Jaarverslag 2021
In ons meerjarenplan 2021-2024 dat we in september 2019 presenteerden,
benoemde we nadrukkelijk de crisis waarin onze organisatie in 2019 zat, maar
benoemden we positieve kansen vanaf 2020. Het jaarverslag van 2020 startten we
echter met de woorden ‘2020 was in veel opzichten een bijzonder jaar’. Hoe bizar is
het dat we het jaarverslag van 2021 met de gelijke woorden kunnen starten?
2021 begon stil vanwege gesloten deuren aan de Stieltjesstraat. Onze nieuwe
directeur trad aan in een periode waar thuiswerken het devies was. Vakdocenten
konden niet aan het werk op de scholen en onze pop ups moesten worden
geannuleerd. De gesprekken gingen over overleven in plaats van het dromen over
toekomstplannen. 9 juni mochten de deuren weer open. Het voelde als een nieuwe
start.
De concretisering van het beleidsplan was het belangrijkste aandachtspunt, maar de
roofbouw waarover we in het meerjarenplan spraken werd pijnlijke realiteit met een
hoge uitval van de medewerkers voor lange periode. Vrijwilligers blijken door corona
moeilijk te werven, scholen hadden andere prioriteiten dan cultuureducatie. Het pad
naar de toekomst was vol met hobbels. Maar vol trots kijken we terug op een jaar
waarin we duidelijke analyses hebben gemaakt, keuzes gemaakt, durven ‘nee’ te
zeggen, maar vooral ook duidelijk geluisterd hebben. Meerjarenplan, visie en realiteit
kwamen samen. We hebben onze ambities handen en voeten gegeven en uitgezet in
tijd en resultaten in een nieuw werkplan. 2021 was het jaar waarop we in hebben
gezet op stabiliteit, om vanaf 2022 te gaan werken naar aan onze toekomst.
Gerard van Drielen- Voorzitter Bestuur
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1. PRESTATIERASTER EN KENGETALLEN
Elke cultuureducatieve instelling in Rotterdam werkt anders. Dit betekent
ook dat het soms moeilijk is om op een eenduidige manier de prestaties te
vergelijken. Dit bleek eerder bij het invullen van de jaarplannen, maar ook
nu bij de weergave van het resultaat. Wij kiezen ervoor om vanaf nu, het
aanbieden van de cijfers voor 2021, een eenduidige manier van registeren
te hanteren voor Villa Zebra die we hier toelichten. Voor de berekening van
de prestatiescijfers met betrekking tot deelnames en lesuren met
docentencontact binnenschools cultuuronderwijs gaan we uit van alle
activiteiten OP de schoollocatie. Voor de berekening van de prestatiecijfers
vrijetijdsaanbod cultuureducatie gaan we uit van alle activiteiten in Villa
Zebra en de wijk. Dit geldt voor individueel publiek en schoolbezoeken
vanuit onderwijs en BSO’s op locatie.
Daarnaast hebben we in overleg met de accountant besloten om ook voor
het berekenen van de contactmomenten een duidelijke structuur aan te
brengen. Contactmomenten binnenschools worden berekend per groep
omdat we dit zien als ‘aantal lessen dat gegeven wordt’. Contactmomenten
vrije tijd worden berekend op individuele deelnames omdat dit gaat over
‘hoeveel mensen komen in contact met kunstenaar/docent’.
MJP
21-24
Deelnames binnenschools cultuuronderwijs
Leerl x lessen PO totale schooljaar
23.500
Leerl x lessen SPO
2.700
Leerl x lessen VO
Online deelname leerlingen

Jaarplan
2021
15.700
1.800

100% deelnemers uit Rotterdam
Lesuren docentencontact IN school1
PO
SPO

Resultaat
2021
23.054
0
0
Onbekend
23.054

1.645
450

1.096
300

1.075
0

Deelnames vrije tijd < 25 jr2
Onderverdeeld in:
Bezoekers Stieltjesstraat 0-2 jr
Bezoekers Stieltjesstraat 3-6 jr
Bezoekers Stieltjesstraat 7-12 jr
Deelnemers Pop up wijk < 25 jr
PO bezoek Stieltjesstraat
VO bezoek Stieltjesstraat
BSO bezoek Stieltjesstraat

9.400

Deelnames vrije tijd > 25 jr3
Onderverdeeld in:
Bezoekers Stieltjesstraat > 25 jr
Begeleiders groepen > 25 jr
Deelnemers verhuringen > 25 jr
Deelnemers deskundigheidsbevordering
Deelnemers events > 25 jr
Online views knutseltips
Lesuren docentencontact vrije tijd4
Bezoekers vrije tijd < 25 jr
Begeleiders groepen > 25 jr
Aantallen
Cultuurcoach scholen
Stel je voor Scholen
Vakdocenten aan het werk
Betrokken Rdamse kunstenaars
Vrijwilligers
Teamleden 31-12-2021
Schoolbezoeken Stieltjesstraat
BSO bezoeken Stieltjesstraat
Pop up workshops in wijk
Verhuringen op Stieltjesstraat
Deskundigheidsbevorderingen
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5.951
1.276
2.513
981
865
221
0
95

60% bezoekers uit Rotterdam
38% met Rotterdampas

1

Voor de berekening werken we met aantal groepen per week, per school. Bijv. een docent geeft aan 4
klassen per week, 40 weken les = 160 contactmomenten.
2
Dit zijn losse deelnemers geregistreerd op de kassa incl deelnemers groepsbezoek IN Villa Zebra of
wijkactiviteiten of individueel niveau.

18.200

3.570
2.261
11.600

6.000

4.974
3.531
60
245
238
50
850

3.650
1.750

1.880
900

6.319
1.086

7 scholen
10 scholen
10
60
19
9 mw / 5,6 fte
11 groepen
14 groepen
41 x
7x
13 groepen

Deelnemers in georganiseerd groepsverband zijn als 1 geteld ongeacht deelname in groep.
We hebben ervoor gekozen om hier te gaan werken met een eenduidige eenheid voor zowel individuele
bezoekers als deelnemers in groepsverband. Elke deelnemer wordt als 1 geteld ongeacht deelname in groep.
4
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Rotterdam, maart 2022

vergroting publieksbereik
Door het laagdrempelige karakter en de aangename setting voor kinderen
weten veel ouders ons te vinden. We zijn er niet voor de traditionele
museumbezoekers, maar juist voor de families en dus richten we ons primair
voor de communicatiestrategie, sfeer, inrichting en faciliteiten op deze groep.
Hierbij zijn de kindrijke cultuurvreters voor ons een belangrijke groep en zien
we veel families met een niet-Nederlandse migratie achtergrond. Voor deze
laatste groep is kunst vaak geen voor de hand liggende keuze. Villa Zebra
laat hen op een laagdrempelige manier kennismaken met beeldende kunst
en stimuleert daarmee de verbeelding, de motoriek en de taalontwikkeling
van kinderen én ouders. Om deze bezoekers nog meer te betrekken bij onze
activiteiten, besloten we om onze openingstijden aan te passen.

VILLA ZEBRA
Villa Zebra kent drie pijlers onder onze organisatie: de activiteiten in
het pand op de Stieltjesstraat, de activiteiten in de wijk op wisselende
locaties en de programma’s op scholen. We zien ze als gelijkwaardige
pijlers ook al zijn ze cijfermatig niet gelijk. Elk heeft eigen eisen,
kansen en uitdagingen. Zo verschillend als ze zijn, werken de pilaren
wel vanuit eenzelfde filosofie:
Villa Zebra is een laboratorium waar de kunst van het verbeelden
centraal staat en waar hedendaagse kunst een vliegwiel wordt om
kinderen sterker te maken. Verbeeldingskracht helpt kinderen om de
zelfbewuste, tolerante, open en vrijdenkende volwassenen te worden
waar de wereld om vraagt.

Vanaf 9 juni zijn we op woensdag, zaterdag en zondag open van 10-17 uur
en op vrijdag van 10–13 uur. We zien dat de tijdsloten in de ochtend als
eerste vol geboekt worden. Er is een sterke behoefte bij de kindrijke
cultuurvreters en Flanerende plezierzoekers met papa of mama dag, de
grootouders uit de lokale vrijetijd genieters die oppassen, maar ook de
kinderopvang om met jonge kinderen vooral in deze uren actief bezig te zijn.
We zien veel herhaalbezoekers en ook de verhouding volwassenen –
kinderen zien we in 2021 veranderen. 57% is kind, 43% volwassen.
Opvallend veel mensen komen alleen met 1 of 2 kinderen (gem 1,3 kind per
ouder) Ze zijn er vroeg, vertrekken net voor het ‘middag-slaapje’, maar
lunchen nog wel even bij ons. Onze gemiddelde verblijfsduur is 2 tot 3 uur.
Extreem lang in vergelijking met de verblijfsduur bij andere culturele
instellingen in de stad. Dat verklaart wellicht ook de mooie opbrengst van
ons café in 2021 van E 2.579,- per maand. Dit biedt kansen om hierin verder
te ontwikkelen. Een dergelijke kans zien we ook voor de winkelopbrengst
dus zijn we najaar 2021 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met
Bosch en de Jong, een boekhandel met retailervaring.

