VR-epxerience met Chagall.
Een Amsterdamse, in Londen gevestigde
producent van elektronische muziek,
singer-songwriter, performer, en ’early
adapter' van mi.mu-gloves. De komende
jaren worden deze 'smart' innovaties
doorontwikkeld en dusdanig opgeschaald
dat ook grote, bekende muzikanten er mee
gaan experimenteren. In 2022 resulteert
dit in een unieke multi-mediashow van
het illustere duo Daft Punk, acht avonden
lang in een uitverkocht Philipsstadion
gedurende de DDW.
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We zullen in de komende 4 jaar het kunst
en cultuur aanbod versterken door zo'n
70 ontwikkel- en innovatieprojecten en 60
projecten van (inter)nationaal niveau te
financieren. We versterken daarmee duurzaam
het cultuursysteem van Brabant. Zo zien nieuwe
festivals en evenementen het daglicht, krijgen
talenten kansen, en kunnen organisaties hebben
zich versterken waardoor zij financieel robuuster
worden.

Daar bovenop is het onze ambitie om jaarlijks
mede aan de basis te staan van minimaal 2 echt
spraakmakende kunst en cultuurprojecten,
waarvoor buitenlandse bezoekers naar
Brabant komen en waarover de landelijke en
internationale pers schrijft en praat. Denk aan
nieuwe projecten in het rijtje: JB500, WOO HAH!,
World Design Event, het kunstwerk van Anish
Kapoor in Tilburg.
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In Brabant is topcultuur slim
gefinancierd
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In onze visie is het belangrijk dat de financiering
van cultuur in Brabant benaderd wordt vanuit
kosten en opbrengsten. Opbrengsten kunnen
cultureel, maatschappelijk of economisch
van aard zijn. Redeneren vanuit opbrengsten
biedt vele perspectieven om nieuwe partners
aan projecten te verbinden. Partners die ook
bereid zijn mee te financieren. Zo krijgen
culturele initiatieven een breed (financieel)
draagvlak en worden daarmee minder (eenzijdig)
afhankelijk van de overheid. Een manier om
eigen opbrengsten te stimuleren is het denken in
investeringen in plaats van tekortfinanciering. Het
verstrekken van leningen als financieringsvorm
past daar bij. Een investering maakt toekomstige
opbrengsten mogelijk en een lening moet worden
terugbetaald uit opbrengsten.

Daar bovenop is het onze ambitie om slimme
garantieconstructies uit te werken, waardoor
financiers zoals banken makkelijk instappen
bij cultuurprojecten in Brabant. Bijvoorbeeld
het opzetten van een garantiefonds samen
met een bank. Hierdoor verkleint het risico
voor een bank om te investeren. Op deze wijze
kan extra investeringsgeld naar Brabantse
projecten vloeien. Het is onze ambitie om zo'n
garantieconstructie binnen 2 jaar in de lucht te
hebben.

We zullen in de komende 4 jaar het aandeel
leningen in onze totale financiering laten stijgen
van 15 procent in 2017 naar 30 procent in
2020 en verder. Brabant C verstrekt aan (inter)
nationale projecten financiering die per definitie
gedeeltelijk uit een lening bestaat. Zo bevorderen
wij dat leningen, gebaseerd op een helder
verdienmodel met terugverdiencapaciteit, als een
normale financieringsvorm worden geaccepteerd
in Brabant.
Door het afsluiten van leningen ontstaat (op
termijn) financiële revolverendheid voor Brabant
C. Dit betekent dat geïnvesteerde middelen in
toenemende mate terugvloeien naar Brabant C,
zodat die opnieuw kunnen worden ingezet voor
het financieren van cultuurprojecten.
Overigens is het belangrijk om te beseffen dat
steeds 20 procent van het budget van Brabant C
beschikbaar is voor subsidies van de innovatieen ontwikkelprojecten. De verschuiving in
financiering moet dus in de overige 80 procent
plaatsvinden.

