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Geachte samenwerkingspartner, 

Als trotse hoofdsponsor van Culturele Hoofdstad 2018 
zien we hoe de stad Leeuwarden transformeert. De reu-
ring die ontstaan is, de evenementen die worden geor-
ganiseerd, het positieve gevoel van mienskip, ‘het erbij 
horen’. Als Leeuwarder ondernemers kijken we verder 
en voelen urgentie. Wat gaan we doen met alles dat dit 
oogstjaar ons brengt? In lijn met de titel van ons docu-
ment ‘morgen is te laat’ benadrukken we dat dit oogstjaar 
nu al moet beginnen. En niet na 2018. 

De afgelopen maanden hebben wij een reis gemaakt. 
Niet alleen met elkaar als ondernemers. Maar met een 
breed palet aan input-gevende medestanders. Met erva-
ringsdeskundigen, met stadse experts en met van ideeën 
barstende jongeren. 

Daarom bieden wij u dit document aan, niet alleen ter 
inspiratie. Juist ook ter duiding van onze rol als Leeuwar-
der ondernemers. In de ontwikkeling van legacy dichten 
wij ons, als LOF, een serieuze rol als gesprekspartner 
toe. Om zo deel te nemen, naast de andere organisaties, 
in de ontwikkeling van al het mooie dat Leeuwarden te 
bieden heeft. 

Met inspirerende groeten, 

Cees Anceaux
Pieter Douma
Baukje de Vries

Kernteam ontwikkeling Legacy LOF
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1. Inleiding
Met de start van het hoofdsponsorschap voor 
LF 2018 in het najaar van 2017, stelt onze achterban 
van het LOF twee voorwaarden.  Er moet herken-
baarheid zijn voor ons als hoofdsponsor in de 
activiteiten die georganiseerd worden gedurende 
het hele jaar 2018 in de gemeente Leeuwarden. 
Daarnaast zoeken wij als LOF blijvende spin-off 
in de periode na 2018. We noemen dat de bruids-
schat, de economische legacy.  

In de kerngroep van het LOF is nagedacht over het 
verder brengen van de legacy van 2018. Met een aantal 
vertegenwoordigers is gekeken wat de titel van Culturele 
Hoofdstad 2001 Rotterdam heeft opgeleverd. Daarbij 
wordt de positieve ontwikkeling van ‘achterstandswijk’ 
Hoogkwartier als succes aangedragen. 
Twee Rotterdamse deskundigen dragen de volgende 
adviezen, de ‘learnings’ aan: 

• Ontwerp een visie en strategie 
 en hou je daaraan vast.

• Betrek de gemeente en bewoners

• Vier je successen, vertel het aan ieder 
 een die het maar horen wil.

• Toets elk initiatief aan het visieplan,  
 draag goede initiatieven uit, steun ze en  
 creëer draagvlak.

Vanuit deze adviezen is het kernteam in het voorjaar 
van 2018 gestart met twee discussiegroepen: een brede 
expertisegroep met vakdeskundigen én een denktank 
met Leeuwarder ‘ jonge honden’ . Vanuit deze beide 
groepen is rond verschillende thema’s gediscussieerd 
over de legacy van 2018: wat is waardevol voor de stad, 
wat zijn de kansen? En ook: hoe moeten we het gaan 
organiseren? Hieruit zijn ‘potloodlijnen’ naar de toe-
komst ontstaan. En is het meest belangrijke naar voren 
gekomen: de visie van het LOF op de legacy van 2018. 

2. Hier doen we het voor!
Na 2018 zet het LOF in op ‘groot durven 
denken’, met een krachtige evenementen 
organisatie,  die druk bezochte evenementen 
in de stad Leeuwarden en provincie weet te 
realiseren. En met het aantrekken en 
vasthouden van talent. 

De pijler
Cultuur verbindt en initieert vernieuwing. Het is de 
ruggengraat van de beweging. Het is het vliegwiel 
van verdere economische, sociale en duurzame 
ontwikkeling van Leeuwarden. Cultuur is de motor 
om het merk Leeuwarden verder te ontwikkelen, 
om de stadsmarketing volledig tot bloei te laten 
komen. 

