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1. Bestuurlijke
verantwoording

1.1 Verslag van het bestuur
OYFO zet je aan! Dat was het nieuwe missionstatement van 2019. En wat hebben
alle collega’s bij Oyfo weer ontzettend veel mensen aangezet; door hen de wereld
van kunst en techniek op hun eigen manier te laten ontdekken, door het vertellen
van verbindende verhalen in het museum en via uitingen van kunst, muziek, theater
of dans. Dat Oyfo kwaliteit biedt en dat cultuur leeft, blijkt ook uit de successen en
highlights die verderop in dit jaarverslag beschreven staan.

Met trots kunnen we zeggen dat wij weer tienduizenden mensen van jong tot oud
hebben AANGEZET!

De teams van Oyfo
In 2019 hebben we veel aandacht besteed aan de binnenkant van onze organisatie. Samen met de stafmedewerkers
is er hard gewerkt aan een nieuwe organisatiestructuur,
bestaande uit 7 teams. Deze teams zijn het afgelopen jaar
begeleid door de manager bedrijfsvoering om samen
te (leren) werken aan een teamplan voor 2020. Het was
mooi om te zien dat enkele medewerkers ervoor hebben
gekozenom een ‘switch’ te maken naar een ander team
waar ze beter op hun plek zijn.
Met de bezuiniging van €223.000 in 2020 in het vooruitzicht is er onder andere voor gekozen om de opdracht aan
de manager bedrijfsvoering per 1 januari 2020 te beëindigen. Met dit besluit is het model van een tweehoofdige
directie komen te vervallen, wat heeft geresulteerd in een
relatief ‘platte organisatie’ met 1 directeur-bestuurder en
3 teamhoofden. Er is gekozen voor een hybride organisatie-

4

model waarbij sommige teams zelforganiserend zijn en
andere teams worden aangestuurd door een teamhoofd.
Vanuit de samensmelting van de 3 verschillende w
 erelden
van het Techniekmuseum, de Muziekschool en het C
 entrum
voor Kunsteducatie hebben we het afgelopen jaar ons
profiel in overleg met de OR en de g
 emeente, onze belang
rijkste stakeholder, vernieuwd. Wij gaan v erder vanuit 2
krachtige pijlers: het Techniekmuseum & de K
 unstenschool.
Om alle medewerkers en vrijwilligers beter en gelijktijdig
te kunnen informeren hebben we in 2019 het intranet
gelanceerd. Daarnaast hebben we een automatiseringsslag gemaakt, zodat we efficiënter kunnen werken, onder
andere door het invoeren van een werk- en verlofapp,
projectadministratie en werken met voorcalculaties.
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Van sponsor naar partnership
Daar waar we in het verleden spraken over sponsoren, zien
we nu dat we met bedrijven partnerships vanuit wederkerig
heid aangaan. Vanuit een gezamenlijk belang ontvangt
Oyfo een financiële bijdrage met een daaraan gekoppelde
tegenprestatie. Wij hebben 2 opgaven met betrekking tot
partnerships: Het meerjarig binden van partners ten behoeve
van de exploitatie en het vinden van (eenmalige) partnerships, in natura of financieel, ten behoeve van investering in
nieuwe huisvesting.
Met plezier kunnen we melden dat we in 2019 onze challenge
voor de reguliere sponsoring van dat jaar hebben behaald.
De 2 nieuwe partnerships voor de komende 3 jaar zijn Shell
en Rabobank Twente.
We zien ook dat we steeds meer lessen ontwikkelen vanuit
maatschappelijke thema’s, voor en met bedrijven. In 2020
is het voornemen om de huidige contracten die aflopen te
verlengen en nieuwe partnerships aan te gaan.
Samenwerking en zichtbaarheid
Oyfo kan haar missie niet realiseren zonder haar omgeving
en is ondernemend in het zoeken naar samenwerking. Onze
kwaliteit neemt toe als we co-creatie durven op te zoeken met
anderen. Niet alleen lokaal, maar ook regionaal en landelijk.
In 2019 zijn er al nieuwe samenwerkingspartners op ons pad
gekomen en hebben we succesvolle bestaande samenwerkingen gecontinueerd.

“

Museum Boerhaave benaderde ons voor een gezamenlijke
tentoonstelling, samen met 6 andere Twentse musea namen
we het initiatief voor een Twents Textiel festival en we dienden
een aanvraag bij het Mondriaanfonds in, die gehonoreerd
werd. Daarnaast nam Oyfo zitting in de stuurgroep van de
Twentse portal ‘OverCultuur’ en het landelijke bestuur van de
Vereniging Science Centre. Ook gingen we in gesprek met
de muziekverenigingen om van gedachten te wisselen over
samenwerking, wat resulteerde in een concreet resultaat: een
gezamenlijk project voor basisonderwijs in 2020.
Trendbureau Overijssel was zo enthousiast over ons nieuwe
concept, dat ze het Jaarcongres ‘Onverwacht Overijssel’
voor 150 burgermeesters, wethouders en ambtenaren uit
Overijssel in ons museum organiseerde. Met betrekking tot
huidige s amenwerkingen zijn we heel blij dat zowel
Hogeschool Saxion als de Universiteit Twente participeren in
meerdere van onze projecten. De samenwerking in de backoffice met Kaliber Kunstenschool verloopt nog steeds naar
volle tevredenheid en ook het festival ‘Krang’ in samenwerking
met Metropool en Wilminktheater is succesvol en zal in 2020
gecontinueerd worden.
Uit diverse collegiale bezoeken uit zowel binnen- als
buitenland, interviews en artikelen in landelijke bladen blijkt
dat we landelijk in beeld zijn. Vanuit met name de museale
wereld is er belangstelling voor het nieuwe concept in
het Hazemeijercomplex.

Een mooie
liefdevolle presentatie.
Heel aandoenlijk.
Kunst op School project, Groep 5-6
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Lous Kerkhof, directeur-bestuurder
bij Oyfo Kunst & Techniek in Hengelo
Oyfo is ontstaan uit een fusie tussen Techniekmuseum Heim,
Crea Centrum voor Kunsteducatie en Muziekschool Hengelo.
Dat maakt Oyfo veel meer dan alleen een museum. Oyfo is
de plek waar je wordt ‘aangezet’ om te doen, kijken, beleven,
maken en leren. Onze collectie is geen doel, maar een middel
om kunst en wetenschap bij elkaar te brengen. Ik denk dat de
wereld van vandaag erom vraagt dat we deze disciplines verbinden. We staan in de 21e eeuw voor complexe vraagstukken.
Bijvoorbeeld: Hoe komen we tot een eerlijke en duurzame
verdeling van grondstoffen? Voor oplossingen hebben we
techniek nodig, maar ook creativiteit. Wij leren onze bezoekers
om die vraagstukken met een open blik tegemoet te treden. Ik
zie Oyfo als een unieke leeromgeving waar je vrij kunt associëren, waar grenzen tussen vakgebieden vervagen en waar je
fouten mag maken om tot ongewone oplossingen te komen.
We willen met name de jeugd deze manier van kijken, werken
en leren bijbrengen. Om dit te bereiken, bieden we educatieve
programma’s voor bezoekers en scholen. Ook hebben we
projecten in wijken. Denk aan jongeren en ouderen die samen
met oude ambachten en moderne technologie een kunstwerk
maken. Door buiten het museum te treden bereiken we álle
jongeren, ook degenen die niet door hun ouders worden meegenomen naar een culturele instelling. Iedereen verdient een
kans om zichzelf te mogen ontdekken en zich te ontwikkelen;
de toekomst is immers van ons allemaal.
Leren van het Rijksmuseum
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Programmaraad
Oyfo vindt het belangrijk om van betekenis te zijn voor onze
maatschappij en kan binnen een maatschappelijke context
bijdragen leveren aan goede doelen of voor speciale doelgroepen. Om inkomende aanvragen aan de hand van ons
nieuwe profiel goed te kunnen beoordelen zijn we gestart
met een programmaraad. Deze beoordeelt tweewekelijks
alle aanvragen. Nieuw is dat men via onze website een aanvraag kan indienen waarvan een beperkt aantal gehonoreerd
kan worden.
Financiën
In financieel opzicht kijken we positief terug op het afgelopen
jaar. De inzet op het uitbreiden van doelgroepen binnen het
speciaal onderwijs en het vinden van nieuwe sponsoren is
gelukt. In de begroting 2019 hadden we ingezet op een groei
van de lesgeld-en museuminkomsten, maar dat hebben we
niet kunnen realiseren. Deze inkomsten zijn gelijk gebleven ten
aanzien van 2018, wat we kunnen verklaren vanuit het feit dat
er prioriteit is gegeven aan het op orde maken van de interne
organisatie en de voorbereiding op de nieuwe huisvesting.
In de afgelopen 3 jaar hebben we in onze personele lasten
maatregelen genomen om de taakstellende bezuiniging in
2020 te kunnen gaan realiseren. Het effect is merkbaar en
in lijn met de verwachtingen. Het positieve resultaat van
2019 brengen wij ten laste van de bestemmingsreserve ten
behoeve van het verhuisjaar 2021, waarin wij een tekort
verwachten van ongeveer €80.000.