Stel je voor:

Brabants design schaalt op: een in Brabant ontworpen uitvinding, door een jonge talentvolle designer,
krijgt tijdens de DDW veel aandacht als toekomstbouwer. Het design object kan echt het verschil
maken en draagt bij aan grote maatschappelijke uitdagingen. Om het verschil te gaan maken is het
noodzakelijk dat het object gebruikt gaat worden. Niet alleen door het te tonen en de maatschappelijke
discussie te voeren tijdens de DDW maar ook door het gedesignde in productie te nemen en op te
schalen. Brabant C financiert deze opschaling en marktintroductie met de BOM en Triodos als co
financier. Naast financiering leggen we de verbindingen in ons netwerk om de designer te begeleiden in
de volgende fase van het ondernemerschap.

-

In Brabant wordt samen gewerkt
aan top cultuur
Samenwerking zit bij Brabanders in de genen.
Ook Brabant C projecten in komen tot stand in
samenwerkingsverbanden. Dat ligt al besloten in
de toetsingscriteria en in de regel dat minimaal
70% van de financiering zelf moet worden
opgebracht. De ontwikkeling en productie
van cultuurinitiatieven steeds vaker plaats in
samenwerkingsverbanden waarin ook bedrijven
en maatschappelijke organisaties een stevige
rol innemen. Niet als traditionele sponsor, maar
omdat zij zich intrinsiek willen verbinden aan
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Stel je voor:

20 grote bedrijven uit Brabant
besluiten het culturele imago en
het vestigingsklimaat van de regio
Breda te stimuleren door jaarlijks C
Imiljoen beschikbaar te stellen voor
BredaPhotoVideo&Vlog 2.0. Er wordt een
samenwerkingsverband opgericht waarin
bedrijven, festival en kennisinstellingen
participeren. Jaarlijks wordt een
stipendium van C 100.0000 uitgereikt aan
"het grootste talent van Nederland", die
het jaar erna zijn/haar werk presenteert
op het (jaarlijkse) festival. Ieder jaar wordt
een internationale topkunstenaar uit een
andere discipline uitgenodigd zijn visie via
fotografie/video te tonen. Aan het festival
wordt een contest verbonden voor het
maken van de beste bedrijfspromotiefilm,
voor de 20 "partner" bedrijven. Artistieke
kwaliteit is criterium nol. In 2020 wordt "de
grootste foto ter wereld" tentoongesteld;
een foto van 60 bij 90 meter.
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kunst en cultuur, omdat het helpt te verbeelden,
een vraagstuk op te lossen, de creativiteit te
bevorderen of het imago te versterken. Of omdat
het bijdraagt aan een goed vestigingsklimaat
waar (internationale) werknemers graag willen
wonen. Bedrijven brengen naast geld ook kennis,
netwerken en verbinding naar opdrachtgevers.
We zullen in de komende 4 jaar vanuit onze
netwerkopdracht een steeds groter wordende
community van culturele instellingen en bedrijven
verbinden. Ons netwerkbereik zal groeien naar
boven de 5000 en ons partnerevent zal groeien
van 100 naar 250 deelnemers. Doordat we onze

partners; culturele instellingen en bedrijven
steeds beter kennen, zullen we het verbinden
steeds specifieker kunnen doen.
Daar bovenop is het onze ambitie om over 4 jaar
zover te zijn dat ook het bedrijfsleven concreet
bijdraagt aan de financiering van Brabant C.
Dit past in de ontwikkeling op termijn naar een
hybride fonds dat gefinancierd wordt door zowel
overheid als bedrijven en maatschappelijke
partners. In de komende jaren moeten we
de juiste propositie voor de juiste bedrijven
ontwikkelen, zorgen dat ze mee doen en dat
uitwerken in een vernieuwing van de governance.

Brabant C: investeringsfonds voor cultuur
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De ambitie
vertaald
De uitwerking van onze opdracht, missie en visie
begint bij het professioneel goed vervullen van
onze basisopdracht: wij scouten projecten en
geven feedback in de voorfase, wij faciliteren de
onafhankelijke adviescommissie professioneel,
wij nemen heldere besluiten en monitoren de
uitvoering van projecten, wij voeren een heldere
administratie, zijn transparant en communiceren
op duidelijke en moderne wijze. Daarnaast
hebben wij, in het verlengde van de evaluaties,

een ontwikkelopdracht om internationale
topprojecten te (doen) realiseren, bedrijfsleven
aan ons te binden en te stimuleren dat projecten
opbrengsten genereren.