De invulling
Cultuur, toerisme, sociaal domein en duurzaam-
heid zijn de sleutelthema’s voor de legacy van 
2018. In deze sleutelthema’s is onze missie voor 
de nabije toekomst verwerkt. 

Cultuur
Horizontaal denken is nodig. Stop het denken in 
zuilen tussen cultuur en economie. Voorwaarde is 
dat een einde komt aan de versnippering van de 
‘cultuur-budgetten’, zodat  één cultuurpot ontstaat. 
Nog sterker wordt de culturele infrastructuur als 
(deels) het  economiebudget geïntergreerd wordt. 
Het LOF wil burocratisering bestrijden om 
beweeglijker(agile) te kunnen opereren. 

Verbind initiatieven. Sla een brug tussen de 
gevestigde orde en de creativiteit die in de stad 
aanwezig is. Zie Leeuwarden als vrijstaat: een 
broedplek met lef en ruimte om te experimenteren. 
Als de stad van de authentieke ervaring. Als de 
stad waar niches ontwikkeld kunnen worden. 
Ontwikkel Leeuwarden verder als festivalstad. 
Blockbusters, evenementen van internationale 

LEEUWARDER
ONDERNEMERS FONDS
SAMEN INVESTEREN OM TE INITIËREN

‘Economische ontwikkeling kan niet zonder cultuur. 
Cultuur kan niet zonder economische ontwikkeling’



allure zijn als publiekstrekkers een noodzaak voor 
de stad. Sluit bijvoorbeeld elk jaar groots af op de 
11Fountains van Leeuwarden-Fryslân 2018–dag 
(‘kletterdei) met een thema van internationale allure. 
Het LOF ziet veel potentie om ‘De Leeuwarder week’ te 
ontwikkelen. Leeuwarden als stad van street arts, niche 
evenementen, stad van het experiment, stad van de 
‘publieke ruimte’. 

Toerisme
Om als stad ons nóg beter te profileren is een sterkere 
stadsmarketing noodzakelijk met internationale ambitie. 
Het merk Leeuwarden wordt neergezet als een groe-
ne, duurzame stad. Er is een groter bewustzijn onder 
ondernemers, overheid en bewoners over het hogere 
doel van stadsmarketing, ook buiten de scope van eigen 
belang. Om meer jongeren naar de stad te trekken zijn 
goedkopere overnachtingsmogelijkheden nodig, waarbij 
gekeken moet worden naar de verbetering van de 
regionale infrastructuur. 

Sociaal Domein
Het LOF zet in op een optimistische instelling, om 
met een weidse blik te kijken naar het sociaal domein. 
Om vanuit actieve betrokkenheid bewoners in wijken 
en dorpen te betrekken, vanuit saamhorigheid. Ontwik-
kel voor jongeren een soort ‘culturele hangplek’, een 
‘Speakers Corner Hyde Park’ model. Een plek zonder 
regels om daarmee levendigheid en niche culturen te 
ontwikkelen en ruimte te geven aan experimenten. 
Op deze manier krijgt talent de ruimte. 

Duurzaamheid
Het LOF ziet dat Leeuwarden als schone stad hoge 
waardering oogst. Leeuwarden is de stad van de 
elektrische step, fiets, sloep en scooter. Stimuleer 
biodiversiteit in de stad als onderscheidend middel. 
Ontwikkel een biodiversiteitsweekend met bewoners 
door bijvoorbeeld een achtertuinroute. Het LOF denkt 
dat korte projecten, gericht op circulaire economie van 
impact kunnen zijn.
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Wij, als Leeuwarder ondernemers denken dat een 
nieuwe, wendbare organisatie in de stad nodig is om 
dit alles te bereiken. Dat dit nieuwe denken te weinig 
binnen bestaande Leeuwarder organisaties leeft. Dit 
platform, klein van omvang en vernieuwend in denken, 
is de grootste verbinder tussen de creatievelingen, inno-
vatoren en ambtelijke- en politieke vertegenwoordigers. 
Dit platform heeft zijn vertakkingen in wijken en dorpen. 

En dit platform heeft mandaat om te verbinden, én te 
initiëren. Stadsmarketing valt ook onder deze nieuwe 
organisatie.  

Het LOF steekt met overtuiging zijn vinger 
op om deze nieuwe organisatie mee te 
ontwikkelen. 