Zie deze missie als het fundament van ons gebouw. In 2021 hebben we
vanuit alle drie deze pijlers gewerkt, maar zijn we ons ook vooral
bewust geworden dat we moeten investeren om ons fundament te
verstevigen.
2. PUBLIEKSBEREIK
Toen onze nieuwe directeur op 1 januari 2021 haar eerste werkdag had, was
het stil in Villa Zebra. Geen kinderen rennend door de ruimte, geen ouders
genieten in het café, medewerkers werkten vanuit huis. Ook in 2021 konden
onze activiteiten op de Stieltjesstraat en in onze pop-ups lange tijd niet
plaatsvinden. In onze prognose van februari 2021, gingen we er nog vanuit
van een heropening in maart. Nooit hadden we gedacht dat er in juni pas
weer mogelijkheden waren. We waren bijna 6 maanden van het jaar
gesloten en in de rest van de maanden golden beperkingen. Vooraf
reserveren, een maximumaantal bezoekers per m2, mondkapjes, afstand en
de corona check. Het werd dagelijkse praktijk. Met maximaal 30 bezoekers
per verdieping voelt het snel leeg in een gebouw als het onze. Cruciale
periodes zoals de voorjaarsvakantie, de meivakantie en kerstvakantie
waarop wij traditioneel veel bezoekers trekken, waren onze deuren dicht en
konden we niet in de wijken werken. Scholen vonden cultuureducatie even
minder relevant en namen geen programma’s af. Dit alles heeft een groot
effect op onze bezoekerscijfers voor 2021.

In de Rotterdamse vakantieweken zijn we dinsdag t/m zondag van 10.00 –
17.00 uur open voor bezoekers in de vrije tijd. Dinsdag en donderdag buiten
de schoolvakanties reserveerden we voor groepsbezoeken. Helaas zagen
we de groepsbezoeken achterblijven. Het cultuurtraject voor Sea de Zee
voorjaar 2021 moesten we annuleren in verband met de lockdown. Gelukkig
kon het traject in het najaar wel doorgaan. Scholen waren angstig om zich
vast te leggen en bezochten amper activiteiten buiten hun eigen school.
Soms op eigen keuze, soms opgelegd door overkoepelende schoolbesturen.
Eenzelfde situatie gold ook voor de BSO’s. De groei die we bij deze
doelgroep hoopten werd nu eerder een daling. We hadden ingezet op een
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verhoging van de verhuringen in Villa Zebra. Ook hier speelde corona ons
parten. Kinderfeestjes konden minder plaatsvinden, commerciële verhuringen waren beperkt mogelijk. Wel maakte Open Rotterdam 3 dagen
gebruik van ons als filmlocatie. We waren locatie voor vergaderingen van
Gemeente Rotterdam en zette een mooie samenwerking op met VVE
Overhoeks die onze locatie gebruikt voor hun bouwvergaderingen. Het
ontbreken van al deze groepen zien we terug de bezoekersaantallen.

In de regio Rijnmond en vanuit Nederland zijn dat de proevende
buitenwijkers (22%/ 20%). Wij zijn blij met deze doelgroepen omdat het laat
zien dat we doen waar we voor staan: zoveel mogelijk verschillende
kinderen in staat stellen om hun eigen verbeeldingskracht te stimuleren. Aan
onze pop ups in de wijken wordt deelgenomen door kinderen uit de wijk
rondom het wijkcentrum. In 2021 werkten we in Hoek van Holland, Hoogvliet
en Centrum Oude Westen. Helaas moesten de geplande pop ups in
Ijsselmonde, Centrum De Gaffel en Centrum Kipstraat worden geannuleerd.

In het jaarplan spraken we de wens uit om de ambities uit het beleidsplan
rondom het bereiken van kinderen met speciale behoeftes in 2021 verder uit
te gaan werken. Dit is helaas niet gelukt. Wel gaven we een speciale
workshop in een Sophia Kinderziekenhuis. Een mooie opmaat naar
mogelijke verdere samenwerking als de rust weer wat is wedergekeerd.

Opbrengst per bezoeker
Opvallend is om te zien dat onze inkomsten uit entree ten opzichte van 2020
slechts beperkt zijn gedaald, terwijl we wel in aantallen een daling zien. We
noteren een totaalbedrag van E 75.572 uit entreegelden. De gemiddelde
entreeopbrengst per bezoeker steeg van E 4,76 in 2020 naar E 7,56 in 2021.
De samenwerking met Rotterdam pas is voor ons belangrijk, mede gezien
de hoeveelheid kindrijke cultuurvreters en flanerende plezierzoekers met
een dergelijke pas. Van onze bezoekers in 2021 had ruim 1/3 een
Rotterdam-pas. Door een nieuwe afspraak met Rotterdam pas werd de
vergoeding per pas verhoogd. In de zomerperiode namen we deel aan het
Jeugdvakantie paspoort en de ‘dagje uit’ kortingsactie van Albert Heijn. De
VIP card van de Vriendenloterij (voorheen BGL) biedt deelnemers korting op
entree. Met de Museumvereniging overleg gestart over een mogelijke
deelname aan de museumkaart in 2022/2023.

Herkomst bezoekers
Bij het reserveren van de online tickets (verplicht in heel 2021) voor de
Stieltjesstraat vroegen we onze bezoekers hun postcode. Op basis van de
analyse van postcodes, zien we wederom bevestigd dat wij een duidelijk
functie hebben in Rotterdam en de directe regio. 60% van onze bezoekers
komt uit Rotterdam, 15% uit de regio Rotterdam Rijnmond. Het publiek van
Villa Zebra komt binnen Rotterdam vooral uit de buurten Kop van Zuid,
Entrepot, Stadsdriehoek en Kralingen West. Uit de analyse van Rotterdam
Festivals blijkt dat de grootste groep Rotterdamse bezoekers van Villa Zebra
wordt gevormd door de culturele alleseters (16%), de kinderijke cultuureters
(15%) en de Flanerende plezierzoekers (13%).

3. MARKETING
Voorjaar 2021 kozen we ervoor om de marketing en communicatieactiviteiten uit te gaan besteden aan een freelance marketeer met een
duidelijke opdracht: zet het merk Villa Zebra gerichter neer. We gaven
opdracht voor 2 fotosessies om onze persfoto’s meer overeen te laten
komen met onze bezoekers. We kozen ervoor om te investeren in social
mediakanalen en investeerden in samenwerking met bloggers en vloggers.
Instagram was in 2021 een belangrijk kanaal voor onze sociale
mediastrategie. We creëerden een groei van 41% (2.200 volgers) door
planmatiger te gaan werken en te bouwen aan zowel het imago als de
identiteit van ‘het huis’ Villa Zebra. Onze volgers zijn voor 89,6% vrouw, 3544 jaar (42,6%) en grotendeels afkomstig uit Rotterdam. Een soortgelijke
doelgroep zien we bij onze 5.213 volgers op Facebook. In 2021 hadden we
een organisch pagina bereik van 35.800 / 2.659 pagina visites en een
betaald pagina bereik van 15.679 /30.196 impressies. Inherent aan de
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afname van de populariteit van facebook onder de doelgroep 35-45 jaar,
zien we een daling in onze volgers. Naast de promotie van Villa Zebra en
onze programma’s maakten we ook gebruik van de vacaturetools van
Facebook voor de werving van vrijwilligers, villasofen en bestuursleden.
Onze directeur was actief op LinkedIn om stakeholders op de hoogte te
brengen van onze activiteiten. We maakten tevens (succesvol) gebruik van
Google Grants voor de promotie van – voornamelijk – doorlopende
activiteiten zoals de tentoonstellingen, kinderfeestjes en workshops. Verder
is er in 2021 een nieuw format voor de Villa Zebra nieuwsbrief ontwikkeld.

campagne. Een opmaat naar een hopelijk drukke kerstperiode. Jammer
genoeg werd het laatste affiche opgehangen net voor de lockdown inging.
Onze website, speelde een belangrijke rol in de communicatie van
praktische informatie zoals de openingstijden en coronamaatregelen op de
vloer. De cijfers voor webbezoek zijn niet meegenomen in de prestatiecijfers.
Websiteteksten zijn (worden) herschreven en fotomateriaal geüpdatet. Voor
de interne communicatie zjjn we met onze vrijwilligers en vakdocenten gaan
communiceren via een maandelijkse nieuwsbrief en onderhouden we nu via
whatsapp groepen directer contact. De betrokkenheid is hierdoor vergroot.