Basis opdracht
De basisopdracht vertalen wij naar de
ontwikkeling van de kentallen en KPI's die met de
provincie zijn afgesproken.

(hT)
Kentallen

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Totaal geïnvesteerd Fonds
vermogen in mln euro
Geïnvesteerd fonds
vermogen in jaar in mln euro
Projecten in jaar > 65.000
< 65.000
% subsidievorm gift
van totaal beschikte middelen
Omvang multiplier
cumulatief in mln euro
Omvang multiplier in jaar

2,5

6,5

10,2

14,2

18,2

22,2

26,2

30,2

2,5

4

3,6

4

4

4

4

4

6
7
81

16
9
85

10
9
85

10
12
80

11
10
76

11
10
70

11
10
70

11
10
70

15,4

33,8

47,6

63,6

79,6

95,6

111,6

127,6

6

4,6

3,8

4

4

4

4

4

Initiatiefnemers faciliteren

Meten of de opdracht wordt
gerealiseerd
Brabant C investeringen beogen zowel cultureel,
als maatschappelijk en economisch rendement
en versterken daarmee het cultuursysteem van
Brabant. Aan de voorkant wordt via de criteria
getoetst of de plannen op dit punt voldoen. In
welke mate dit ook na afloop van de projecten
werkelijk wordt gerealiseerd zal worden gemeten
aan de hand van de volgende, met de provincie
afgesproken, kern prestatie indicatoren (KPI's).
Culturele KPI's

—

Percentage gerealiseerde projecten van
aantoonbaar (inter)nationaal niveau is
minimaal 60% (te meten in herkomst
bezoekers, publieksoordeel, publicaties,
nominaties)

—

Percentage gerealiseerde projecten dat
het cultuursysteem versterkt is minimaal
60% (te meten in duurzaamheid en
publieksbeleving)

Maatschappelijke KPI's

—

Het percentage gerealiseerde projecten
waarin wordt samengewerkt met partijen
buiten de culturele sector is minimaal
70% (te meten in gerealiseerde cross
overs en samenwerkingen)

Financiële KPI

—

Het aandeel leningen van de jaarlijks
uitgezette middelen stijgt met gemiddeld
4% per jaar, met als tussendoel 30% in
2020

Ontwikkel opdracht
Onze ontwikkelopdracht is om vanuit de kracht
van onze unieke positie langs 4 lijnen een extra
stap voorwaarts te zetten:
Zelf doen:

1. zorgen dat internationale
topcultuurprojecten prominent zijn in onze
portefeuille
2. zorgen dat bedrijfsleven en andere partners
co-financieren in/met Brabant C

4. stimuleren dat initiatieven (op termijn) eigen
inkomsten genereren

Internationale top projecten
prominent in onze portefeuille
We gaan zorgen voor voldoende herkenbare
topprojecten in de projectenportefeuille
van Brabant C die perfect passen bij onze
doelstellingen. Wij versterken daarmee de
top van de Brabantse cultuurpyramide. Top
cultuur: goed om van te genieten, goed als
voorbeeld en inspiratie, goed voor het imago
en vestigingsklimaat, goed voor de economie.
We steken tijd en energie in het scouten en
aanjagen van (innovatieve) iconische projecten
met internationaal karakter (internationale
topcultuurprojecten). Die projecten waarmee
Brabant echt op de kaart wordt gezet en die
precies passen bij de kern van onze opdracht.
Brabant als podium verbonden met de
internationale top.
Doordat Brabant zich ontwikkelt tot een regio
met een eigen cultureel gezicht dat past bij
het innovatieve provinciale profiel, wordt het
Brabants cultuursysteem ook opgemerkt. Dat
betekent enerzijds een sterke ontwikkeling van
innovatieve vormen van kunst en cultuur, zoals
design, gaming, urban en dance. En anderzijds
de toespitsing van meer traditionele vormen naar
innovatieve varianten die echt onderscheidend
zijn in internationaal perspectief: het meest
innovatieve theater-, jazz-, of dansfestival van
Europa. Dit biedt kansen voor internationale
samenwerkingsverbanden en trekt internationale
coryfeeën aan.
Dat gaat om kansen grijpen op het juiste moment.
Daarvoor zijn goede antennes nodig. Die moeten
we ook buiten Brabant C zoeken. In samenspraak
met Brabantse internationale spelers (Dutch
Design Foundation, STRP, Theaterfestival
Boulevard, November Music, BredaPhoto) en
organisaties als Visit Brabant, Dutch Culture,
de BOM en het LOF focust Brabant C op een
behapbaar aantal ingangen voor internationale
samenwerking. De echte kansen gaan we niet
alleen scouten, maar ook aanjagen. We gaan het
internationale netwerk van Brabant C en haar
partners delen, vergroten en open stellen. Zodat
partners hun internationale ambitie beter kunnen
realiseren.
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—

