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BEHANDELD DOOR  TELEFOONNUMMER  ONZE REFERENTIE  
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In de motie van 3 juli 2018 heeft u gevraagd om een mijlpalenoverzicht van de transitie sinds 2017 
van Centre Céramique, Kumulus en Natuurhistorisch Museum (hierna NHMM). Ik bied u hierbij aan: 
 
- Mijlpalenoverzicht Transitie (stand per 1 november 2018); 
- Factsheets m.b.t. drie belangrijke mijlpalen: de invulling van de nieuwe organisatie, 

(directie/management/clusters), feedback cursisten van het korte workshopaanbod Kumulus en 
een overzicht van de resultaten Toon je Talent 2017-2018. 

 
Er zijn vijf grote mijlpalen, met daarbinnen een aantal acties. Ik licht ze hier toe. 
 
1. Nieuwe organisatievorm na de fusie 

 
Vanaf medio 2018 is het vernieuwde managementteam met een nieuwe functie-indeling 
geïnstalleerd en zijn op alle clusters coördinatoren  en inhoudelijke senior medewerkers aangesteld. 
In de ‘machinekamer’ van de gefuseerde instelling is ook de financiële administratie geüniformeerd 
en is één centrale interne communicatie (met nieuwsbrieven, infosessies en een eigen digitaal 
platform) uitgerold. Ook de opleiding van de medewerkers en het gehele competentiemanagement 
wordt nu centraal aangestuurd.  
 
Sluitstuk wordt de nieuwe samenstelling van het team van docenten en experts: het wordt een 
kleinere kern, die kan aangevuld worden met een flexibele schil op het ritme van het vernieuwde 
aanbod, dat veel meer gestoeld zal zijn op thematisch en projectmatig werken (korte workshops, 
nieuw programma tijdens vakanties, maatwerk in samenwerking met partners in de stad, etc.). 

 
2. Actualiseren missie en visie 
 
Eind 2017 is door het college een eerste versie van de missie en visie vastgesteld, die vervolgens 
vanaf begin 2018 is toegepast in een dienstverleningsovereenkomst voor het jaar 2018. 
In de aanbevelingen van de Raadswerkgroep Transitie en in de motie van 3 juli 2018 heeft de raad 
aan het college gevraagd om een geactualiseerde missie en visie te formuleren. Die wordt nog vóór 
het einde van dit jaar aan de raad aangeboden. In die geactualiseerde missie wordt straks ingezet op 
de relevantie in en voor de stad van Centre Céramique, Kumulus en NHMM, conform de aanbeveling 
van de experts in de expertmeeting van de raadswerkgroep. 
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3. Moderniseren aanbod en programma 
 
Die relevantie uit zich straks ook in de modernisering van het aanbod zelf. In 2019 zal, op basis van 
de vastgestelde missie en visie, de programmering in de stad zelf een belangrijke impuls krijgen. 
Inclusief en age-friendly denken en handelen, talentontwikkeling en het stimuleren van grassroots, 
buurtcultuur en jongerencultuur staan daarbij centraal. Zo dient de programmering, naast motor voor 
individuele culturele ontplooiing, ook een stimulans te worden voor de leefbaarheid in de stad. 
 
Het cursusaanbod is met ingang van seizoen 2017-2018 al verrijkt met kortlopende workshops, 
proeftuinen en kennismakingstrajecten (zie factsheet in bijlage) die zeer positief onthaald werden. De 
neerwaartse trend van cursistenaantallen is gestopt, en de directie zet nu in op uitbreiding van dit 
nieuwe aanbod. Bovendien biedt de instelling unieke mogelijkheden tot cross-overs tussen 
kunstdisciplines, tussen kunst en erfgoed en voor talentontwikkeling die de marktpartijen minder 
makkelijk tot stand kunnen brengen. Hierin ligt ook het eigen onderscheidend vermogen op de 
langere termijn. Ook de samenwerking met andere cultuuraanbieders (zoals Lumière of de 
Muziekgieterij) wordt geïntensiveerd. Met de universiteit en met de kunstvakopleidingen wordt 
onderzoek door studenten (bijvoorbeeld rond de paleontologische collectie) gestimuleerd en wordt 
intensief samengewerkt bij evenementen zoals de Museumnacht. 
 