“

De ontmoeting bij Oyfo
was super. Goed geregeld
en een fijne ontvangst
en begeleiding.
Kunst op School project, Groep 7-8

Conclusie en doorkijkje
Net als de voorgaande jaren kunnen we concluderen dat het
een bewogen jaar is geweest. Oyfo is nog steeds in transitie
en dat brengt onzekerheid en onrust met zich mee. Des te
trotser ben ik op alle medewerkers en vrijwilligers die met
zoveel enthousiasme en bevlogenheid voor Oyfo werken
en dagelijks zoveel mensen plezieren.
De komende tijd willen we de blik meer naar buiten richten
en inspelen op de behoeften van onze publieksgroepen
en andere maatschappelijk relaties. Het uitwerken van ons
nieuwe profiel met 2 pijlers vraagt tijd en zal medio 2020 zijn
beslag gaan krijgen. We kijken enorm uit naar ons nieuwe
onderkomen in het Hazemeijercomplex, zodat we in 2021
kunnen werken vanuit 1 locatie. Er wacht een nieuw verhaal en
avontuur op ons. Uit de steun vanuit alle fondsen, bedrijven,
de Gemeente Hengelo en de Provincie Overijssel blijkt dat
het een goed verhaal is!
Directeur-bestuurder
Lous Kerkhof
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Commissies

1.2 Verslag van de Raad van Toezicht
Wij geloven niet in hokjes. Wij geloven dat de wereld mooier wordt als mensen
hun ideeën vrij en met een open mind in de praktijk kunnen brengen. Wij willen
dat al die bijzondere en vindingrijke mensen elkaar ontmoeten en inspireren zodat
er weer nieuwe ideeën en inzichten ontstaan. Mensen hebben een niet te stuiten
leergierigheid, scheppingsdrang en impuls tot vernieuwing. Wij maken unieke
kruisbestuivingen mogelijk. Precies het soort leren en vrijdenken dat de 21e eeuw
nodig heeft.

Oyfo is één van de belangrijkste kunst- en cultuurinstellingen in Twente. Zij stimuleert,
motiveert en activeert bezoekers en cursisten om verleden en heden te beleven,

De Raad van Toezicht heeft in 2019 geïnvesteerd in het
professionaliseren van haar functie, zonder haar betekenis van
en voor Oyfo te verliezen. Een belangrijke bijdrage daaraan
leverde het instellen van 4 Raadscommissies: Huisvesting,
Remuneratie, Financiën en Innovatie & Soft controls (I&S). 
Inde commissie Huisvesting zaten Lex Hilbers en Bonnie
Förster, de Remuneratiecommissie bestond uit Ellen Prent
en Miriam van den Berg, commissie Financiën werd bemenst
door Ellen Prent en Lex Hilbers en tot slot namen Albert Vos
en Bonnie Förster zitting in de commissie I&S.

Vergaderingen

De Raad van Toezicht kwam in 2019 10 keer regulier bijeen.
Tijdens deze vergaderingen in aanwezigheid van de directeur
-b
 estuurder en de projectleider Huisvesting, kwamen de
gebruikelijke onderwerpen als de jaarrekening, de begroting
en termijnrapportages aan de orde. Daarnaast overlegden
we 2 maal met de OR, waren er een 8-tal commissie
vergaderingen en 2 thematische sparringsessies van enkele
leden met de directeur-bestuurder. We waren vertegen
woordigd bij Oyfo-bijeenkomsten voor medewerkers, zoals
de nieuwjaarsreceptie en het jaarlijkse uitje. Bij bezoeken van
de provinciale en/of gemeentelijke politici en ambtenaren was
een afvaardiging van de RvT aanwezig.

Bijzonderheden

ingrediënten kunst, dans, theater, techniek en muziek. Dat doet zij samen met partners

Dit jaar was er bijzondere aandacht voor de huidige en
toekomstige huisvesting van Oyfo. Een aantal mijlpalen zijn
behaald, mede dankzij onze partners en de nimmer aflatende
toewijding van onze directeur-bestuurder, de projectleider
Financiën en hun teams. Ook professionalisering van de gehele
organisatie, waaronder de RvT kwam uitgebreid aan de orde
in 2019, wat zichtbaar is in het ontwikkelde meerjarenplan.

in Hengelo, Twente en ver daarbuiten. Als Raad van Toezicht voelen we verbinding

Beloning

te verbinden en te streven naar verdere ontwikkeling. Oyfo staat voor kwaliteit in
haar aanbod, zowel museaal als in cursussen, workshops en voorstellingen met de

met Oyfo, haar inspirerende missie en het realiseren ervan. Met inachtneming van de
Cultural Governance Code leveren we onze bijdrage als sparringpartner, werkgever
en toezichthouder.

Vanwege de professionalisering van de organisatie en de Raad
van Toezicht is er een vergoeding voor de RvT vastgesteld ter
hoogte van de maximaal onbelaste vrijwilligersvergoeding
à €1.700,- per jaar per toezichthouder. Tevens worden de
gemaakte reiskosten conform de regeling medewerkers
vergoed. De vergoeding is ingegaan op 1 juli 2019.
Namens de Raad van Toezicht,
Lex Hilbers, voorzitter a.i.
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Goedkeuring en vaststelling

Vastgesteld op 13 mei 2020 door de directeur-bestuurder en
goedgekeurd in de Raad van Toezicht vergadering 13 mei 2020.