Percentage gerealiseerde projecten dat
vernieuwend en innovatief is, is minimaal
50% (te meten in associaties innovatief
en onderscheidend)

3. ons netwerk van bedrijfsleven en andere
financiers ontwikkelen en aanbieden aan
initiatiefnemers

Businessplan Brabant C

Zorgen dat bedrijfsleven en andere
partners participeren in Brabant C

22

We gaan zorgen dat bedrijfsleven en andere
spelers bijdragen aan de (co-)financiering van
projecten. Dit gaat over de fundamentele vraag
wie bereid is te betalen voor de waarde van
de gecreëerde cultuur en op grond van welke
argumenten. Wij zullen een aanpak ontwikkelen
hoe het bedrijfsleven en andere financiers te
betrekken, op het juiste level. Dat begint met
te onderzoeken wat de gemeenschappelijke
belangen met het bedrijfsleven op dit vlak zijn en
hoe ze verleid kunnen worden mee te doen in de
financiering van kunst en cultuur op het niveau
van Brabant C. En in welke vorm en onder welke
voorwaarden zij bereid zijn dat te doen. In cultuur
geïnteresseerde bedrijven hebben wij veel te
bieden, bijvoorbeeld:
—

Financieringsmogelijkheden om te
investeren in culturele projecten als
opdrachtgever

—

Financieringsmogelijkheden om te
investeren in culturele projecten vanuit
maatschappelijke betrokkenheid

—

Een netwerk van culturele
initiatiefnemers

—

Een selectie instrument om culturele
initiatieven te wegen

—

De taal van de culturele sector

De aanpak om bedrijven te betrekken bij
Brabant C zullen wij verbinden met eis van 70%
cofinanciering die wij al van initiatiefnemers
vragen. Onze inspanning om bedrijven
te betrekken zal aanvullend zijn en niet
concurrerend met initiatiefnemers.
Onze ambitie is toe te groeien naar een meer
hybride financiering, waarbij op termijn
het streven is dat de financieringsmix voor
projectfinanciering (los van de organisatiekosten)
van Brabant C als volgt is opgebouwd: 3 miljoen
provincie Noord-Brabant, 1 miljoen revolverende
middelen, 1 miljoen middelen uit bedrijfsleven.

Fonds cash in voor projecten
6 mlj
5 mlj
4 mlj
3 mlj
2 mlj
1 mlj

2018

2019

2020

M Provincie

2022

2023

2024

Revolverende stroom

Bedrijfsleven

Ons netwerk van bedrijfsleven en
andere financiers ontwikkelen en
aanbieden aan initiatiefnemers
We gaan een makelaarsfunctie vervullen voor
het leggen van verbindingen met bedrijfsleven
over de inhoud. Brabant C bouwt actief aan een
netwerk met het Brabantse bedrijfsleven en met
andere financiers. Waar mogelijk introduceert
Brabant C initiatiefnemers bij het bedrijfsleven
als daar aanknopingspunten of overeenkomstige
belangen te vinden zijn. In de toekomst kunnen
we deze rol nog serieuzer oppakken, omdat ons
netwerk groeit, bijvoorbeeld door het Brabantse
bedrijfsleven uit te nodigen bij pitches.
Om de vernieuwing van financiering van
cultuur permanent te voeden hebben wij een
Financiële Denktank opgericht, die het proces
van betrekken van andere financiers permanent
voedt. Die andere financiers kunnen ook private
fondsen zijn of banken waarmee wij bijvoorbeeld
een garantstellingsovereenkomst sluiten.
Door het vormen van een denktank kunnen we
hoogwaardige expertise uit de financiële sector
en andere sectoren betrekken bij het realiseren
van onze ambitie. Door het delen van lessons
learned van andere initiatieven, het op de hoogte
blijven van ontwikkelingen bij andere financiers
(ook op kunst -en cultuurgebied), Europese
financieringsmogelijkheden etc. kunnen we ons
instrumentarium nog beter aan laten sluiten
op onze sector en op andere geldbronnen/
ontwikkelingen. Alles met het oog op het voordeel
dat dit voor onze partners op kan leveren: het
vinden van cofinanciering en het vinden van een
passende leenconstructie die aansluit bij de fase
van transitie van de sector.