Door het jaar heen planden we activiteiten rondom onze zichtbaarheid. Een
artikel bij aanvang van het dienstverband van onze directeur in Kunstzone
(een vakblad voor kunst en cultuur in het onderwijs) zette ons weer bij de
scholen op de kaart. Je zag ons in de Rotterdamse UitKrant en deden mee
aan de stickercampagne van Rotterdam Festivals waarin het belang van
cultuur zichtbaar werd gemaakt tijdens de lockdown. De PR aanpak van Villa
Zebra is aangepakt en geïntensifieerd met een PR pagina op de website,
herschreven persberichten en boilerplate. Pers-relaties zijn aangehaald en
het contact met het regionale medialandschap aangehaald. We realiseerden
PR in landelijke titels zoals Fabulous Mama, Kek Mama en JAN en hebben
paid partnerships met o.a. Kids Proof, De Kleine Rotterdammer en Kunstfanaatjes opgezet. In de zomerperiode ontwikkelden we een flyer en postercampagne waarbij we focusten op onze heropening op 9 juni en op onze
nieuwe presentaties. We hingen 8 weken lang op 200 locaties in de stad en
plaatsten 50 A0 frames in samenwerking met Rotterdam Partners. Bij 3.500
‘buren’ op de Kop van Zuid/Entrepot/Feyenoord leverden we huis-aan-huis
een ansichtkaart af met een persoonlijke boodschap van onze directeur en
sympathieke kortingsactie voor omwonenden.

4. INTERCONNECTIVITEIT
We geloven in samenwerken. Samen staan we sterker en hebben we meer
kracht. Dat geldt zowel voor samenwerking op inhoudelijk vlak als
promotioneel (zoals te lezen is bij het hoofdstuk Marketing hierboven) en dus
werken we samen met partijen in de stad op het gebied van kunst en cultuur,
onderwijs, maatschappelijk welzijn en zorg. Onze samenwerking met
Theater Maas in het kader van het programma Cultuur Met Kwaliteit wordt
geprezen als voorbeeld voor cross-over werken in de stad. We participeren
in de Stuurgroep Gelijke kansen van KCR waarin scholen en culturele
instellingen samen beleidsmatig plannen ontwikkelen om cultuureducatie te
verbinden aan de toekomstperspectieven van kinderen. Tezamen met
Hofplein Theater, Theater Rotterdam, Maas theater, Luxor Theater, Museum
Boijmans van Beuningen en SKVR werkten we onder begeleiding van
Flatland Gallery aan een concept waarin we als instellingen gezamenlijk het
belang van cultuureducatie neerzetten. Het zijn inspirerende meetings
waarin het gemeenschappelijk doel gaat voor individueel belang.
5. PROGRAMMERING
Sea de zee
25 september 2020 openden we onze expositie voor kinderen van 5-12 jaar
die tot augustus 2021 te zien zou zijn. De samenwerking tussen beeldend
kunstenaars en Spoken Word artiesten leverde mooie reflecties op tussen
disciplines. We ontwikkelden begeleidende workshops voor publiek in de
vrije tijd, feestjes en schoolbezoeken. Maar toen kwam de lockdown. Helaas
kon deze tentoonstelling nog niet volledig tot zijn recht komen. We besloten
om de expositie te verlengen tot 9 januari 2022.

Het Kickstartcultuurfonds koos voor haar online promotie video per provincie
een voorbeeldproject. Villa Zebra was de uitverkorene voor de provincie
Zuid-Holland. De pop-up workshops werden actief gepromoot in de wijk door
middel van posters en flyers. De activiteiten in onze voortuin bleken mooie
content te bieden om ook andere doelgroepen over ons te vertellen zoals
bijvoorbeeld mensen zonder kinderen. De samenwerking met Albert Heijn
leverde gerichte reclame op binnen de regio en we zagen effectief ook een
groot aantal bezoekers met deze actie bonnen binnenkomen. In de weken
voor de kerstvakantie hing Rotterdam wederom vol met een winter poster-
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Zelf!
De formule van onze expositie ‘ZELF!’ is gericht op een jaarlijkse
vernieuwing van een van de installaties. Door de maatregelen rondom
corona was dit echter langere tijd niet gebeurd. We besloten voorjaar 2021
om de kansen die de regeling van het Kickstartcultuurfonds bood in te
zetten om zowel de locatie aan te passen voor een betere bezoekersbeleving en routing als onze wens om meer kinderen te ontvangen.
Ontwerpster Marleen Bos creëerde een ruimte waarin spelen en recreëren
duidelijker over gaan in elkaar, maar functies en ruimtes heel helder zijn.
Door ruimtes anders in te delen konden we de expositie vergroten met drie
nieuwe installaties en meer gezinnen ontvangen.

Internationaal werken we samen met het Zweedse BMMK - Børns Møde
Med Kunsten en Kulturskolan Örnsköldsvik, het Deense Kulturprinsen - ,
Circulair Friesland , Kabóca Bábszínház uit Hongarije en Sideviews uit
Berlijn bij het Erasmus+ Global Roots Project. In deze samenwerking wordt
er vanuit de disciplines kunst, cultuur, educatie en duurzaamheid gewerkt
aan een innovatief educatief programma voor basisonderwijs (8-13 jaar) met
als doel kinderen bewust te maken van de rechten van het kind. 2021 was
een belangrijk jaar voor dit project. Onze collega’s namen deel aan 7
werksessies in Hongarije, Berlijn en Nederland. We waren deelnemers en
sprekers bij drie congressen in het buitenland. We ontwikkelden een
innovatief model rondom interventies dat nu wordt getest op 2 verschillende
scholen tezamen met kunstenaars.

Samen met illustrator Mark Janssen en dankzij financiële steun van Fiep
Westendorp Foundation en het Kickstartcultuurfonds konden we het boek
‘Stop! Monsters!’ tot leven wekken. Een boek dat gaat over duurzaamheid,
een passend thema in deze tijd. In een voormalige opslagruimte zagen we
kansen om een nieuwe installatie te bouwen ‘Bij de dokter’. In deze
installatie van Nana Koekoek en Geeske de Graaff dagen we kinderen uit
om door middel van stoffen lichaamsdelen hun verbeelding in te zetten.
Voor de installatie ‘Feest!’ hergebruikten we het manshoog poppenhuis uit
ons café. Het prentenboek ‘Feestmaal voor de Koning’ vormde de inspiratie
voor de nieuwe inrichting van het poppenhuis en de omgeving waarin het
geplaatst werd. Er ontstond een perfecte ruimte voor kinderfeestjes. De
workshopruimte werd duidelijker gedefinieerd en geschikt voor een
schoolklas. De routing werd helderder door nieuwe bewegwijzering en
slimme positionering van elementen. Al met al leverde het ons een nieuwe
inrichting op, mooie aanleidingen voor promotie en grotere toegankelijkheid
ondanks de beperkingen.

Voorplein
Tijdens ‘De Moestuin’ in 2019 toverden kunstenaars het voorplein om in een
experimentele moestuin. Maar deze tuin had zijn glans verloren. Een kans
kwam door een interessante samenwerking met Stek. Stek is initiatiefnemer
van een mogelijk nieuw festival waarin tuinontwerp en kunst gekoppeld
worden. Villa Zebra werd de pilot voor een serie van mogelijke tuinen door
de stad waarin naast biodiversiteit, groen in de stad, ook wateropvang een
belangrijke rol speelt. Samen ontwikkelde we in 4 workshops met kinderen
een tuin voor Villa Zebra waarin de verleiding centraal staat: de Loktuin. We
waren locatie voor avonden waarin het natuurlijk tuinontwerp centraal stond.
In het najaar werd deze tuin realiteit toen medewerkers van Stek en
vrijwilligers uit de buurt samen de tuin ook daadwerkelijk aan gingen leggen
met als resultaat een voortuin die voor zowel de buurt als onze bezoekers
een groene oase vormt en voorbeeld project voor vernieuwingen in de stad.
We gaven kunstenaar Wilco Kwerreveld opdracht voor het maken van een
kunstwerk voor de tuin. Het werd Birdman.

Innoveren in presenteren
Najaar 2021 startte een projectteam van interne en externe adviseurs
(waaronder kunstenaars) onder leiding van de programmamaker aan een
plan voor een nieuwe manier van werken met kinderen van 7-12 jaar. Een
plan waarin de basis wordt gelegd voor een duidelijkere nieuwe koers van
Villa Zebra. Dit project zal niet een traditionele tentoonstelling zijn, maar
gericht op kunstbeleving door doen. Een laboratorium waar we grenzen
opzoeken van cultuureducatie die andere culturele instellingen inspireren om
zichzelf te ontwikkelen. Hierbij zal bijvoorbeeld ook de Willem de Koning
Academy intensief betrokken zijn. We willen hiermee de kaders van
cultuureducatie verbreden en Villa Zebra weer op de kaart zetten als
innovatieve instelling. Als werktitel geldt nu ‘Vanuit (n)iets’.

Workshops in de wijk
Villa Zebra wil alle kinderen bereiken, dus ook kinderen die minder
vanzelfsprekend met beeldende kunst in aanraking komen. Daarom
organiseren we sinds 2016 Pop-Ups in wijken in Rotterdam. In 2021 hebben
we via Couleur Locale en Opzoomer mee subsidie mogen ontvangen voor 7
verschillende wijken en hebben we in samenwerking met contacten per wijk
een programma ontwikkeld. De trajecten vonden plaats in de verschillende
schoolvakanties en op de woensdagmiddagen. Steeds waren hierbij
kunstenaars betrokken en steeds brachten we een connectie aan met onze
expositie Sea de Zee in ons pand op de Stieltjesstraat.
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Er waren pop ups in Hoek van Holland, Hoogvliet, Centrum en er namen 865
kinderen en ouders deel. In totaal gaven we verdeeld over deze locaties 41
workshops. De geplande pop ups in Ijsselmonde, Centrum De Gaffel en
Centrum Kipstraat moesten we helaas last minute annuleren. Bij het Sophia
Kinderziekenhuis waren we een onderdeel van de programmering op een
speciale dag voor kinderen die langdurig in het ziekenhuis verblijven. Een
mooie samenwerking die vraagt om een nadere uitwerking in de toekomst.
Hierin speelt Alle Ruimte een belangrijke rol gaan spelen. Zij namen na het
afscheid van onze medewerker, de organisatie op zich. Alle Ruimte is een
kunsteducatieve instelling die samen met kunstenaars projecten organiseert.