De samenstelling van de Raad van Toezicht was in 2019 als volgt:
Functie

Geboortedatum

Benoemd

Einde

Ellen Prent

Voorzitter

8-2-1969

2014

1-2-2020

Miriam van den Berg

Vice voorzitter

2-3-1958

2019

1e termijn 2023

Lex Hilbers

Lid

5-9-1951

2018

1e termijn 2022

Bonnie Förster

Lid

6-2-1973

2018

1e termijn 2022

Albert Vos

Lid

8-6-1957

2019

1e termijn 2023

Directeur-bestuurder,

Commissaris van de Koning met
kleindochter op museumstage bij Oyfo

Raad van Toezicht,

Op woensdag 30 januari lopen de Commissaris van de Koning
in de provincie Overijssel, de heer Andries Heidema en zijn
kleindochter ‘stage’ bij Oyfo Kunst & Techniek in Hengelo.
L. Kerkhof

L. Hilbers

Hoofd- en nevenactiviteiten
Ellen Prent
• Afdelingsmanager Wijk Welbions
• Vice voorzitter Raad van Commissarissen
Stichting Wonen Delden
• Voorzitter bestuur NUTS&Co
• Secretaris Stichting Welzijn Oekraïense Kinderen
Miriam van den Berg
• Consultant Compaen
• Commissielid Algemene zaken ROC Twente
• Commissielid Ongewenste omgangsvormen ROC Twente

Lex Hilbers
• Lid Raad van Toezicht Ziekenhuisgroep Twente
• Lid Raad van Toezicht ROC van Twente
• Bestuurslid coöperatie Zonnecollectief Tuindorp
Bonnie Förster
• Interventiespecialist
• Lid MR Vrije School Almelo
• Lid GMR Stichting Athena
Albert Vos
• Manager Advies en Beleid Twence
• Bestuurslid PCPT
• Lid onderhandelingsdelegatie cao GEO

Museale stage
Aanleiding voor dit bezoek is dat Oyfo Techniekmuseum door
museuminspecteurs, kinderen t/m 12 jaar die inspecties hebben gedaan op museumkids.nl, is verkozen tot ‘Hét Kidsproof
Museum 2019’ van de provincie Overijssel. Overijsselse musea
weten ontzettend veel jongeren te bereiken. In 2017 ontving
en de musea 114.000 bezoeken van jongeren t/m 18 jaar, dat
is 16% van het totale bezoek in de provincie. En dat is goed
nieuws, want een sterke binding met museale collecties begint
steeds bij de jongste generaties.
De museale stage is een initiatief van de Museumvereniging en
biedt politici de mogelijkheid te ervaren hoe het er in musea
aan toe gaat; ze gaan zelf aan de slag in het museum. Door een
dag of een dagdeel letterlijk mee te werken aan verschillende onderdelen in het museum, maken ze op informele wijze
kennis met de diversiteit en de maatschappelijke waarde van
musea. De heer Heidema en zijn kleindochter zullen de suppoosten helpen bij het plegen van onderhoud aan museum
objecten, het testen van een nieuwe workshop en assisteren
in het museumcafé.

www.museumvereniging.nl
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2. Verantwoording
activiteiten

2.1 Techniekmuseum
Uitgangspunten

De reden van ons bestaan ligt in het hoeden van ons
industrieel erfgoed. Wij conformeren ons aan de Museum
norm (Museumregistratie). Het museum maakt de collectie, bestaande uit industrieel erfgoed en een hedendaagse
collectie, openbaar en toegankelijk voor een brede doel
groep en wakkert de interesse in techniek aan.
Wij maken ons verhaal op een gelaagde wijze beleefbaar
middels educatie, programmering en het ontsluiten van
collecties, waarbij we de link naar de actualiteit en innovatie
leggen. We willen bereiken dat onze (nieuwe) verhaallijn
de collectie relevant en actueel houdt. Samenwerking met
musea uit binnen- en buitenland, met science centers,
partners uit onderwijs, (technische) bedrijven en het
inzetten op co-creatie verstevigt onze rol en identiteit.

Speerpunten
• Het doorontwikkelen van de nieuwe verhaallijn voor
ons nieuwe museum en het stroomlijnen van de
museale processen, waarbij deze ook zijn opgelijnd
met Zaal Zuid kunstpodium, waren in 2019 de
belangrijkste speerpunten voor ons museum.
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Successen en highlights

In januari ontvingen we de Commissaris van de Koning, de
heer Andries Heidema, met zijn kleindochter Sophia. Zij
waren door de Museumvereniging uitgenodigd om in ons
museum een museale stage te lopen in het kader van de
verkiezing van Oyfo Techniekmuseum tot meest Kidsproof
Museum van Overijssel 2019.
In maart 2019 ontvingen wij na een intensief traject,
met grote complimenten van het Museumregister
en de auditcommissie, een positieve herijking van
de Museumregistratie.
De eerste technieklessen binnen ons vrijetijdsaanbod
gingen van start in het museum met ook voor de aller
kleinsten een leuk aanbod: Proberen & Smeren.
We startten met een nieuwe exhibit in het museum, op
de zaal bij de textielafdeling. Fashion & Textile designer
Hellen van Rees (uit Hengelo) maakte het ontwerp en
werkte hierbij samen met onze museumvrijwilligers.

Verkiezingen en prijzen
• Bij de verkiezing tot Leukste Uitje van de ANWB stond
Oyfo Techniekmuseum in de top 10 van het leukste
uitje van Overijssel.

•

De collectieregistratie is, na een al eerder ingezette
grondige herziening, overgezet in AXIELL Cloud
Collections.

•

In ons buitendepot is volgens de LAMO en op basis
van het collectieplan de ontzameling gestart ten
behoeve van de herhuisvesting en ten behoeve
van de opwaardering van onze collectie.

•

Via de museuminspecties van kinderen, georganiseerd
door Museumkids, werd Oyfo Techniekmuseum
verkozen tot meest Kidsproof Museum van
Overijssel 2020.

•

De scholing van onze museumvrijwilligers is uitgebreid
met workshops over housekeeping (behoud en
beheer), klimaatbeheersing, museaal verpakken en
met een pilot ‘Van suppoost tot publieksbegeleider’
in samenwerking met de Rijnbrinkgroep. Er ligt een
meerjarenscholingsplan.

•

Aan de verkiezing tot Kidsproof Museum Overijssel
2020 koppelden we tijdens de kerstvakantie een leuke
actie met gratis toegang voor kinderen t/m 12 jaar 		
onder de titel: ‘Oyfo Trakteert’.

•

We ontvingen de Regio Kids Awards
van www.bungalowparkoverzicht.nl
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“

Een fantastisch
museum waar je
je uit kunt leven
en ook nog wat
van meeneemt.

Evenementen en activiteiten
Een greep uit het jaar 2019

Night at the museum
Een succesvolle workshopreeks fotografie in het museum.
Cursisten van de Oyfo fotografiecursus gingen ’s avonds
op pad in het museum.
Zomerburgemeesters
Door het initiatief ‘Zomerburgemeesters’ van Hengelo
Promotie ontvingen wij de jonge Zomerburgemeesters
die leuke vlogs maakten over hun bezoek aan het museum.

Leerpunten

De configuratie van Invent naar AXIELL (collectieregistratie)
was een taai en langdurig proces, mede ook door de
afhankelijkheid van derden. Wij hebben hierdoor een onvoorziene vertraging opgelopen in relatie tot de planning die we
wilden realiseren. Met veel volharding is de eerste fase van
de klus geklaard en ligt er een goede basis om in, en na, 2020
AXIELL doorlopend te verfijnen en te onderhouden.
2019 was het jaar waarin we de ‘processen op orde’ als
speerpunt hadden. Door de ontwikkeling van de teams en
het schrijven van de teamplannen hebben wij voor team
Museaal kunnen constateren dat niet alle door ons al eerder
in een plan van aanpak beschreven zaken tot uitvoer gebracht
konden worden. We hebben focus moeten aanbrengen in
ons eigen primaire processen, urgenties moeten bepalen en
deze in samenhang met de processen van de andere teams
moeten wegen. Hiermee is ons verantwoordelijkheidsgebied 
verduidelijkt –wat is van ons, wat niet- en is het ‘ad hoc’
reageren geminimaliseerd.