Stimuleren dat projecten
opbrengsten genereren
We gaan zorgen dat initiatiefnemers van
Brabantse kunst- en cultuurprojecten via de
betrokkenheid van Brabant C in de toekomst
beter in staat zijn opbrengsten te genereren.
Onze aanpak richt zich op het stimuleren dat
projecten aan het eind van het project geld
overhouden (in plaats van op 0 uitkomen).
Daarmee ontstaat verdiencapaciteit voor
initiatiefnemers, waardoor zij onafhankelijker,
robuuster en duurzamer worden. Tevens
wordt de subsidieafhankelijkheid verkleind en
ontstaat terugbetaalcapaciteit waarmee de
lening component van Brabant C kan worden
terugbetaald. Dit komt de revolverendheid
van de Brabant C ten goede. Deze aanpak
heeft tot gevolg dat het aandeel leningen en
garantstellingen in ons portfolio zal toenemen.

en stevig zijn, dat de leningen ook
daadwerkelijk terugvloeien naar Brabant
C. Dat vereist strakke monitoring. Zo
komt de revolverendheid op gang. Deze
middelen komen ten goede aan nieuwe
initiatieven.
Stimuleren van vernieuwing in de
sector door het aanbieden van
ontwikkelsubsidies. Hierdoor kunnen
initiatiefnemers vernieuwing en innovatie
uitproberen, stakeholders aan zich
verbinden door eerst iets te laten zien
en tegelijkertijd bewijslast/validatie
opbouwen voor een grotere investering.
Dat kan zijn voor een meerjarige
financieringsaanvraag, maar ook voor het
zinvol investeren van eigen middelen.

4.

Scouten in een markt die aansluit bij het
innovatieve profiel van Brabant. Juist in
deze hoek zijn goede initiatieven met
gezonde financieringsmix te vinden. Voor
een deel zullen zulke initiatieven zich
bevinden in wat wij noemen onze nieuwe
markt: initiatiefnemers in creatieve
industrie waar topontwerpen worden
gekoppeld aan verdienkansen. We
noemen dit de nieuwe markt omdat deze
initiatiefnemers de weg naar Brabant C
nog niet altijd weten te vinden. We zullen
een aanpak ontwikkelen om ook deze
projecten te financieren waarbij we zo
veel mogelijk samenwerken met partijen
actief in die markt, zoals Dutch Design
Foundation, BNO, House of Leisure, BOM.

Onze aanpak bestaat uit 4 onderdelen:
1.

2.

Aanvragers ondersteunen tijdens
de planvorming. Wij doen dit door
in de voorfase actief feedback
te geven en mee te denken over
business development. Wanneer de
adviescommissie van Brabant C zich
positief heeft uitgesproken over een
initiatief zullen wij support geven bij
het opstellen van een businessplan. De
begeleiding is gericht de ontwikkeling
van een goed idee naar een goed
financierbaar plan. Ook hier gaat het om
de vraag wie bereid is te betalen voor de
waarde van gecreëerde cultuur.
Zorgen dat de businessplannen en de
leenovereenkomsten zodanig realistisch
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3.