3. Wat hebben we nodig om dit te bereiken? 

STRATEGISCH TEAM 7 LEDEN
1-LOF, 2-Gemeenten, 3-Cultuur, 4-Economie, 
5-Provincie, 6…………, 7……………

KENNIS-PLATFORM
Opvolging LF2018, kennis, 
verbinden, professionaliteit

RAAD VAN INSPIRATIE
Programma events (jaarlijks) 
van internationale allure

RAAD VAN 
IMPLEMENTATIE
toetsing realisatie mogelijkheden
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Dit nieuwe centrum, deze uitvoerings-
organisatie, wordt gesteund door een 
kernteam, een strategiegroep, waarbij 
het LOF één van participerende partijen 
is. Een raad van initiatief en een raad van 
implementatie is daarbij ondersteunend. 

Samenstelling Kernteam
Kernteam, onder leiding van een 
onafhankelijke voorzitter:

1. Provincie
2. Gemeente
3. LOF
4. Innovatie Pact Fryslan
5. Cultuur
6. Marketing
7. Circulair Fryslan

Waarborgfonds
De jaarlijkse begroting bestaat uit een ontwikkel(regie) 
budget. Ander element is een speciaal waarborgfonds. 
In dit fonds gaat het om solidariteit, waarbij in vette jaren 
voor arme jaren wordt gespaard. Initiatiefnemers van 
projecten kunnen een ontwikkelingsbudget aanvragen. 
Als het project geslaagd is, dan moet het bedrag retour 
worden gestort, zodat nieuwe initiatieven gehonoreerd 
kunnen worden. 
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Voor 2022, nadat Leeuwarden in 2018 Culturele hoofdstad van Europa is, is het volgende bereikt:

4. Wat is het uiteindelijke resultaat? 

IDENTITEIT:
Bezoekers ervaren in 2022 net als in 2018, dat 
Leeuwarders houden van hun stad, trots zijn 
op hun identiteit, zelfbewust zijn in contact met 
anderen en zich bewust zijn van hun historie en 
de omgeving waarin ze wonen.

MAATSCHAPPELIJKE 
RELEVANTIE:
Leeuwarden onderscheidt zich door ten 
opzichte van 2017 het onderwijs met 10% te 
verbeteren, door de sociale omstandigheden 
van haar bevolking met 10% te verbeteren, door 
een groei van 10% in het gebruik van duurzame 
en schone energie te realiseren en door de stad 
10% duurzamer te maken. (gemeten op basis 
van de Global Goals van de Verenigde Naties) 
de omgeving waarin ze wonen.

PROFILERING:
Leeuwarden is een sterk merk dat zich telkens 
ontwikkelt in nieuwe niches. Leeuwarden staat 
in de top 15 van aantrekkelijkste Nederlandse 
vestigingsplaatsen voor lokale, nationale en 
internationale werkgevers. Leeuwarden heeft 
een aantrekkelijk en divers aanbod in winkels en 
horeca, met een mix van plaatselijke en landelijke 
merken, waardoor mensen de stad herhaaldelijk 
bezoeken voor werk en vrije tijd. Leeuwarden 
is in 2022 nog net zo aantrekkelijk als aan het 
einde van 2018.

CULTUUR EN ONDERNEMEN:
Leeuwarden is in 2022 nog steeds de hoofdstad 
van cultureel Fryslân. Cultuur is verweven in alle 
poriën van het dagelijks leven en het ondernemen. 
Tenminste 300 dagen per jaar zijn er culturele 
activiteiten voor alle bewoners en bezoekers van 
de stad en provincie.

RESULTAAT HALEN:
Na 2018 gaan we verder met “groot durven 
denken”, met een krachtige evenementen 
organisatie, met druk bezochte evenementen 
en locaties in de stad en provincie en met het 
aantrekken en vasthouden van talent. Daardoor 
presteert de Leeuwarder economie tenminste 
op het Nederlandse gemiddelde.

ONTWIKKELEN:
Leeuwarder ondernemers hebben zich ook na 
2018 ontwikkeld in het maken en realiseren van 
grote plannen, in doorzettingsvermogen en kans-
gericht werken. Ze passen zich aan op de vraag, 
kijken meer over de grenzen heen en durven 
buiten de begane paden te treden.
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