Het aanbod voor scholen ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ (CMK) is met matching van het Rijk (Fonds 
voor Cultuurparticipatie) en de provincie vanaf 2017 aan een tweede uitvoeringsperiode gestart, 
waarbij nu ook het Heuvelland bediend wordt. Intern is het buitenschoolse aanbod voor jonge 
talenten, de zogenaamde talentscholen voor dans, theater en muziek, gefuseerd tot één talentschool 
en wordt de verbinding met de professionele kunstvakopleiding uitgebouwd. 
 
De bibliotheekfunctie wordt ook aangepast aan de nieuwe noden van de gebruiker en de bezoeker, 
met een sterker accent op kennisverwerving en ontmoetingsmogelijkheden in Centre Céramique zelf. 
De historische collecties blijven een belangrijke troef voor de instelling. De bestaande collectie blijft 
goed beheerd en de voor Maastricht relevante bronnen worden nog steeds verzameld en ontsloten 
in de toekomst.  
 
De belangrijkste transitie vindt nu plaats op het vlak van het aanbod voor de amateurkunsten 
enerzijds en voor erfgoed anderzijds. De instelling zal vanaf 2019 niet langer ook het subsidieloket 
zijn voor de amateurverenigingen. Die taak gaat naar de beleidsafdeling. Het cultuurhuis zal zich 
helemaal kunnen concentreren op de inhoudelijke activiteiten en ondersteuning, zowel in advies, 
lesaanbod als evenementen. Ook de ‘Kunstactiefhal’ wordt sinds 2017 beheerd door onze instelling. 
 
Met het roerend erfgoed, in het bijzonder met de rijke eigen collecties van zowel Centre Céramique 
als het NHMM, wordt vanaf september 2018 integraal en in samenwerking met partners in de stad 
geprogrammeerd, rond thema’s als kleur, vestingwerken, porselein, natuurhistorie in de groeve, etc.. 
Ook de digitale verhalen op Zicht op Maastricht worden in 2019 hierop verder ingericht. 

 
4. Verbeteren dienstverlening, marketing en PR; 
 
Eén van de belangrijkste aandachtspunten is de wijze waarop de gebruiker in positie wordt gebracht 
om van al dat moois te genieten. Toegankelijkheid in al zijn aspecten is daarbij de leidraad: vanaf 
september 2018 is een sterk vereenvoudigde tarievenstructuur ingevoerd, is één centrale 
klantendienst geïnstalleerd (die de drie oude vervangt) en er is ook een online serviceplatform 
ingericht. Via tussenkomst van het Jeugdcultuurfonds draagt Kumulus ook bij aan het verlagen van 
de financiële drempels van het aanbod. 
 
Tegen september 2019 worden ook de volledige webomgeving en de daarbij horende online 
diensten in een nieuw jasje gestoken. Dit is een integratieproces van lange adem, omdat de klant of 
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gebruiker ook tijdens de transitie zijn weg moet blijven vinden naar het aanbod, en omdat voor de 
catalogusfunctie van de bibliotheek rekening moet worden gehouden met landelijk operationele 
systemen (met het oog op een digitale dienstverlening voor bezoekers van elders en voor toegang 
tot andere bibliotheken en databases buiten Maastricht). 
 
Bij die nieuwe dienstverlening hoort straks ook een nieuwe huisstijl en ook communicatie in het 
Engels, zodat ook de expats en de grote internationale studentengemeenschap de weg vinden. Het 
college koerst op introductie in het derde kwartaal van 2019.  

 
5. Bedrijfsvoering en huisvesting op orde. 
 
De laatste mijlpaal is die van de bedrijfsvoering en van de huisvesting. De ambitie is om vanaf 2019 
de exploitatie structureel sluitend te hebben. Naast een goede registratie van alle managementinfo 
zal ook het klantenonderzoek, aangevat in 2017 met de klantenprofielen en getoetst met enquêtes bij 
gebruikers, regelmatig herhaald worden. 
 