16

LEGO-dagen
Op uitnodiging van Museum Buurt Spoorweg Boekelo was
Oyfo 3 hele dagen aanwezig in de Museumloods te Boekelo.
Elke dag was er een andere techniekworkshop, onder andere
ter promotie van de techniekcursussen. Er was enorm veel
animo voor de Oyfo workshops.
Vrijwilligersuitje
Op 30 september zijn we de grens overgegaan met ons
jaarlijkse vrijwilligersuitje om een bezoek te brengen aan
Zeche Zollverein en het Ruhrmuseum in Essen. Bij terugkeer
in het museum wachtte de vrijwilligers een verrassing: de
jubilarissen werden in het zonnetje gezet. Burgemeester
Schelberg sprak hen toe en directeur-bestuurder Lous zong
hen toe met een prachtig lied; een ode aan de vrijwilliger.

Diversen vanuit programmering museum
Mutant Me
Een interactieve installatie van Nou&Herkauw.
Van Nou&Herkauw werd in 2019 maar liefst 2x een
bijdrage geprogrammeerd wegens het succes ervan.
Scrap art Robots
De voorjaarsvakantie stond in het teken van duurzaamheid.
Onze vrijwilliger Lucien Westgeest stelde zijn scrap art
robots tentoon. De presentatie trok veel bekijks en aandacht
in de pers.
Diverse lezingen
Zo leverde kunstenaar, filosoof en technoloog Koert van
Mensvoort, bekend van ‘Het kweekvlees kookboek’, in de
kerstvakantie zijn bijdrage aan ons thema Tech & Food.
Tech & Food
Een innovatief programma over hoe technologie ons
voedsel beïnvloedt. Met diverse interactieve workshops,
van muziek maken met groente en fruit, het eten van insecten
en het maken van algenburgers tot verkoop van ‘bugbons’
in het museumcafé.
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Oyfo Techniekmuseum
in Hengelo meest kidsproof
HENGELO - Het Hengelose Oyfo Techniekmuseum
is vrijdag verkozen tot hét Kidsproof museum van
Overijssel. Dat is bekend gemaakt in het Nationaal
Militair Museum te Soest. Samen met 10 van de
4000 jongeren die als museuminspecteurs hebben
opgetreden, reikte presentatrice Kim-Lian van der Meijde
Museumkids Awards uit.
In totaal werden de Nederlandse musea dit jaar ruim 11.000
keer onder de loep genomen door de inspecteurs, kinderen t/m
12 jaar. Dankzij hun inspectierapporten mag een recordaantal
van 70 musea zich in 2019 Kidsproof noemen.

Samenwerkingen

Voor de ontwikkeling van de nieuwe verhaallijn van ons
museum hebben we ervoor gekozen om een groep van
deskundigen te betrekken bij de ontwikkelingen en de
inhoud van de thema’s van de verhaallijn.
De projectgroep museale herhuisvesting van Oyfo had regelmatig sessies met de klankbordgroep en de vormgevers. De
klankbordgroep bestaat uit wetenschappers, historici en leden
van de PCPT Oost (Praktijkcentrum voor Procestechnologie
Oost Nederland).
Op uitnodiging van SAXION, Lectoraat Industrial Design,
neemt het museum deel aan het project ‘Spare-Part, 3D
reparatie cyclus’, waarbij middels 3D metaalprinten restauratie
plaatsvindt van unieke onderdelen. Oyfo neemt een jaar lang
zitting in een consortium en dient bij het lectoraat cases in
waar de studenten mee aan het werk gaan.
Tevens dragen wij i.s.m. SAXION bij aan een (behoefte)onderzoek van 3D reparatie ten behoeve van de museale wereld.
Een jaarlijks terugkerende samenwerking met SAXION is
de Twente Gaming Event. Ruim 50 studenten maakten in
opdracht van Oyfo nieuwe games voor het museum.
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Meer dan voorgaande jaren zijn wij uitgenodigd en
hebben we deelgenomen aan congressen, waaronder het
Museumcongres in Kerkrade, bij Rijksmuseum Amsterdam,
bij Rijksmuseum Boerhaave (via sectororganisatie VSC:
Vereniging voor Science Centers en wetenschapsmusea).

Aanraken
Oyfo Techniekmuseum valt zo goed in de smaak, dat het zich
het meest kindvriendelijke museum van de provincie mag
noemen. "Dat je dingen kon doen en aanraken en je krijgt een
kaart waarmee je allemaal spelletjes kan doen op de computers
boven”, aldus een museuminspecteur na een bezoek aan Oyfo.
Het Continium discovery center uit Kerkrade werd gekozen
tot het meest kindvriendelijke museum van heel Nederland.

Door de VSC worden we gevraagd om ons in Den Haag
met een exhibit te presenteren aan Tweede Kamerleden.
Met deze lobby van Pop Up Science Centers onderstrepen
we gezamenlijk het belang van techniek en wetenschap.
Voor de eerste keer staan we met technische workshops –
‘3D denken en doen’- bij Expeditie NEXT in Rotterdam; een
groot, landelijk wetenschapsfestival. Ook dit is op uitnodiging
van de VSC.
We namen deel aan landelijke subsidieaanvraag ‘Samen
Inclusief’ vanuit de VSC in verband met de hernieuwde Code
Diversiteit & Inclusie. We nemen zitting in de werkgroep.
Restaurant ’t Lansink lanceerde een pop up restaurant,
‘De GastroFabrique’, in het Hazemeijercomplex. Het restaurant
was gedurende een maand geopend en Oyfo zorgde voor de
aankleding ervan.

FOTO Engelbert Heideman

www.tubantia.nl
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3.558

325

Volwassenen

Kinderen < 4 jaar

Het Techniekmuseum in cijfers
Bezoekers

Aantal unieke bezoekers

Volwassenen
Kinderen < 4 jaar
Kinderen 4-18 jaar
CJP- houders
Museumkaarthouders
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3.558
325
2.754
111
6.666

Gratis

369

(oyfo vrijkaart/sponsorpas/eigen werknemers etc)

Verjaardagsfeestjes

387

(aantal kinderen)

Aantal groepen, rondleidingen etc

3506

(aantal personen)

Totaal aantal bezoekers

17676

2.754

111

Kinderen 4-18 jaar

CJP- houders

6.666

369

Museumkaarthouders

Gratis

387

3.506

Verjaardagsfeestjes

Aantal groepen,
rondleidingen etc
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Populairste Doepakketje

De Borstelrobot

Conclusie en doorkijkje naar 2020

De museale focus lag in 2019 op de doorontwikkeling van 
de inhoudelijk nieuwe verhaallijn van het nieuwe museum.
Tegelijk met de ambities voor het nieuwe museum
(de toekomst) scherpten we de ambities voor het huidige
museum (het heden) aan: de collectie op orde en een aansprekende programmering. De urgentie van ‘de collectie op
orde’ bestond uit een accurate collectieregistratie, de verdere
implementatie van noodzakelijkheden vanuit de herijking van
de Museumregistratie en uit de voorbereiding van de collectie
verhuizing. Met de programmering hebben we gekozen voor
zowel een meer haalbare programmering als voor een link naar
de nieuwe verhaallijn.

Totaal aantal verkochte
Doepakketjes

3.697

Daarnaast was het inzetten op de teruglopende tendens van
bezoekersaantallen een prioriteit.
Vanuit het Teamplan Museaal legt het team zich in 2020
toe op 7 ambities uit het MJBP (meerjarenbeleidsplan).
Hiertoe staan de verhuizing van de collectie, een gedegen
voorbereide, hoogwaardige en haalbare programmering,
de adviserende rol van team Museaal bij de bouw en inrichting
van Hazemeijer en samenwerking met (inter)nationale en
regionale musea, onderwijsinstellingen en landelijke,
provinciale en regionale projecten op het programma.
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“

2.2 Educatie
Uitgangspunten

Team Educatie staat begin 2019 te popelen om het
Educatieplan, dat eind 2018 is afgerond, in de praktijk te
brengen. Dit plan vormt een prachtige fundering voor het
vernieuwen van het educatieaanbod vanuit een heldere
missie, zodat alle schoolprojecten de Oyfo-identiteit
uitstralen: ‘Oyfo zet je aan!’