Schoolprogramma’s
Cultuuronderwijs op basisscholen is, naast aanbod in de vrije tijd, één van
de fundamenten van Villa Zebra. Er wordt gewerkt vanuit een aantal
uitgangspunten: het verbeeldend maakproces van kinderen, het stimuleren
van het denken buiten kaders, het stimuleren van materiaal- en
techniekkennis en het maken van een verbinding met het
onderwijsprogramma van scholen. Villa Zebra werkt op verschillende
scholen in het Rotterdamse basisonderwijs in drie verschillende regelingen:
Cultuureducatie met Kwaliteit (Stel je voor…). Kunstpakt en de
Cultuurcoachregeling. Cruciaal daarbij zijn onze vakdocenten,10 experts op
het gebied van cultuureducatie en in de meeste gevallen zelf kunstenaar. Zij
zijn onze schakel naar het onderwijs.

Digitale producten
In ons jaarplan van februari 2021 schreven we dat we druk bezig waren met
het maken van een plan rondom het aanbieden van alternatief aanbod
tijdens de sluiting. Hierbij was online aanbod een optie, maar gaven we ook
onze huiver aan ten opzicht van dit soort aanbod gezien onze doelgroep en
onze filosofie op leren. We wilden zeker niet alleen ‘zendend’ zijn en waren
ons bewust van de enorme tijd die kinderen al achter een scherm doorbrachten. Juist het onderlinge contact is van groot belang en interactie staat
bij ons centraal. Ervaren door doen. Daarbij merken we dat vooral bij de
jongste doelgroep (2-6 jaar) online geen goed alternatief is voor spelen in
een landschap van aanbod van commerciële aanbieders. Desalniettemin
hebben we in 2021 de volgende zaken ondernomen op digitaal gebied:

Op 7 scholen (De Nieuwe Haven-Feijenoord, Nieuwe Haven -Noordereiland,
Mr. Van Eijckschool-Groot Ijsselmonde, De Schalm-Katendrecht, TriangelOud Charlois, Ibn-i Sina-Oud Charlois, Augustinus-Oude Westen en Van
Brienenoordschool-Ijsselmonde) was een cultuurcoach namens Villa Zebra
actief. Deze langdurige trajecten voor basisscholen in Rotterdam werpen
hun vruchten af. Dit jaar was er geen verbintenis met speciaal onderwijs.
Helaas zagen we dat op sommige scholen de vakdocent niet aan het werk
kon tijdens de lockdowns doordat schoolbesturen de collectieve afspraak
afmaakte geen externen op school toe te laten. In een school was dat zelfs
de hele periode van januari t/m de zomervakantie.

Samen met Maas zijn er voor het programma Stel je drie verschillende
interdisciplinaire online lessen ontwikkeld naar aanleiding van twee
voorstelling van Maas Theater en onze tentoonstelling Sea de Zee. Een
aantal van onze vakdocenten die via de cultuurcoach regeling worden
ingezet en die niet fysiek op school kon zijn, heeft online lesfilmpjes
gemaakt voor het onderwijs. Deze werden in de reguliere lestijd via school
bekeken. Onduidelijk is of dit ook betekende dat kinderen op een goede
manier thuis aan het werk konden. Hier hebben de scholen geen feedback
op kunnen geven. Begeleiding ter plekke blijft cruciaal en juist onze kracht.
Gelukkig konden de meeste docenten weer snel aan het werk.

In 2021 werkten we voor het 9e jaar samen met KCR en Maas Theater
Rotterdam aan verankering van cultuureducatie met het programma
Cultuureducatie met Kwaliteit – ‘Stel je voor …’. Een succesvol programma
binnen CMK010 waarin 10 scholen voor PO het schooljaar lang lessen
beeldende kunst, theater en dans krijgen met als thema verbeelding. De
school voor Speciaal Onderwijs besloot helaas zich terug te trekken. Naast
de losse theater-, dans- en beeldende lessen bieden we binnen deze
disciplines ook synergielessen aan. Dit zijn lessen waarbij de vakdocenten
van de verschillende disciplines de lessen samen voorbereiden en maken.
Tijdens de lockdown hebben we op enkele scholen digitale lessen
aangeboden als alternatief voor de fysieke lessen. We zijn niet heel tevreden
over dit resultaat want fysiek contact blijkt een essentiële factor in dit
programma. ‘Stel je voor ..’ is het meest succesvolle programma binnen
CMK010, zowel qua bereik als verankering. Het is dan ook fijn dat ondanks
het feit dat de CMK regeling vanuit de overheid in 2021 een nieuwe fase is
ingegaan, KCR heeft aangegeven ook in bij te blijven dragen voor onze
scholen Helaas zal hierbij wel een mindering in bijdrage vanuit het
programma plaatsvinden. We zijn in 2021 bezig geweest om vanuit de

De voorleessessies die we in 2020 online organiseerden bleken te weinig
bezocht. We hebben besloten om dit niet voort te zetten. In het kader van
een duidelijke focus op een intensievere social media campagne mbt onze
marketing, paste ook het aanbod van ‘knutselstips’ gepubliceerd op onze
social media kanalen. Hierbij lieten we de ouders zelf een keuze maken van
tijd, intensiviteit en activiteit. Deze berichten zijn in totaal 850 bekeken. We
hebben ze meegeteld in onze bereikcijfers.
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nieuwe plannen voor Kunstpakt van KCR deze regeling en het bereik zoveel
mogelijk overeind te houden. Dit resulteerde in een gezamenlijke aanvraag
met de Ibn-I-Sina school en een tweede aanvraag samen met Passionate
Bulkboek voor het programma ‘Er was eens’, beide nu in ontwikkeling.

6. BKV
In onze visie speelt de samenwerking met kunstenaars en makers altijd een
grote rol. Villa Zebra kent drie pijlers: de Stieltjestraat, de wijk en de scholen.
Voor ons zijn deze pijlers onlosmakelijk verbonden met elkaar en dat
betekent dat we ook onze BKV-activiteiten en samenwerking met
kunstenaars op deze manier verspreiden over de pijlers en dat ze op
verschillende manieren samenwerken. De scheidslijn tussen de aangegeven
‘prioriteiten’ is in het geval van Villa Zebra diffuus. Villa Zebra is een
kunsteducatie instelling waarbij alle activiteiten uiteindelijk bijdragen aan
educatiedoelstellingen en alle projecten uiteindelijk publieksprojecten zijn.
Tegelijkertijd zijn alle bezoekers en deelnemers feitelijk amateurs en alle
kunstenaars artistieke professionals die tijdens de activiteiten ‘een relatie
met elkaar aangaan’. Wij vinden derhalve dat iedere kunstenaar die met ons
samenwerkt, bijdraagt aan beide prioriteiten. Om een scheidslijn aan te
leggen zeggen we dat we alle activiteiten van kunstenaars IN Villa Zebra
(Kunstenaar in huis, uniek werk voor de expositie, bruiklenen en workshops
in Villa Zebra) zien als ‘educatie en publieksprojecten’ en alle activiteiten
buiten onze muren (Pop-ups, festivals etc) als ‘relatie amateurs –
professionals’ omdat juist ook de kennismaking met de professie van groot
belang is.

Kennisbevordering
We zijn trots op onze methodes van aanpak die sinds onze oprichting in
2001 hun effect hebben bewezen en delen deze graag met allerlei instellingen. Villa Zebra werkt normaliter met veel onderwijspartners om
deskundigheid van studenten te bevorderen. Voor 2021 hadden we ingezet
om juist op het gebied van kennisbevordering nog meer te groeien. Helaas
ging dat door de beperkingen in het onderwijs ivm corona, niet in de mate
waarin we dat wilden. ROC Mondriaan kwam met 3e jaars onderwijsassistenten, de Hogeschool voor de kunsten Utrecht met 4e jaar studenten
lerarenopleiding. Ook de Willem de Koning Academy, afdeling docent
beeldend, is kind aan huis en zal ook gaan participeren in de ontwikkelingen
van het innovatieve concept op de 1e verdieping. Thomas Moore kwam met
zowel de pabo studenten voor een algemeen programma maar koos er ook
voor om de theaterprojectweek te verbinden aan Villa Zebra. De Pabo’s uit
de regio vormen voor ons een mooie bakermat voor toekomstige docenten
in het onderwijs. Ook Pabo Artez, Pabo Leiden en Pabo Hogeschool
Rotterdam namen deskundigheidsprogramma’s bij ons af in onze locatie op
de Stieltjesstraat. Collega instelling voor cultuureducatie Schunck uit Heerlen
brachten ons een werkbezoek en vroegen ons raad in het kader van hun
toekomstplannen.