De grootste resterende uitdaging wordt de aanpassing van de huisvesting aan de nieuwe wijze van 
werken: de huidige voorzieningen zijn, met uitzondering van Kumulus Herbenusstraat, niet meer up 
to date. De huidige muziekschool is door het veranderde muziekonderwijs achterhaald en bovendien 
te geïsoleerd van de overige locaties om de beoogde integrale programmering tot stand te brengen. 
Anderzijds is ook Centre Céramique na 20 jaar intensief gebruik aan een duurzaamheidslag toe. Het 
college zal naar aanleiding van de presentatie van de geactualiseerde missie en visie ook een 
voorstel voor het uitwerken van de integratie van de muziekschool in Centre Céramique aan de raad 
voorleggen. 
 
Voor de presentatie van onze rijke natuurhistorie bieden zich nieuwe kansen aan, nu gewerkt wordt 
aan een integraal ontvangst- en educatiecentrum bij de groeve. Het college onderzoekt de wijze 
waarop onze unieke positie als stad van het Maastrichtièn en van de Mosasaurus het best tot zijn 
recht kan komen in deze context en zal ook hiervoor een voorstel aan de raad voorleggen. 
 
Epiloog 
 
Uw raad vroeg  in de motie van 3 juli om inzichtelijk te maken wanneer de transitie afgerond is en als 
geslaagd kan worden beschouwd. Het merendeel van de mijlpalen is ondertussen gerealiseerd (zie 
bijlage). De transitie is geslaagd als de gerealiseerde mijlpalen en acties leiden tot een sterke 
cultuurinstelling, financieel op orde en van blijvende meerwaarde voor de Maastrichtenaar. 
 
Twee belangrijke aspecten vragen eerst nog raadsbesluiten en aansluitend uitvoering:  
- De geactualiseerde missie en visie en de integratie van Kumulus (Muziek) in Centre Céramique.  
- De presentatie van de natuurhistorie van Maastricht.  
 
Indien de raad daar prijs op stelt, licht ik graag samen met de directie van Centre Céramique, 
Kumulus en NHMM de laatste ontwikkelingen toe tijdens een nieuwe informatiebijeenkomst. 

 
 

Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
Jim Janssen, 
Wethouder Organisatie, Sociale Zaken, Ouderenbeleid en Cultuur. 



Mijlpalenoverzicht Transitie Kumulus Centre Ceramique NHMM 
Kleur in kwartaal geeft moment/gepland moment van realisatie aan

Mijlpalen met acties
2017 2018 2019 2020 2021

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

1 - Nieuwe organisatie na de fusie:
 Eén centrale directie operationeel
 Vernieuwd managementteam
 Centrale financiële administratie
 Centrale interne communicatie
 Uitrol competentiemanagement en vorming
 Kleinere vaste docentenkern met flexibele schil

2 - Actualisering missie en visie
 Eerste versie missie en visie
 Uitwerking in Dienstverleningsovereenkomst
 Actualisering missie en visie (raad)

3 - Modern. Aanbod & programma
 Cultuureducatie op school (CMK) 2de per.
 Nieuw kunsteducatieaanbod geïmplementeerd
 Nieuwe erfgoedprogammering 
 Uitrol integrale dienstverlening AK

 Fusie talentscholen (dans, theater, musical)
 Actualisering bibliotheekfunctie (incl. schoolbib)
 Aanbod op locatie ism sociaal domein

4 - Dienstverlening marketing PR
 Introductie 1 integrale klantenservice
 Introductie vereenvoudigde tarieven
 Introductie nieuwe website en online diensten
 Introductie nieuwe huisstijl en marketingcamp.

5 - Bedrijfsvoering en huisvesting op orde
 Uitvoering Klantonderzoek 
 Financieel sluitende exploitatie
 Raadsbesluit integratie muziekschool in CC.
 Fysieke upgrade Herbenusstraat klaar
 Automatisering managementinfo
 Raadsbesl. nieuwe presentatie natuurhistorie
 Oplevering integratie en vernieuwd CC
 Opening nieuwe pres. Natuurhistorie
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