Dit was
de mooiste dag
van mijn leven.

Successen en highlights

Bij Oyfo is aandacht voor inclusiviteit. We willen zoveel
mogelijk verschillende doelgroepen bereiken. Er is in 2019,
naast de reguliere programma’s, educatieaanbod verzorgd
voor plusklassen, weekendscholen en verschillende vormen
van speciaal onderwijs, zowel primair als voortgezet. Om
de diverse doelgroepen zo goed mogelijk te kunnen
bedienen worden de docenten van Oyfo regelmatig bij
geschoold door deskundigen van o.a. Saxion Hogeschool.
Daarnaast werden in 2019 door het team Educatie
verschillende teampresentaties en scholingsmomenten
voor Oyfo-docenten georganiseerd, met als doel hen
kennis te laten maken met de nieuwe visie en werkwijze.
De suppoosten van het museum volgden in 4 sessies van
2,5 uur de pilottraining ‘Van suppoost naar publieksbegeleider’ op verschillende culturele locaties (Oyfo, Zaal Zuid en
Landgoed Singraven). Zij werden door museumdocenten
en trainers uit Utrecht getraind in het interactief begeleiden
van museumbezoekers, waarbij het inspelen op de verschillende vragen van de bezoekers en de manieren waarop
informatie kan worden overgebracht uitgangspunt waren.
Alle deelnemers hebben de training succesvol doorlopen
en hebben daarvoor een certificaat ontvangen. In 2020 zal
er een vervolg komen.

Leerpunten

In het voorjaar van 2019 ontvingen alle basisscholen in de
regio een brief met daarin een mooie kortingsactie vanuit
Oyfo. Om de brief goed op te laten vallen werd een gadget
meegestuurd. Wij verwachtten hiermee veel extra schoolgroepen te bereiken, maar het aantal scholen dat gebruik
maakte van de actie viel tegen. In oktober volgde weer een
brief richting alle basisscholen waarin de Kinderboekenweek
werd uitgelicht. Schoolprojecten die goed aansloten bij het
thema ‘Reis mee’ werden in de etalage gezet. Maar helaas viel
ook hier de respons tegen. We besloten om voortaan eerst
goed te inventariseren hoe we de doelgroep kunnen bereiken,
voordat we weer tot actie overgaan. Daarnaast willen we
inhoudelijk beter aan kunnen sluiten, waarbij meer input vanuit
het onderwijs onmisbaar zal zijn.
Een ander leerpunt is het feit dat team Educatie in 2019 veel
minder tijd heeft kunnen besteden aan het uitvoeren van het
Educatieplan dan verwacht. Er zijn stappen gezet, maar we
zijn nog niet zover als we gepland hadden. De waan van de
dag blijkt te bepalend voor de werkdruk en de rust en ruimte
die nodig zijn voor het doorvoeren van vernieuwingen in het
educatieaanbod, ontbreken.
Gelukkig zijn deze tegenvallers niet direct terug te zien in de
cijfers; er is ten opzichte van 2018 een lichte stijging in het
aantal losse projecten voor basisscholen uit de regio te zien!
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Evenementen en activiteiten
Een greep uit het jaar 2019

Ook in 2019 ontwikkelde en organiseerde team Educatie
veel projecten en workshops voor een grote verscheidenheid
aan doelgroepen.
Zo organiseerde Oyfo in samenwerking met woning
corporatie Welbions een evenement voor kinderen van 7 tot
12 jaar, waarvan de ouders gebruikmaken van De Voedselbank. Stichting Hét Kerstdiner verzorgde voor de ouders en
jonge kinderen een diner in de brandweerkazerne en Oyfo
verzorgde een leerzaam programma met een avondmaaltijd
in het museum. Er werd genoten! Een jongetje verzuchtte:
"Dit was de mooiste dag van mijn leven".
Oyfo was in oktober te vinden op Generation Discover,
een techniekfestival voor kinderen van 8 tot 14 jaar, in Ahoy
Rotterdam. In 5 dagen tijd werden op het festival 35.000
bezoekers ontvangen, waarvan ongeveer 1000 kinderen een
‘glinsterende gadget’ maakten bij de workshoptafel van Oyfo.
In het kader van hun 100-jarig bestaan plaatste HMO
(Herstructurerings-maatschappij Overijssel) grote zandbakken
in Enschede, Hengelo, Almelo, Deventer en Zwolle, onder
de noemer Sand in the City. Oyfo ontwikkelde voor HMO
2 workshops, waarbij de connectie tussen zand en muziek
& techniek werd gemaakt. 5 Maanden lang waren Oyfo-
docenten iedere donderdagmiddag met deze leuke
workshops te vinden bij de zandbak.
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Subsidies

Samenwerkingen

Naast penvoerder is Oyfo ook uitvoerder binnen de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). Dat betekent
dat Oyfo projecten aanbiedt binnen het Kunst op School
aanbod, samen met interne cultuurcoördinatoren (ICC’ers)
workshops ontwikkelt en uitvoert voor de ICC-Wijkprojecten,
projecten op maat aanbiedt voor (voortgezet) speciaal
onderwijs en meedenkt met de verdiepingsscholen.

Kinderopvangorganisatie Small Steps wil zich in Hengelo
onderscheiden met muziek-BSO’s en zocht daartoe de
samenwerking met Oyfo. Het verzorgde aanbod vanuit
Oyfo werd goed ontvangen en deze samenwerking zal
in 2020 voortgezet en uitgebreid worden.

We kunnen mooie projecten uitvoeren met dank aan
een aantal subsidieregelingen.

Met Cultuurwijs Hengelo (de overkoepelende term voor
het CmK-traject Hengelo) bereikt Oyfo ieder jaar vrijwel
alle Hengelose basisschoolleerlingen.
Oyfo is voor het 2e jaar de samenwerkingspartner in de
Muziekimpuls subsidieregeling van 4 scholen (3 SO, 1 VSO)
van de stichting Attendiz. Docenten van Oyfo verzorgen
workshops die inhoudelijk aansluiten op de SO leerlijn
muziek die binnen deze scholen gevolgd wordt. Daarnaast
heeft Oyfo een belangrijk aandeel in de ontwikkeling van
een nieuwe leerlijn muziek ‘op maat’ voor de VSO school
binnen deze subsidieregeling.

Team Educatie werkt met een aantal organisaties, scholen
en bedrijven nauw samen.

Zaal Zuid kunstpodium programmeerde 2 zeer succesvolle,
educatieve tentoonstellingen, waarbij Oyfo-docenten voor
de groepen 5/6 en 7/8 educatieve lessen verzorgden.
In samenwerking met Twickel College Hengelo voeren 3
Oyfo-docenten jaarlijks beeldende workshops uit op locatie,
onder de noemer Twickel Talent. Het gaat hierbij om naschoolse lessencycli van 7 lessen, waarvoor leerlingen zich
kunnen inschrijven.