We zoeken hierbij zoveel mogelijk de samenwerking op met Rotterdamse en
bij voorkeur jonge kunstenaars. We bieden hen opdrachten, een podium
voor presentatie, maar maken hen ook actieve deelnemers in de
cultuureducatie. Een kunstenaar kan zichzelf ontwikkelen en binnen een
kunst educatieve context (leren) werken. Kunstenaars werken vanuit hun
eigen maak strategie waar ze publiek deelgenoot van maken en er treedt
een wisselwerking op die leidt tot wederzijdse ontwikkeling. We werken mee
aan festivals, zijn participant in deskundigheidsbevordering voor jonge
kunstenaars in opleiding en stimuleren de wisselwerking tussen kunstenaar
en publiek op vele verschillende manieren. Concreet betekende dit in 2021
bijvoorbeeld dat we werk van kunstenaars toonden in de expositie Sea de
Zee en bij de nieuwe installaties voor jonge kinderen in Zelf!. We gaven
opdracht tot nieuwe werken voor de voortuin, we betrokken kunstenaars bij
de ontwikkeling van een nieuw project voor kinderen en ons internationale
project Global Roots. Kunstenaars geven workshops tijdens de pop ups die
we buiten onze hoofdlocatie organiseren. Alle vakdocenten die namens Villa
Zebra lesgeven op basisscholen zijn ook beeldend kunstenaar.

Toekomstplannen
Toekomstplannen was ook een woord dat bij ons in Villa Zebra een
duidelijke plek had. Bij de toekenning van het meerjarenplan 21-24 gaf de
Gemeente aan dat er behoefte was aan een concretisering van onze
ambities. In 7 sessies met het team heeft de nieuwe directeur aan de hand
van dit meerjarenplan een concreet visie document gemaakt waarin onze
ambities voor de komende 4 jaar nadrukkelijker in tijd, energie en aandacht
zijn uitgezet. Dit document, ‘ Pop up – een manier van herontdekken’ is onze
leidraad voor de ontwikkeling van onze organisatie, onze beleidsdoelen,
onze processen. In 2022 werken we verder aan de losse doelstellingen in
het plan.

Hieronder geven we een opsomming van de betrokken kunstenaars volgens
een indeling op de drie pijlers.
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Pijler 1: Rotterdamse kunstenaars in het pand Stieltjesstraat
Voor de tentoonstelling ‘Sea de zee’ namen we werken in bruikleen en
gaven we in 2020 opdrachten voor nieuw werk bij zowel beeldend
kunstenaars als spoken word kunstenaars. Oorspronkelijk stond de expositie
tot augustus 2021 geprogrammeerd. We wilden bezoekers en scholen de
kans bieden om vanuit dit boeiende thema ons te bezoeken. Uiteindelijk was
deze expositie tot 9 januari 2022 te zien op de 1e verdieping van Villa Zebra.
We gaven de deelnemende kunstenaars extra vergoedingen voor de
verlenging van dit project. Rotterdamse kunstenaars betrokken bij dit project
waren: beeldend kunstenaar Maidie vd Bos, Maaike Canne, Esther Dijkstra,
Laan Irodjojo, Edwin Jans, Rens Krikhaar, Rosa Peters, Jeroen Kuster, Nazif
Lopulissa en Spoken Word artiesten Ahmed Aboutaleb (geen honorarium),
Dean Bowen, Vienne Haagoort, Mariana Hirschfeld. M., Derek Otte, Lot
Piscaer, Marjolein Roozen, Sander Sweerts-de Jong en Young Mitch Poetry

het programma kon najaar 2021 gelukkig doorgang vinden. Chantal van
Heeswijk werkte tijdens een inspiratie workshop met de docenten van Ibn-ISina in het kader van de cultuurcoachactiviteiten over het thema Taal en
kunst. In 2020 zijn we voor het begeleiden van schoolgroepen een nieuwe
weg ingeslagen. In plaats van te werken met vrijwilligers voor het begeleiden
van deze groepen, betrekken we hierbij onze Villasofen die geheel opgeleid
zijn in en werken via de zogenaamde Villasofie. Een deel van de villasofen
is kunstenaar. Fleur Knops, Amarens van Herpen, Eva van den Hoven,
Rowanne Settels en Daneé Vonk waren in 2020 en 2021 betrokken bij alle
voorbereidingen van de expo Sea de zee, maar konden helaas door de
maatregelen minder groepen ontvangen dan gewild in 2021.
Projecten
We investeerden in het aanpassen van de bestaande installaties in Zelf! en
gaven hiervoor opdrachten aan de kunstenaars die deze installaties destijds
ontwikkeld hebben. Jeannette Ephraim werkte aan de groentekraam, Studio
Maky werkten de pakken bij. De nieuwe installaties die we op de begane
grond konden realiseren dankzij de steun van het Kickstartcultuurfonds
werden ontworpen door Marleen Bos en gerealiseerd door Jasper Droogers
in samenwerking met Art Collaart voor het grafisch werk. Fotograaf Hester
Blankenstijn fotografeerde in opdracht. Hierbij willen we ook zeker
vermelden de niet Rotterdamse kunstenaars die betrokken waren bij deze
installatie: Marc Janssen, illustrator van Stop Monsters!, Linde Faas,
illustrator van ‘Feestmaal voor de koning’ en Nana Koekoek en Geeske de
Graaff voor de installatie ‘Bij de dokter’.

Talentontwikkeling
Ieder kind is een talent en heeft onbegrensde mogelijkheden die door
vorming en opvoeding tot ontwikkeling komen. Dit geloof zit diepgeworteld in
ons DNA. Bij Villa Zebra maken kinderen kennis met hedendaagse
beeldende kunst, maar ook met de kunstenaars zelf. We zien de potentie die
de wisselwerking tussen kind en kunstenaar biedt voor beiden. Niet alleen
het kind kan groeien, ook de kunstenaar kan zichzelf nadrukkelijk ontwikkelen. Hierdoor zal ook het culturele klimaat van onze stad worden
beïnvloed. Villa Zebra biedt (beginnende) kunstenaars de mogelijkheid om
werk te tonen en werk te maken in interactie met publiek als ‘Kunstenaar in
huis’. Maarten Bel en Annouska Pessy werkten van de herfstvakantie tot de
kerstvakantie in totaal 45 dagen in de expositie ‘Sea de Zee’. In een coöperatieve werkvorm met ongeveer 500 kinderen maakten zij in deze periode
een nieuwe installatie rondom het thema Atlantis. Helaas kon door de lockdown het laatste stuk van het project niet worden uitgevoerd. Als uitvloeisel
van deze samenwerking werd Maarten vast teamlid in het project-team voor
de nieuwe invulling op de 1e verdieping die in 2022 vorm gaat krijgen.
Kunstenaars vormen zo een gelijke gesprekspartner in onze
toekomstplannen.

Wilco Kwerreveld maakte een kunstwerk dat een mooie plaats kreeg in de
voortuin die door tuinontwerper Marieke de Keijzer in een coöperatief proces
met onze bezoekers werd ontworpen. Hierdoor is ook onze wens om
crossovers naar anders disciplines te faciliteren ingewilligd. We zijn in juni
2021 gestart met een samenwerking met ‘Pakje Kunst’. Voor E 4,- trekken
bezoekers een klein kunstwerkje uit een sigarettenautomaat van een
Rotterdamse kunstenaar. Elk kunstwerk is een verrassing net zoals de
maker. Van elke verkoop gaat een % rechtstreeks naar de kunstenaar. Villa
Zebra ontvangt behalve exposure geen opbrengst door deze samenwerking.