Uitwerking en fasering
De 4 strategische lijnen zullen voor 1 november
2018 worden uitgewerkt in 4 concrete plannen
van aanpak, met mijlpalen per jaar. Deze
uitwerking zal dan worden meegenomen in de
Jaarplannen 2019 en verder.
Een eerste globale fasering ziet er als volgt uit:

Businessplan Brabant C

2019
—

ook subsidiegeoriënteerde partners
vragen leningen en garantstellingen aan,
combifinanciering gebruikelijk

—

nieuwe markt groeit en weet ons te
vinden

—

ontwikkelprojecten leveren eerste (inter)
nationale projecten op

—

twee à drie internationale topprojecten

—

de eerste bedrijven doen toezegging over
financiering

Menskracht
en middelen
Opgaven voor de organisatie
De ambities uit dit businessplan vragen een
nieuwe ontwikkelstap voor de organisatie.
Het basiswerk: scouten, aanjagen, business
development advies, adviseren, besluiten en
monitoren van projecten vindt plaats op het
gebruikelijke hoge niveau.
De uitwerkingsplannen van de 4 strategische
lijnen leiden tot:
—

Een vernieuwde, proactieve aanpak van
scouten en aanjagen van internationale
topprojecten

—

En intensivering van business
development activiteiten bij de
uitwerking van businessplannen

—

Een aanpak voor het ontwikkelen van de
nieuwe markt

—

Verdere professionalisering van het
fondswerk inclusief adviescommissie en
monitoring

—

Een concrete aanpak voor marketing,
communicatie en netwerk bouwen

—

Een aanpak voor het betrekken van het
bedrijfsleven met concrete targets

2020
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—

op weg naar nieuwe balans, lening deel
neemt verder toe

—

nieuwe markt bestendigen

—

ontwikkelprojecten leveren (inter)
nationale projecten op, drie à vier
internationale topprojecten

—

revolverendheid op gang

—

bedrijfsleven is actieve co financier

2021
—

nieuwe balans verder ontwikkelen

—

nieuwe markt bestendigen

—

drie à vijf internationale topprojecten

—

revolverendheid neemt toe

—

plan 2022-2025

2022
—

nieuwe planperiode

—

nieuwe balans op niveau houden, nieuwe
markt bestendigen

—

drie à vijf internationale topprojecten

—

revolverendheid neemt toe

Ontwikkeling van de organisatie
De Brabant C organisatie zal zich verder
doorontwikkelen, waarbij kernbegrippen zijn:
—

Proactief internationaal opereren,
zelf zoeken naar topprojecten, daarin
ondernemend en met risico opereren.
Ook projecten willen en kunnen
selecteren voor bedrijfsleven

—

Brabant C is een draaischijf cultuurbedrijfsleven; het netwerk in
bedrijfsleven uitbouwen en verbinden
aan cultuur, 2 talen spreken

Organisatiekosten
Om zowel de basisopdracht als de ontwikkelopdracht uit te kunnen voeren wordt in de komende jaren
9 ton organisatiekosten per jaar begroot: voor het fondswerk, de opdracht om te scouten, aan te jagen,
en vernieuwing van financiering in de sector te laten plaatsvinden. Brabant C heeft geen personeel
in dienst, maar werkt met gedetacheerden en ingehuurde adviseurs, een team van 4,5-5,5 FTE. Er is
altijd een vaste kern, flexibel aangevuld al naar gelang de behoefte aan kennis en kunde. De verdeling in
middelen is globaal per jaar als volgt.

Taken

Middelen in C

Scouten, aanjagen, business development
Faciliteren adviescssie, fonds beheren,
financieel analyseren
Management, communicatie, netwerk coördineren
Officemanagement en administratie

C 170.000
C150.000
C185.000
C 50.000

Totaal

C555.000

Organisatiemiddelen

C
C
C
C
C

25.000
125.000
65.000
40.000
90.000

Tota al

C 345.000

Totaal generaal

C 900.000

Brabant C: investeringsfonds voor cultuur

Reiskosten
Organisatie, administratie en RvT
Adviescomm issie
Onderzoek en monitoring
Communicatie en netwerk

Om duidelijk onderscheid te maken tussen het fondswerk en de ontwikkeltaken maken we ook een
andere opstelling van dezelfde capaciteit en middelen. We delen daarin directie/communicatie/
netwerk coördinatie voor 50% toe aan fondswerk en 50% aan ontwikkeltaken. Officemanagement/
administratie en organisatiekosten voor 5/7 naar fondswerk en 2/7 naar ontwikkeltaken. Het beeld is
dan:

.il
Taken

Capaciteit in FTE

Middelen in C

Fondswerk
Scouten, business development, netwerkbouwen

3,1
2,4

C 525.000
C 375.000

Totaal generaal

5,5

C 900.000

Projectfinanciering
Op basis van ambitie en ervaringscijfers stellen wij de financieringsbehoefte voor projecten
op C 4 miljoen per jaar waarvan C 3.350.000 voor internationale projecten en C 650.000 voor
ontwikkelprojecten.
De provincie heeft voor de periode 2015-2018 C 25 miljoen ter beschikking gesteld, en voor de periode
2019-2022 C 9 miljoen, waarvan 6 mln voor projectfinanciering en 3 mln voor de organisatie. In totaal C
34 miljoen. In de eerste periode zijn niet alle beschikbare middelen voor projecten gebruikt. Eind 2018
resteert naar verwachting nog C 6 miljoen, die kan worden ingezet voor de periode 2019-2022.
Uit de onderstaande financiële samenvatting op grond van doorrekening van de meerjarenplanning,
concluderen wij dat Brabant C in de komende periode C 1 miljoen kan bijdragen uit revolverende
middelen.

Businessplan Brabant C

De financiële samenvatting van fondsmiddelen voor projecten:
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Recap periode 2019-2022

2018

Provincie
4.000.000
Revolverende stroom
Bedrijfsleven
Uitzetting in een jaar
4.000.000
Totaal ontwikkelproject 750.000
in jaar
Totaal (inter)nationaal
3.250.000
project in jaar
Totaal subsidie in een jaar
3.187.500
Totaal lening in een jaar
812.500
% lening in uitzetting in jaar
20%
Uitstaand kaptiaal einde jaar
812.500
Revolverend (rente +
128.957
terugbetaling) in jaar

2019

2020

2021

2022

Totaal

3.850.000 3.850.000 3.750.000 3.550.000 15.000.000
150.000
150.000
250.000 250.000 1.000.000
4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 16.000.000
650.000 650.000 650.000 650.000 2.600.00
3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 13.400.000
3.022.917
977.083
24%
1.721.875
184.285

2.819.886
1.180.114
30%
2.685.148
146.265

2.781.818
1.218.182
30%
3.430.075
235.305

2.781.818
1.218.182
30%
4.050.542
418.633

11.406.439
4.593.561
29%
4.050.542
984.489

JfĮME
.....

Samenvattend voor de periode 2019-2022:

Beschikbaar vanuit provincie:
Beschikbaar vanuit Brabant C:

Verwacht restant 2015-2018
Besluit voorjaar 2018
Revolvering

Totaal beschikbaar:

C 6.0 mln
C 9.0 mln
C 1.0 mln
C 16 mln

Binnen het beschikbare budget kan, met de beschreven ambities,
dit businessplan voor 3 jaar worden gefinancierd. Het meerjarenperspectief voor Brabant C als volgt:
Organisatie
middelen

Project
middelen

Financierings Plafond
(inter)nationale projecten

Financierings plafond
ontwikkelsubsidie

2019
2020
2021
2022

0.900
0.900
0.800
0.400

4.0
4.0
4.0
0

3.350
3.350
3.350
0

0.650
0.650
0.650
0

Totaal

3

12

in miljoen euro

Dat betekent dat Brabant C tot en met 2020 op volle kracht door kan. In 2020 is een nieuwe evaluatie
voorzien. Wanneer die positief is, kan de vanaf 2021 een nieuw perspectief worden geformuleerd,
inclusief financiering, waaronder de revolverende middelen. Wanneer de evaluatie niet positief is, kan
een afbouw scenario worden ingezet, waarin in 2021 scouten en aanjagen wordt afgebouwd en in 2022
2025 nog afhandeling van oude projecten resteert. De revolverende middelen uit de periode 2019-2021
kunnen bij de afbouw worden betrokken.

Ff
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Wij gaan vooralsnog niet uit van een afbouwscenario, omdat wij ervan overtuigd zijn dat Brabant
met Brabant C een instrument in handen heeft, dat kunst en cultuur van hoog niveau mede mogelijk
maakt in Brabant en tegelijkertijd de financiering van kunst en cultuur helpt innoveren. In Nederlands
perspectief een unieke combi; toch maar mooi weer in Brabant.