Conclusie en doorkijkje naar 2020

We zijn er trots op dat we in 2019 met onze activiteiten
zoveel leerlingen, leerkrachten, kinderen en ouders hebben
aangezet. Aangezet om te doen, te kijken en te maken.
En hoewel minder dan verwacht, heeft het team toch al een
aantal voorbereidingen getroffen voor de uitvoer van het
Educatieplan. Daardoor kan in 2020 vaart worden gemaakt om
in 2021 op Hazemeijer een fantastisch nieuw educatieaanbod
te kunnen lanceren. Dat
 doen we door Oyfo-docenten en
vrijwilligers te inspireren en bij te scholen, door ontwikkelteams
te formeren, door onze doelgroepen nog beter te leren,
door de mogelijkheden van één Educatiecentrum te verkennen,
door samenwerking en verbinding te zoeken.
En door zelf ook te blijven leren, nieuwsgierig te zijn,
te creëren en te rakelen en weer op te staan.

In 2019 startte Oyfo een 3-jarige partnership met Shell,
bestaande uit de onderdelen: Generation Discover en Gelijke
Kansen, een door Oyfo ontwikkeld schoolproject voor
basisscholen die niet snel in aanraking komen met techniek
en cultuur. Eind 2019 ontving Oyfo de eerste groepen 7 en
8, die vol enthousiasme huizen van de toekomst bouwden
en slimme oplossingen voor duurzaamheidsuitdagingen
bedachten. O
 ok met Rabobank Centraal Twente werd een
3-jarige p
 artnership gestart.
Er werd een schoolproject voor groepen 6 ontwikkeld over
voedselvoorziening in de toekomst, waarbij technologie een
belangrijke rol speelt. De uitvoering van dit project, ‘Wat eten
we in 2050?’ start in 2020.
Vanuit een samenwerking met Urenco startten wij het
afgelopen jaar ook met een verkenning van het project
‘Classroom 2030’. Docenten van Oyfo hebben hiervoor
deelgenomen aan een bijscholing.

“

Smaakte naar meer, ook hoe het gebracht
werd. Didactisch ook op een goed niveau.
ICC-Wijkproject Noord, Groep 3-4

26

27

< TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE

5.901

KoS leerlingen

ICC leerlingen

4.819

Losse projecten leerlingen p.o.

5.749

16.469

Totaal aantal leerlingen p.o.

ICC wijkprojecten: Kunst, Techniek en Erfgoed p.o.

Locatie

Leerlingen

Vliegende Kettingreactie 1-2

School

392

Iedere Vogel zingt 3-4

School

365

Vreemde vogels 3-4

School

365

Ruwe bolster, blanke pit 5-6

School)

475

Een, twee, jouw hoed doet mee 1-2

School

275

Kameleon 3-4-5

Esrein

165

Lelijke Eendje 1-2

Esrein

408

Smart tinkeren met je kledingkast 6-7-8

Museum

350

Vreemde Vogels 7-8

Esrein

495

Laat de poppetjes dansen 1-2

School

342

Mona Lisa 3-4

Esrein

336

Vitruviusman 5-6

Museum

419

Laatste Avondmaal 7-8

Museum

432

Totaal aantal ICC leerlingen		
4.819

Educatie in cijfers

Losse projecten Kunst,

Bereik primair onderwijs 2019
KoS projecten: Kunst, Techniek en Erfgoed p.o.

Locatie

Leerlingen

Kandie of Kandienie 1-2

School

441

Humo en de blije speksteenhangertjes 1-2

School

354

Het mooiste visje 1-2

Esrein

385

Hechtkracht 3-4

Museum

262

Arend 3-4

Museum

347

Horen, zien en lezen 3-4

School

425

Muzikale tijdreis 5-6

Esrein

354

Orgelpiepen 5-6

Remonstrantenkerk /
Lambertus basiliek

190

Dansmixer 7-8

School

237

Stemacteren kun je leren 6-7-8

Esrein

233

Aarde, water, lucht & vuur 7-8

School

172

Reis mee!

Esrein

295

Educatieve voorjaarstentoonstelling Materie > Materiaal 5-6

Zaal Zuid

869

Educatieve najaarstentoonstelling Items & Settings 7-8

Zaal Zuid

931

KoS Maatwerk

School

406

Techniek en Erfgoed p.o. (onder- én naschools)

Locatie

Techniek- en Erfgoedlessen

Museum

1713

Techniek- en dansworkshops Welbions

Museum

23

Techniekworkshops Generation Discover

Ahoy Rotterdam

Techniekworkshops Gelijke Kansen

Museum

111

Techniekworkshops High Tech Almelo scholen

Almelo

350

Techniekworkshops High Tech Almelo vrijetijd

Almelo

150

Techniek- en Muziekworkshops scholen Sand in the City

Almelo

177

Techniek- en Muziekworkshops vrijetijd Sand in the City

Div. steden

540

Muziekworkshops muziek aan de basis

School

454

Muziekworkshops Reis Mee

Losse aanvraag op locatie

125

Muziekworkshops Attendiz muziekimpuls gr 1 t/m 8

3 locaties

Muziekworkshops BSO Small Steps

BSO

Totaal aantal losse projecten leerlingen p.o.		
TOTAAL aantal leerlingen p.o.		

Leerlingen

1.000

1.040
66
5.749
16.469

Totaal aantal KoS leerlingen		5.901
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Bereik voortgezet onderwijs 2019
Onder- en naschools Kunst, Techniek en Erfgoed aanbod:

Locatie

Leerlingen

Techniek- en Erfgoedlessen diverse v.o.-scholen

Museum

994

Techniek- en Erfgoedlessen MBO en HBO

Museum

61

Lego Mindstorms

TCC Denekamp

10

Kunstlessen Penta College

School

28

Kunst & Technieklessen Twickel Talent (naschools)

Twickel

57

Educatieve najaarstentoonstelling Items & Settings

Montessori college VO §

232

Eindejaar workshops Twickel 1 (22 workshops)

Esrein

360

Sequencer & Studio

Esrein

15

Magische animatie

Esrein

26

Percussion Blues

School

45

TOTAAL aantal leerlingen v.o.		1828
TOTAAL BEREIK		

1.7215

2.3 Cursuscentrum
Uitgangspunten

Het Cursuscentrum van Oyfo maakt inspirerende vrije
tijdslessen voor zoveel mogelijk doelgroepen en bestaat
uit de afdelingen dans, theater, muziek, beeldende kunst en
techniek die gezamenlijk doelstellingen hebben.

Het meerjarenbeleidsplan voor 2020-2023 werd
geschreven en hieruit volgde het jaarplan 2020, dat werd
gepresenteerd aan docenten en gelijk in januari 2020
ingezet kon worden.

In 2019 stond het verder onderling kennismaken en
samensmelten van de werkwijzen van deze verschillende
disciplines centraal.

Eind 2019 zijn we samen met docenten met vragen als:
“Waar zien wij onszelf in het dynamische en competitieve
culturele landschap van vandaag?” en “Sluit ons aanbod
en de manier van lesgeven nog aan?” aan de slag gegaan.
Vanuit het docententeam zijn een aantal werkgroepen
tot stand gekomen om nieuwe vormen van lesgeven te
verkennen. Voorbeelden hiervan zijn meer samenspel bij
muziek en het ontwikkelen van een kunst-vooropleiding
voor jongeren. In 2020 gaan we hier verder vorm en inhoud
aan geven.

Een tweede streven in 2019 was het introduceren van
‘eigenaarschap’ met bijbehorende verantwoordelijkheden
voor alle docenten, om betrokkenheid bij en draagvlak voor
plannen te vergroten.
Vanuit de rust en duidelijkheid die binnen de organisatie is
ontstaan, werd het opstellen van een meerjarenbeleidsplan
voor het cursuscentrum een derde doel.

Successen en highlights 2019

Big Bang, de jongerenbigband van Oyfo onder leiding van
Anne Marie ten Heggeler, won de 1e prijs in de landelijke
finale van het Prinses Christina Jazz Concours in het Bimhuis
in Amsterdam.