Samenwerking met groepen
We vroegen kunstenaars ook om bij de thema’s van hun werk workshops te
geven in de Stieltjestraat of in de wijk bij de Pop-ups. In Villa Zebra waren
verschillende kunstenaars betrokken bij ontvangsten en workshops.
Katrijn Verstegen en Marijke van Zuilen gaven workshops in het kader van
het Cultuurtraject samen met Yvonne Bronner en Astrid Steijger. Helaas
moesten we de boekingen in het voorjaar annuleren door de lockdown maar

Pijler 2: Rotterdamse kunstenaars in de wijk
In schoolvakanties waren we aanwezig met kunstenaars op Pop-Up locaties
in de wijk, steeds vanuit het thema Sea de Zee, de expositie op onze
hoofdlocatie. Minne Smits, Onno Poiesz, Toine Klaassen, Chantal van
Heeswijk, Katrijn Verstegen, Vanessa Obinu, Studio MAKY, Ondine de
Kroon, Esther Dijkstra, Gijs van der Meer en Anne Vera Veen, Fleur Knops,
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Ko de Kok, Ieke Trinks, Janneke van der Putten, Rogier Arents, Newk &
Listentomerijn, Hillegon Brunt en Marijke van Zuilen werkten met kinderen in
inspirerende workshops. Alle Ruimte, nam de coördinatie van de pop ups
over toen onze vaste medewerker afscheid van ons nam. Tijdens de
speciale pop up in het Sophia Kinderziekenhuis gaf Gerjanne van Zuilen uit
Den Haag workshops voor de aanwezige kinderen.

werkdruk te verlagen. We kozen hierbij bewust voor freelancers die onze
medewerkers ook konden meenemen in hun ontwikkeling.
Dankzij de steun van het Kickstartcultuurfonds konden we een extra tijdelijke
medewerker aannemen die de extra openingsuren kon invullen aan de balie.
Najaar 2022 namen we twee balie medewerkers aan voor de weekenden en
vakanties en een invalkracht met een nul uren contract. Door de
vakdocenten die niet op de scholen konden werken waar mogelijk in te
zetten voor werkzaamheden op kantoor, konden we ook hun inkomen
garanderen. Eind 2021 namen we het besluit om in het kader van kwaliteit
en veiligheid te gaan werken met een extra bezetting in het weekend aan de
balie/frontoffice. Hierdoor verlagen we de werkdruk in het weekend. We
namen afscheid van twee medewerkers: de medewerker programmering
jonge kinderen en de coördinator publiekszaken. Deze functies zijn nog niet
opgevuld door nieuwe vaste medewerkers. Bij de invulling van alle vacante
vacatures zullen we diversiteit en inclusiviteit meenemen in onze
besluitvorming zoals we dat in het verleden ook steeds deden. In de
geconcretiseerde visie stellen we dat we de 3 pijlers van Villa Zebra meer
willen verbinden. Dit zal ook effect hebben op de manier waarop de functies
worden ingevuld. We nemen dit mee in de ontwikkeling van een nieuwe
organisatie structuur waarvoor we in 2021 de eerste stappen zette en die in
2022 moet leiden tot nieuwe functieomschrijvingen met bijbehorend
loonhuis. Hiervoor werken we samen met extern HR bureau, Buro P&O.

Pijler 3: Rotterdamse kunstenaars op de scholen
Scholen vormen onze derde pilaar. Ook hier werken we met verschillende
Rotterdamse kunstenaars en specialisten in kunsteducatie als vakdocenten
op de scholen in zowel ons Cultuurcoach programma als de Stel je voor
lessen. Marijke van Zuilen, Arinda Vrolings, Anne Keereweer/Kunstbeleven,
Tessa Gronert/Wonderaar, Bram Verhoef, Rowanne Settels, Rowan van de
Sterren, Vanessa Obinu, Minne Smits waren in 2021 betrokken. De
cultuurcoah uren van Alle ruimte werden door Kathrin Wolkowicz, Berenice
Staiger, Rogier Arends, Ko de Kok, Caroline Grootenboer, Gerine
Dubbeldam, Ulufer Celik, Merve Kilicer, Bart Groenewegen ingevuld.
Financieel
In totaal hebben we in 2021 € 91.500,- bijgedragen aan het inkomen van
kunstenaars. Hiervan was € 64.000,- (70%) inkomensvormend in de vorm
van bruiklenen, opdrachten, workshops en educatieve trajecten in Villa
Zebra, op locatie en op de scholen, alsook de inzet van fotografen en
videoverslaglegging door kunstenaars tijdens atelierperioden, openingen en
bijeenkomsten en ontwerpen voor exposities. Naast deze kosten zijn er
kosten die niet direct inkomensvormend zijn. Dat zijn kosten voor materiaal,
vervoer, inrichting en verblijfskosten. In deze afrekening zijn alleen
Rotterdamse kunstenaars opgenomen. In de praktijk zijn er op jaarbasis
meer kunstenaars betrokken bij de projecten, onderwijstrajecten en
tentoonstellingen van Villa Zebra.

In 2020 was Marleen de Bruijne als interim zakelijk directeur door het
bestuur aangewezen om de organisatie te leiden voor 8 uur per week. We
besloten om dat jaar in verband met bezuinigingen de werving voor een
nieuwe directeur uit te stellen. Lucie Kuijpers startte 1 januari 2021 als
directeur van Villa Zebra. Mede hierdoor zagen we de beheerslasten voor
personeel stijgen. Omdat juist in deze tijd de financiële administratie en
verslagleging van groot belang is, kozen we ervoor om Marleen de Bruijne
tot april 2021 aan te houden naast Lucie Kuijpers als zakelijk adviseur.
Hierdoor konden we de overgang op dit gebied makkelijker laten verlopen.
We sloten een overeenkomst met administratie kantoor Finovo voor
ondersteuning bij de financiële afwikkeling.

7. PERSONEELSBELEID
Het meerjarenplan ‘’21-‘24 openden we destijds met de zin ‘we hebben
roofbouw gepleegd op het team’. Helaas zagen we in 2021 het concrete
effect.. Er was veel reuring en onzekerheid. We kenden een extreem hoog
ziekteverzuim, ingegeven door een combinatie van privé factoren, het effect
van corona en de situatie waarin Villa Zebra zich sinds 2019 bevindt. De
spreekwoordelijke emmer was vol. Samen met verzekeraar ASR en
arbodienst Zorg van de Zaak werken we aan een plan om de uitgevallen
medewerkers weer in hun kracht terug te laten komen. Een van deze
onderdelen hiervan is dat we externe krachten hebben ingehuurd om de

Vrijwilligers en zelfstandigen
Voor de activiteiten in Villa Zebra aan de Stieltjesstraat en bij onze pop ups
werken we voor een groot deel met vrijwilligers. De vrijwilligers krijgen een
vrijwilligersvergoedingen en vallen daarmee onder activiteitenlasten
materieel. Er zijn, vanwege de lockdown, minder publieksbegeleiders
ingezet door het jaar heen. We merkten ook dat een deel van hen tot de
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risicogroep behoorde en niet inzetbaar was. Onze vrijwilligerspool is te klein
om voor een goede bezetting te zorgen. Het maakte ons kwetsbaar. Op dit
moment hebben we maar 19 actieve vrijwilligers. Ander werk, angst om
besmet te raken, nieuwe keuzes voor de loopbaan, de onzekerheid i.v.m.
lockdowns, maken het op dit moment moeilijk om vrijwilligers te binden en
gebonden te houden aan een instelling. We hebben in zomer 2021 3x met
pijn in ons hart moeten besluiten om de deuren gesloten te houden om
kwaliteit en veiligheid te garanderen. We hebben de werving op een lager
pitje gezet in 2021, maar zochten nieuwe wegen buiten onze kaders. We
gaan in 2022 met volle kracht vooruit om dit bestand te vergroten. Een
soortgelijk verhaal geldt voor de vakdocenten; de meesten van hen zijn ZZPers en vallen onder activiteitenlasten materieel. Ook hier zien we dat door de
lange lockdowns de saamhorigheid zeker aandacht behoeft. Ook de
kunstenaars waar Villa Zebra mee samenwerkt zijn zelfstandigen. Wij
werken met Modelovereenkomsten zodat eventuele financiële risico’s met
betrekking tot naheffingen voorkomen worden. Deze zullen in 2022 worden
herzien volgens de richtlijnen van fair pay en fair practice.

Diversiteit
Waar de samenstelling van het team van staf en medewerkers extra
aandacht verdiend in het kader van diversiteit, zien we dit wel terug in de
samenstelling van de publieksbegeleiders, café medewerkers, villasofen en
docenten. Ons vaste team bestaat vooral uit vrouwen in de leeftijd 35-50
zijn, wit en hoogopgeleid. Maar onze jongste vrijwilliger is 16 jaar en werkt zij
aan zij met een vrijwilliger van 70 jaar. We kennen een variëteit aan
nationaliteiten en opleidingsniveaus. We ondersteunen mensen met afstand
tot de arbeidsmarkt die hier werkervaring opdoen en kijken hoe we wellicht
hen via een garantiebaan meer houvast kunnen bieden. Onze stagiaires
komen van verschillende opleidingsniveaus van MBO tot Universiteit. De
kunstenaars waar we mee werken zijn divers en eigen. Binnen het nieuwe
bestuur heeft een van de bestuursleden nadrukkelijk de portefeuille
diversiteit en inclusiviteit toegewezen gekregen.
Er is op dit moment een onrustige situatie in het team. 2021 was niet het
moment om specifieke acties op te ondernemen met betrekking tot diversiteit
en inclusiviteit in het vaste team. Met het oog op de nieuwe invulling en
indeling van de organisatie in 2022 zal dit een speerpunt zijn.

Stagiaires
We bieden traditioneel plek aan een groot aantal stagiaires. Ook voor deze
leerlingen van het MBO en HBO was 2021 een uitdagend jaar. Een gesloten
Villa geeft niet alle mogelijkheden die goed zijn voor een perfecte stage. We
werkten in 2021 samen met onder andere de docentenopleiding Beeldende
kunst van Fontys Hogeschool Tilburg en Sint Joost, Willem de Kooning
Academie, Reinwardt Academy, MBO theatervormgeving, Social Works.
Deze 6 stagiaires werkten mee op de vloer en gingen mee naar scholen. 20
studenten van het MBO Rijnland, event en communicatie, maakten in een
blok van 10 weken een communicatieplan voor de jongste doelgroepen. Met
de opleiding Concept van Fontys Hogeschool Tilburg onderzochten we de
herpositionering van Villa Zebra.