Risico's
De transitie die Brabant C inzet met dit
businessplan brengt risico's met zich mee. In
een uitgebreide risicotabel worden de risico's
gedetailleerd geïnventariseerd. De hoofdpunten
zijn:

Businessplan Brabant C

Doelgroepen
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Het belangrijkste risico is dat we de beoogde
nieuwe doelgroepen niet goed bereiken,
waardoor onvoldoende projecten van
internationaal niveau tot stand komen en/of
waardoor de gewenste revolverendheid van het
fonds niet op gang komt. Met strategische lijn 1:
zorgen dat internationale topcultuurprojecten
prominent zijn in onze portefeuille mitigeren
we dit risico. Ook met het marketing- en
communicatieplan dat we opstellen werken we
proactief aan het verminderen van dit risico.

mm

Continuïteit

Belangrijk continuïteits risico is het risico dat
de dekking vanaf 2021 niet beschikbaar komt.
Brabant C zou dan in een afbouwscenario terecht
komen. Dit risico kan verkleind worden door al
bij het aantreden van een nieuw college in het
voorjaar van 2019 het belang van investeren in
Brabant C onder de aandacht te brengen en op
dit risico te wijzen. Verder door de nieuwe staten
met mooie resultaten te laten zien wat het belang
is van Brabant C. Tenslotte door alert te zijn op de
start en de inhoud van de evaluatie in 2020.
Financieel

Andere financiële risico's betreffen vooral het
risico dat leningen niet worden terugbetaald
en dus de revolverendheid niet op gang komt.
Leningen vormen een steeds belangrijker
onderdeel in de portefeuillemix van Brabant C. In
de culturele sector wordt de financieringsvorm
leningen nog nauwelijks gebruikt en moeten
nog flinke stappen worden gezet om de (terug)
verdiencapaciteit te vergroten. Brabant C is in
de eerste plaats opgericht om kunst en cultuur
van internationaal niveau mogelijk te maken. We
moeten ervoor waken dat de druk op vernieuwing
van financieringsvormen niet leidt tot grote
financiële problemen of zelfs faillissementen
bij instellingen. Dit risico mitigeren we met
strategische lijn 4: stimuleren dat initiatieven (op
termijn) eigen inkomsten genereren. Het risico
wordt ook verminderd door streng te zijn aan de
voorkant en kwalitatief hoogstaande plannen te
financieren, en daarnaast met goede begeleiding
en monitoring.

Organisatie

Het organisatierisico bevindt zich voornamelijk
op het vlak van capaciteit en competenties
van ons bureau. De Brabant C organisatie is
relatief kwetsbaar door de geringe omvang en
de eenmansfuncties die daar het gevolg van zijn.
Dit risico beperken wij door ons te omringen met
adviseurs die Brabant C kennen en meedenken
over ontwikkeling en uitvoering. Zo hebben wij
een "kern" van de adviescommissie die met
regelmaat wordt betrokken en geconsulteerd en
een financiële denktank die Brabant C voorziet
van feedback en nieuwe ideeën op financieel vlak.
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Stakeholders

Brabant C is vernieuwend bezig in financiering
van kunst en cultuur. Het risico bestaat dat
omringende partijen het prachtig vinden, maar
in de praktijk de beweging niet meemaken en
Brabant C relatief alleen staat. De wijze van
financiering van cultuur door andere overheden
kan belemmerend werken waardoor het voor
Brabant C bijvoorbeeld moeilijker wordt leningen
af te sluiten. Wanneer bedrijfsleven cultuur
belangrijk vindt, maar niet financieel participeert,
ondermijnt dit op termijn het draagvlak voor
Brabant C. Wanneer initiatiefnemers de stap
naar een duurzamer businessmodel niet kunnen

of willen zetten, heeft Brabant C een verloren
missie. Dit risico mitigeren wij door actief te
participeren in de overheidscircuits (BrabantStad)
waarin gesproken wordt over vernieuwing van
het subsidiesysteem. Ook de strategische lijnen
2 en 3 helpen bij het verkleinen van deze risico's:
zorgen dat bedrijfsleven en andere partners
co-financieren in/met Brabant C (2) en ons
netwerk van bedrijfsleven en andere financiers
ontwikkelen en aanbieden aan initiatiefnemers
(3).
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