15.387

Totaal bereikte
leerlingen PO
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17.215
Totaal bereikte
leerlingen

1.828

Totaal bereikte
leerlingen VO

In december organiseerde het Cursuscentrum een sfeervolle middag vol Kerstworkshops aan het Esrein. Ruim 80
Mensen namen deel, waarvan de helft ‘nieuw’ bij Oyfo was.
De beeldende kunstafdeling ging van halfjaarlijkse cursussen
op inschrijving over naar doorlopende jaarcursussen, wat
een uniforme werkwijze van de verschillende disciplines
bewerkstelligde. De wijziging werd goed ontvangen en
het aantal cursisten in beeldende lessen groeide!

Na inspanningen op de basisscholen in wijk-noord van
Hengelo om kinderen enthousiast te maken voor muziek
aan de basis, gaat de Muziekwerkplaats in september van
start in het Kulturhus Hasselo.

Leerpunten

De samenwerking tussen het team Marketing &
Communicatie en het Cursuscentrum verliep in 2019
niet optimaal. Er miste een onderling heldere afstemming
van opzet en planning, waardoor er teveel incidenteel
moest worden opgelost. Inmiddels is er een marketing en
communicatieplan gemaakt, waarvoor het Cursuscentrum
gedegen input heeft aangeleverd.
Een ander leerpunt was dat we duidelijke doelen moeten
stellen voor het Cursuscentrum. Dit geeft ook richting aan
onze docenten en biedt meer duidelijkheid, zekerheid en
uniformiteit in onze diversiteit.

In november vond het docentenuitje voor het eerst als gezamenlijke activiteit voor alle docenten van alle disciplines
plaats. Het werd een gezellige en geslaagde dag die haar
doel, meer eenheid creëren, zeker bereikt heeft.
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Evenementen en activiteiten
Een greep uit het jaar 2019

Met ons cursusaanbod in de vrije tijd bieden wij wekelijks
een grote diversiteit aan cursussen in alle leeftijden.
Oyfo presenteerde zichzelf ook in 2019 weer met Oyfo Live!
aan het publiek. Dit trok honderden bezoekers die graag
kennis wilden maken met ons cursusaanbod. Alle docenten
waren aanwezig en veel leerlingen traden op.
Er werden 35 leerlingconcerten gegeven waarbij de leerlingen
podiumervaring op konden doen en trots hun muzikale talenten
ten gehore konden brengen.
In de maand juni stelden de cursisten van de beeldende
kunstafdeling hun gemaakte werken tentoon tijdens de
cursistententoonstelling in Zaal Zuid. Het resulteerde in een
prachtige, bonte en kwalitatief goede amateurpresentatie!
De theaterafdeling liet zich met de voorstelling Here we
go again van haar beste kant zien in de kleine zaal van de
Schouwburg Hengelo.
De pop/jazz afdeling van Oyfo muziek organiseerde De
Popweek met een afsluiting in café Het Uurwerk. De jazzy
en meer akoestische variant vond plaats in café De Cactus. 
Ook deze optredens konden op aanmoediging van veel
publiek rekenen.
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Samenwerkingen

Oyfo werkt samen met de Federatie van Hengelose
Muziekverenigingen. Samen met een afvaardiging van de
Federatie en de gemeente Hengelo voert Oyfo intensief 
overleg om manieren te vinden om meer jeugd in contact
met muziek te brengen. Een gezamenlijke kortingsactie is
hier een v oorbeeld van.
De Stichting Centrummanagement is naarstig op zoek naar
wegen om Hengelo op de kaart te zetten en Oyfo onderhoudt
de banden met deze stichting.
Oyfo droeg in de vorm van workshops op 4 verschillende data
bij aan het 100-jarig bestaan van de Bibliotheek Hengelo op
zowel de hoofdlocatie als in de bibliotheken in de wijken.

Conclusie 2019 en doorkijkje naar 2020
De nieuwe structuur van werken en de daarbij behorende
taken voor de werknemers van Oyfo hebben in 2019 hun
beslag gekregen. Hierdoor was het mogelijk om prettiger
en efficiënter te werken.

Vanuit deze situatie kunnen plannen verder worden
ontwikkeld om te verbeteren en te groeien. Oyfo kan weer
‘naar buiten kijken’ en haar horizon verbreden. Het nieuwe
teamplan moet richting aan het Cursuscentrum gaan geven.
Dit geeft, meer dan de jaren ervoor, duidelijkheid en
rust voor het jaar 2020. In de toekomst gaan we het
meerjarenbeleidsplan jaarlijks evalueren en bijstellen
waar nodig, zodat we koers blijven houden.

In opdracht van de gemeente Hengelo ging Schouwburg
Hengelo ‘de wijk in’. Er werd een start gemaakt in Noord in wijk
centrum Kulturhus Hasselo. De bijdrage van Oyfo in de vorm
van workshops en demonstraties werd zeer gewaardeerd.
Begin september droeg Oyfo haar steentje bij aan 
Kids@thepark. Dit tweedaagse evenement bood ook
goede promotie. De workshops werden onder andere in
samenwerking met de Rabobank opgezet, die vrijwilligers
ter ondersteuning meebracht.
Oyfo maakte in samenspraak en op verzoek van het gemeentelijk zorgloket aanbod voor kinderen met een ‘rugzakje’.

Voor het eerst werd er een landelijke Kindermuziekweek
georganiseerd. Oyfo haakte aan in samenwerking met de
Hengelose Federatie van Muziekverenigingen door een
concert met een verhaal voor kinderen te organiseren. Na
de voorstelling konden kinderen instrumenten uitproberen.
Helaas viel de belangstelling wat tegen.

Daarnaast heeft Oyfo zich, ook met het oog op inclusiviteit,
samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur Hengelo
ingespannen om de mogelijkheden van vergoeding van het
cursusgeld, voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar
te weinig geld is voor muziek-, dans- of beeldende lessen,
bekender te maken.

Voor het eerst in het bestaan van Oyfo organiseerden de
muziekdocenten een docentenconcert in de kantine van
onze locatie aan het Esrein.

De gemeente Hengelo benaderde Oyfo om mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt deel uit te laten maken van Oyfo.
Dit traject wordt in 2020 voortgezet.

Het traditionele Kerstconcert van de muziekafdeling was
wederom succesvol in ons bomvolle en sfeervolle theatercafé
van het Techniekmuseum.

Via Wijkkracht kwam een verzoek binnen om een terminale
patiënt thuis gitaarles te geven. Gitaardocent Christian Kuiper
nam deze dankbare taak graag op zich.
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Cursuscentrum in cijfers
Proeflessen		
Muziek		

Aantal
181

Individueel

166

Groepsles

15

Dans		

103

Theater		

9

Beeldende kunst

		

Beeldende kunst		

Aantal
170

Jaarcursus
10 lessenkaart
Dans		
Jaarcursus
10 lessenkaart
Muziek		

161
306
300
6
740
423

Wekelijks 2 personen

39

Wekelijks 3 personen

12

1x in de 14 dagen

71

5 minuten extra wekelijks

10

15 minuten extra 1x per 2 weken

1

10 lessenkaart

1

Probeer je instrument

18

9

Individueel wekelijks

Groepen

TOTAAL

Theater

170
Beeldende kunst

182
1

		

18

		

1.262

306

(Waarvan 1028 unieke cursisten die lessen volgden)