Toegankelijkheid
We streven als Villa Zebra naar een fysieke en intellectuele toegankelijkheid
voor iedereen. Najaar 2021 ontvingen we via Rotterdam toegankelijk een
inspectie op onze toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Het
rapport werd in januari 2022 aan ons gepresenteerd en de aanbevelingen
zullen we meenemen bij toekomstige projecten. Toegankelijkheid betekende
ook aanpassen aan alle maatregelen. Verplicht reserveren via de website,
mondkapjesplicht, maximaal aantal bezoekers per m2 etc. Het scannen van
de QR-code zagen we als mogelijke beperking in onze bezoekersaantallen.
Blij verrast zagen we echter geen daling of vermindering in bepaalde
groepen binnen Villa Zebra. We werden gezien als een veilige omgeving.

8. FAIR FOR EVERYONE
Salarissen
In 2021 werden de eerste stappen gezet naar een nieuw personeelshandboek waarin afspraken helder zijn uiteengezet. Villa Zebra volgt de
CAO Zorg en welzijn voor haar medewerkers, December 2021 werden
nieuwe CAO afspraken gemaakt met betrekking tot de bezoldiging, met als
resultaat een stijging in de personeelskosten. De aanvullende subsidie Fair
Pay bijdrage is mede hieraan besteed. Onze vrijwilligers ontvangen een vast
bedrag per dagdeel voor hun inzet en we investeren in hun ontwikkeling
door het aanbieden van trainingen. In 2022 zullen bijvoorbeeld een aantal
vrijwilligers een BHV cursus gaan volgen uit bijdrage van Fair Pay bijdrage.

Villa Zebra ondersteunt de code Fair Practice en gelooft in de kernwaarde
solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie. De
activiteiten van Villa Zebra op alle drie onze pijlers, de Stieltjesstraat, in de
wijk en op de scholen wordt uitgevoerd door een divers team van vaste
medewerkers, freelancers en vrijwilligers. We delen een gelijke passie en
missie. Wij geloven allen dat door kinderen in aanraking te brengen met
beeldende kunst en hun verbeelding te stimuleren zij groeien als mens en
betere kansen hebben in de toekomst. Sommige van ons is dit met de
paplepel ingegeven, anderen zijn zelf het beste bewijs van dit geloof.
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De vakdocenten die voor ons op scholen werkzaam zijn als cultuurcoach en
kunstvakdocent ontvangen een vergoeding per les. Op dit moment is deze
bezoldiging van deze zelfstandigen nog niet gekoppeld aan een cao maar
voornemens is om dit in 2022 duidelijker vast te gaan leggen in nieuwe
overeenkomsten. Door het werken met een nieuw facturering systeem en
betalingssysteem kunnen we sneller reageren op het indienen van facturen
van onze zelfstandigen. Een deel van de bijdrage van de aanvullende
subsidie Fair Pay is hiervoor ingezet. We betalen onze kunstenaars via de
honorariumregeling van het Mondriaan fonds.

verdienmodel van de online systemen voorziet in een afdracht per verkocht
kaartje. Dit was niet meegenomen in eerdere prognoses. Omdat we ervoor
gekozen hebben om in 2021 onze prijzen niet te verhogen, is de opbrengst
per verkocht kaartje lager dan het bedrag dat wordt afgerekend.
We zijn in 2021 gestart met het onderzoek naar een nieuw kassasysteem
dat zowel online als offline verkoop combineert, maar ook een duidelijke
koppeling in back office tussen café en balie mogelijk maakt. Hierdoor
hebben we beter zicht op de kosten en baten en kunnen we hierin meer
sturen. We tekenden het contract in 2021 en het systeem wordt voorjaar
2022 definitief geïmplementeerd. Het is een voorbeeld van de ingezette
koers in 2021 om bedrijfsprocessen te professionaliseren. Een ander
voorbeeld hiervan is de keuze om nu via een nieuw computersysteem
volledig in de cloud te werken op een veilig manier met ondersteuning door
een netwerkbeheerder. Deze taak zat voorheen deels in het pakket van de
technische medewerker maar met het oog op zijn beperkte beschikbare uren
en het feit dat hij midden 2022 met pensioen gaat, hebben we op deze
manier voor een meer solide basis gezorgd. In het nieuwe ict beleid zal ook
nieuwe roostersystemen een rol belangrijke spelen. Door dit systeem
kunnen we efficiënter communiceren en plannen met onze vrijwilligers en de
taken van de drie pijlers beter verbinden.

9. OVERIG BELEID
Locatie
In 2020 zijn we het gesprek aangegaan met de Gemeente om te kijken naar
een mogelijk goedkopere alternatieve locatie die meer op een kindvriendelijke plek ligt en waar we toereikende capaciteit hebben om de
kinderen en begeleiders te ontvangen. Dit leidde tot een voorstel in 2021
waar we op basis van nieuwe beleidsontwikkelingen niet op in zijn gegaan.
De mogelijkheid om te verhuizen is echter nog steeds een optie. We hebben
er echter daarnaast een nieuwe component aan te gevoegd. Het gebouw
aan de Stieltjesstraat bestaat nu ruim 30 jaar en vraagt om groter
onderhoud. We zijn in 2021 gesprekken gestart om te kijken naar een
toekomstige huurovereenkomst die past bij onze wensen in het
geconcretiseerde beleidsplan.

10. GOVERNANCE
Villa Zebra is een stichting en kent een vrijwillig bestuur dat geen vergoedingen ontvangt voor zijn werkzaamheden. Bestuursleden worden
benoemd voor een periode van 3 jaar met mogelijkheid tot 2 herbenoemingen. De dagelijkse leiding is in handen van directeur Lucie
Kuijpers die een salaris ontvangt op basis van inschaling in CAO Sociaal
Werk.

Beheerslasten
Tijdens het schrijven van dit verslag is de hoge energieprijs een hot item.
Ook wij zien dat de kosten voor energie van ons pand enorm stijgen en zie
het effect op onze totale jaarrekening in 2021. Een belangrijke rol daarin
speelt onze koelinstallatie. Deze is verouderd en vraagt veel energie, maar
blijkt ook niet de benodigde circulatie en ventilatiemogelijkheden te bieden
die gericht op mogelijke besmetting van virussen optimaal is. We hebben dit
aangekaart als kritisch punt voor openstelling. Samen met onze verhuurder,
afdeling Vastgoed Gemeente Rotterdam, praten we over mogelijke
aanpassingen aan ons gebouw en werd eind 2021 een onafhankelijk
onderzoek naar onderhoud ingesteld door de Gemeente Rotterdam.

Het stichtingsbestuur is in 2021 gewijzigd. Fianne Konings heeft het bestuur
verlaten en Laurette Vermeulen is toegetreden. Er is er bewust voor
gekozen om in 2021 alleen een deel van het bestuur te vernieuwen. Corona
en interne omstandigheden maakten dat het een bijzonder jaar was dat
vroeg om continuïteit vanuit het bestuur.

Online reserveringssysteem
Als gevolg van de corona maatregelen moesten bezoekers vooraf online
reserveren en moesten we werken met maximale bezoekersaantallen. Dit
biedt kansen omdat we door dit systeem ook organisatorische onze
bezetting beter in handen hebben, maar het geeft ook hogere kosten. Het

De bestuursleden hebben de volgende functies/nevenfuncties:
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Gerard van Drielen: (voorzitter) : voorzitter College van bestuur
SCOH Haaglanden (tot 1-9-2021), Voorzitter denktank
beroepskwaliteit PO raad; Lid werkgroep bestuurlijke visitatie PO




raad; Lid Commissie beoordeling kwaliteitsafspraken HBO van de
NVAO.
Tabitha Mann (Penningmeester/secretaris): Consultant
procesmanagement bij Overmorgen
Laurette Vermeulen (Algemeen lid): Adviseur bij FRAEY,
bestuurssecretaris ai bij Woningstichting Antonius van Padua,
zittingslid Huurcommissie






De termijn van Van Drielen en Mann loopt formeel af 31-12-2021. Najaar
2021 is een werving gestart voor nieuwe bestuursleden die in 2022 aan
kunnen treden. Kwartaal één van aankomend jaar zal gebruikt worden voor
een brede overdracht. Er zijn 17 sollicitaties ontvangen. Op basis van
gesprekken met het huidige bestuur en directie is hieruit een keuze gemaakt
voor 5 nieuwe bestuursleden die in april 2022 aan zullen treden. Voor de
keuze van het profiel van de bestuursleden kijken we nadrukkelijk naar de
plannen die gesteld zijn in het visie document. We kiezen er bewust voor om
Gerard van Drielen,Tabitha Mann en Laurette Vermeulen de jaarrekening
van 2021 in te laten dienen en de nieuwe samenstelling per 1 april van
kracht te laten zijn.



Het bestuur heeft de inhoudelijke subsidieverantwoording en de jaarrekening
2021 vastgesteld tijdens de bestuursvergadering d.d.2 26 maart 2022.

1-7-2021 trad de Wet Bestuur en Toezicht rechtspersonen in werking. De
stichting werkt volgens deze wet. Onze statuten zijn niet aangepast, bevat
een regeling voor ontstentenis of belet. UBO-verklaringen zijn 2022 ingevuld.

11. TOELICHTING JAARREKENING & RISICOPARAGRAAF

De stichting past de 8 principes Governance Code Cultuur 2019 toe.
Hieronder volgt een toelichting per principe:






vergaderfrequentie, die in 2022 teruggebracht wordt naar een passender
frequentie van eenmaal per twee maanden.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene leiding en de directeur
is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de organisatie. De
directeur legt mondeling en schriftelijk verantwoording af aan het
bestuur, in het bijzonder over betrekkingen.
Het bestuur en de zakelijk leider gaan zorgvuldig en verantwoord om
met de medewerkers en de middelen van de organisatie.
Het bestuur houdt toezicht en adviseert de directeur bij de uitvoering van
de dagelijkse leiding. Onderdeel van het gevoerde toezicht is – naast
gesprek met de bestuurder - het openstaan voor signalen van de
organisatie en externen en aanwezigheid op activiteiten.
De samenstelling van het bestuur als geheel is een redelijke
afspiegeling van de diversiteit van Rotterdam. Vrouwen hebben op dit
moment de ruime overhand in het bestuur. Bestuursleden zijn bij
voorkeur verbonden aan Rotterdam. Het bestuur moet weten wat er in
de stad speelt, meer specifiek onder de doelgroep(en) van Villa Zebra.
De leden hebben affiniteit met aanbod en waarden van Villa Zebra.

We sluiten het jaar af met een positief resultaat van € 28.830. In een tijd
waarin alles anders is gelopen dan verwacht zijn we hier blij mee.

Door het aanbieden van cultuureducatie aan het publiek en via de
scholen proberen wij culturele waarde te creëren en over te dragen;
De stichting past de 8 principes Governance Code Cultuur 2019 toe. We
zijn afgeweken van aanbeveling 7.4 door BVRA accountants reeds 6
jaar te betrekken bij de organisatie. In 2022 zullen we de inzet van de
accountant evalueren en een selectie doen. In het bijzondere
Coronajaar prioriteerden we continuïteit boven deze aanbeveling.
Het bestuur en de zakelijk leider voeren hun taken op onafhankelijke en
integere wijze uit. Er is geen sprake van belangenverstrengeling en het
bestuur gaat op zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen.
Door het bestuur zijn een aantal expertises benoemd die in het bestuur
vertegenwoordigd dienen te zijn. Het bestuur is zich bewust van haar
taken en onderlinge verdeling van de taken. De vraagstukken van 2021
vroegen veel klankborden met de directeur en een maandelijkse

Om ons weerstandsvermogen te vergroten na financieel moeilijke tijden,
startten we in 2020 voortvarend met een set aan bezuinigingsmaatregelen
om onze kosten te verlagen en om het weerstandsvermogen aan te
zuiveren. We hadden destijds goede hoop om dat op relatief korte termijn op
te gaan bouwen naar minimaal E 35.000,-. Corona gooide echter roet in het
eten en bleek een veel langer effect te hebben dan gedacht. Bij het schrijven
van dit verslag kijken we terug op 2 jaar onzekerheid en beperkingen. Een
periode waarin we ervoor kozen om ‘op safe’ te gaan en te bouwen aan een
solide fundament. Een gesloten Villa Zebra had danig effect op onze
inkomsten. Minder bezoekers in vrije tijd betekent minder entree inkomsten.
Opvallend genoeg zien we wel een hogere besteding per bezoeker. Dit zal
waarschijnlijk een effect zijn van het verruimen van de openingstijden. We
kozen in 2021 voor een inhaalslag op kwaliteit en zorgden waar mogelijk
voor meer bezetting op de vloer met de nodige financiële consequenties.
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Maar ook vooral het effect van het wegblijven van schoolbezoeken en
schoolprogramma’s is merkbaar. Er waren amper scholen die op pad gingen
en dus moesten we onze prognose voor deze bezoekersinkomsten ook
danig bijstellen. Incidentele groepsbezoeken of deelname aan bijvoorbeeld
het Cultuurtraject bleef achter. Het programma Cultuur Educatie Met
Kwaliteit nam een nieuwe wending en dit betekent minder inkomsten uit het
programma Stel je voor. Sommige pop ups moesten we helaas annuleren en
onze medewerker verantwoordelijk voor de projecten in de wijk nam
afscheid en gezien de situatie waarin Villa Zebra zich bevond, kozen we
ervoor om de uitvoering van de overige geplande wijken extern uit te
besteden met het gevolg van hogere kosten.

Het hoge ziekteverzuim onder vast team maar ook onder de vakdocenten
zorgde naast werkdrukverhoging en onzekerheid voor het team ook voor
hogere kosten voor het inhuren van ondersteuning. De personeelslasten
werden hoger door trajecten rondom dit verzuim en een wijziging in de CAO.
We kozen er bewust voor om de openstaande vacatures niet per direct in te
vullen. Maar we benutten deze periode ook om duidelijk te krijgen waar we
moeten investeren om onze basis beter te maken. Een nieuw ict systeem en
een nieuwe kassa en investeringen in automatisering waardoor
werkprocessen makkelijker verlopen waren noodzakelijk en brachten kosten
met zich mee op de post beheerslasten. We moesten bouwen aan onze
basis en deze weer gezond krijgen voordat we meerjaren subsidies zoals
begroot konden gaan aanvragen. Dit geldt ook voor de inkomsten uit private
middelen. 2021 was niet het beste jaar voor het aantrekken van externe
gelden binnen de culturele sector.

We hadden in het jaarplan 2021 ingezet op een sterke verhoging van de
deskundigheidsbevordering en de inkomsten die daarmee gemoeid zijn. Ook
in het MBO, HBO en WO zagen we dat een bezoek aan Villa Zebra niet
mogelijk was volgens de richtlijnen en dat er andere prioriteiten waren die
aandacht vroegen bij deze opleidingen. Ook voor verhuringen gold dat deze
amper werden geboekt, een effect op zowel de bezoekersinkomsten als de
terugvordering van aftrekbare BTW. Gelukkig konden we het Global Roots
project op afstand doorzetten waardoor de inkomsten uit dit project kunnen
worden meegenomen in 2021.
Fondsenwerving en sponsoring bleek in 2021 een moeilijke zaak. Dit had
zowel te maken met het feit dat aandacht van fondsen uitging naar het
bestrijden van de effecten van Corona en het feit dat wij intern kampten met
personeelsproblemen waardoor de ontwikkeling van nieuwe projecten geen
prioriteit had. Dankzij een mooie financiële bijdrage van het
Kickstartcultuurfonds konden we een nieuwe inrichting op de Begane grond
realiseren. We namen deze gelegenheid om ook te investeren in het
opknappen van de bestaande installaties Zelf! zodat deze langer mee
kunnen. We kozen voor zekerheid door Sea de Zee te verlengen en nog niet
in 2021 een opvolger te programmeren. Hiervoor worden voorjaar 2022
plannen ontwikkeld zodat najaar 2022 met financiële zekerheid een nieuwe
presentatie kan openen voor de oudere kinderen.

Risicoparagraaf
In 2021 heeft geen formeel schriftelijk risicomanagement proces
plaatsgevonden. Wel is dit onderwerp meerdere keren besproken in de
bestuursvergaderingen. Op basis hiervan zijn ook besluiten genomen om
mogelijke risico’s te minimaliseren. We zien als bestuur de volgende
belangrijkste risico’s:







De NOW bijdrage die we aanvroegen voor de eerste periode, bleken door de
manier van berekenen vanuit het UWV helaas niet toegekend te kunnen
worden. Zij toetsen met januari 2020, een maand waarin o.a. onze voormalig
directeur nog in dienst was. Dit is een tegenvaller die we niet voorzien
hadden. We hebben bezwaar aangetekend maar weten nog niet of deze
wordt goedgekeurd en wat het effect zal zijn voor de andere aanvragen die
we in 2021 deden. We hebben ze nu als terug te betalen post opgenomen.
De bijdrage uit het noodfonds van de Gemeente waren een welkome hulp.




We zijn een kwetsbare organisatie omdat we voor een groot gedeelte
afhankelijk zijn van subsidies en fondsen.
Het kleine team maakt ons te kwetsbaar mbt de uitvoerbaarheid.
Het ziekteverzuim in het team heeft groot effect op de kosten,
betrokkenheid van mensen en urenbesteding van directie.
We zijn erg afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en zelfstandigen en
zien dat de manier waarop deze groepen betrokken en beschikbaar zijn
veranderd is.
Externe factoren zoals maatregelen voor scholen en wijkcentra hebben
een groot effect op onze activiteiten.
Er is sprake van een te klein weerstandsvermogen en het is moeilijk om
dit op een aanvaardbaar niveau te ontwikkelen;
We moeten ons duidelijk onderscheiden ten opzichte van andere
cultuuraanbieders en herpositioneren.
We moeten onze basisvoorzieningen op orde hebben.
Rotterdam, maart 2022
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