Dans

34

740
Muziek

106

Inschrijvingen		

Theater

Inschrijvingen
Cursuscentrum

1262
Totaal
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Meer over onze cursisten

Locaties, verdeling cursisten
Locatie 		

Aantal cursisten

Slangenbeek		

168

Dans

53

Muziek

115

Hasselo		

15

Torenlaan		

28

Armoniagebouw		

43

Basisschool de Bleek		
Esrein		

3

94

36

Jongste leerling

1.005

99
cursisten

106
cursisten

maanden

Oudste leerling

Piano
meest populair

11 workshops

15 korte
cursussen

7

jaar

Aantal cursisten

137

25

63
Verhuurde
Instrumenten

Aangevraagde vergoedingen
Jeugd Sport en Cultuurfonds

35
Leerlingconcerten
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2.4 Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)
Uitgangspunten

Als CmK-penvoerder coördineert Oyfo in afstemming met
de commissie Kunsteducatie het programma voor Cultuur
educatie met Kwaliteit (CmK) in Hengelo. In CultuurwijsHengelo (de naam van het totale programma) krijgen alle
scholen PO en (V)SO een programma cultuureducatie. In
de programmering is naast Oyfo het volledige culturele veld
vertegenwoordigd: de Bibliotheek Hengelo, Schouwburg
Hengelo, Metropool, Museum Hengelo en andere aanbieders
waar scholen dat passend vinden. Voor de invulling wordt
intensief in co-creatie samengewerkt met de Interne Cultuurcoördinatoren (ICC’ers) van de scholen, wat zorgt voor goede
borging, een hoog draagvlak en het gevoel van eigenaarschap
bij scholen. Oyfo speelt hiermee een cruciale rol in het hart
van cultuur en onderwijs.

Activiteiten

In het Basisprogramma nemen alle scholen per groep een
cultuurontmoeting uit het Kunst op School aanbod af, dat op
een verticale leerlijn is gebaseerd. Hierdoor zijn alle leerlingen
in hun schoolperiode 2 keer met elke cultuurdiscipline actief.
De ICC-wijkprojecten zijn ook onderdeel van het Basis
programma. Hierin werken scholen uit de 4 wijken Noord,
Zuid, Midden en Oost samen, waarbij zij zelf thema’s (laten)
uitwerken, die verbonden worden met de horizontale leer
lijnen per bouw. Een vast bestanddeel van het Basisprogramma
is de permanente deskundigheidsbevordering van ICC’ers,
veelal afgestemd met en uitgevoerd door pabo Saxion.

Kerstvakantie in
Techniekmuseum
Oyfo in Hengelo.
Tech & Food in Techniekmuseum Oyfo in Hengelo
Tijdens de kerstvakantie kun je in het museum kennis maken
met ‘Tech & Food’. Moderne technologie heeft veel invloed
op wat we eten. Nu en zeker in de toekomst. Wat ligt er in
de toekomst eigenlijk in het schap van de supermarkt? Eten
we straks allemaal algen en insecten? En ligt er kweekvlees
op ons bord?
Je komt er alles over te weten. Iedere dag van de vakantie kom
je er meer over te weten. Workshops, lezingen, proefsessies,
experimentjes, een voorstelling. Kortom, voor kinderen én
ouders is er veel te doen. En kinderen hebben ook nog eens
gratis toegang!

In het Verdiepingsprogramma kunnen scholen eigen accenten
leggen om cultuureducatie te verdiepen en te versterken.
Binnen dat programma – dat een sterk maatwerkkarakter heeft –
namen al 8 scholen deel, waarbij er in 2019 4 bijkwamen.
De scholen namen daarin stappen in het laten coachen
van leerkrachten, visieontwikkeling en de ontwikkeling van
groepsleerkrachten op een bepaalde discipline. Een enquête
onder alle ICC’ers maakte de concrete wensen per school
zichtbaar om cultuureducatie nog beter te kunnen faciliteren.
Maatwerk is ook de sleutel om het (v)so te bedienen, waarbij
de educatiemedewerkers een training kregen aangeboden in
het werken met deze vorm van onderwijs. Voor 2020 zal dat
gebeuren rond het werken met jonge kinderen, in het kader
van de ontwikkelingen rond IKC en Voorscholen.

“

Erg goed georganiseerd,
goed op niveau van de groep!
Groot compliment voor de
assistentie die geregeld was.

www.go-kids.nl

ICC-Wijkproject Midden, Groep 1-2
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Subsidies en samenwerkingen

Voor het CmK-programma worden 4 geldstromen ingezet:
het onderwijs vanuit het eigen budget voor cultuureducatie,
de gemeente Hengelo, de provincie Overijssel en het Fonds
voor Cultuurparticipatie. Met alle partijen wordt overlegd
en afgestemd.
Als penvoerder wisselt Oyfo ook uit met andere CmKpenvoerders van Overijssel, waarbij de provinciale conferentie
Xpeditie Cultuureducatie steeds meer een gezamenlijk
evenement moet worden in de nieuwe CmK-periode.
Inmiddels wordt ook gewerkt aan lokale (deel)sessies binnen
dat conferentiekader, dus ook in Hengelo.

Pop-uprestaurant GastroFabrique
in Hengelose Hazemeijer
HENGELO - Voorlopig een maandje. "En dan zien we
wel verder, je weet maar nooit”, zegt Lars van Galen
van hotel-restaurant ’t Lansink. Samen met collega
Richard van den Hoeven opent hij op 1 mei popuprestaurant Gastro Fabrique in Hazemeijer Hengelo,
in de ruimte waar eerder de Twentse Bierbrouwerij
Proeflokaal was gevestigd.
Topchef Van Galen, met Van den Hoeven eigenaar van
’t Lansink en de DeGusteau Hospitality Groep, heeft er zin in.
"Een gaaf plan, we doen het met veel enthousiasme. Het is
kicken om een maand lang een restaurant in Hazemeijer te
runnen onder de vlag van DeGusteau. Alles in het teken van
de gezelligheid!”
Viersterrenmenu
Gastro Fabrique krijgt een voor Hengelo nieuwe formule: er
wordt in de hele maand mei één en hetzelfde vier-gangenmenu
uitgeserveerd. En op vaste tijden, om 17.00 en om 20.00 uur.
Wel even reserveren, adviseert Van Galen alvast. Dat geldt ook
voor de lunch om 14.00 uur. Alle gasten moeten dan zijn ge
arriveerd waarna de gerechten worden uitgeserveerd. "Van het
niveau dat je van ons mag verwachten en met Twentse streekproducten, waaronder hoenderras Twentse Blauwe”, aldus Van
Galen op wervende toonzetting.
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Leveranciers
Het pop-uprestaurant is samen met een groepje partners
opgezet. Merendeels zijn dat leveranciers, maar ook Oyfo,
de nieuwe buurman, is erbij. Oyfo zorgt voor een sfeervolle
aankleding met een historisch-industriële sfeer. En de lege
ruimte achter het glas, waar de brouwerij-installatie stond,wordt
het werkterrein van de koks, vol in het zicht van de gasten.
Lezersmenu
Keukenchef Leon Spijkerman en gastvrouw Emma Cimballi van
hotel-restaurant ’t Lansink gaan de kar trekken, geholpen door
een keukenbrigade van vier, vijf koks en zes, zeven mensen
in de bediening. De hele maand wordt het diner als Tubantia
Lezersmenu aangeboden. "Dan weet iedereen wat we aan het
doen zijn. En wat we daarna gaan doen, dat zien we dan wel.”
Info: gastrofabrique.com

Voor de inhoudelijke uitvoering van CultuurwijsHengelo is de
pabo van Hogeschool Saxion de vaste kennispartner, die als
onderwijsspecialist de taal van de school spreekt en studenten
kan inzetten voor verdere verfijning van het programma. 
Er wordt gewerkt aan een Intentieverklaring, waarin de
gemeente Hengelo, Oyfo en Saxion pabo de samenwerking
kaderen en een basis leggen voor verdere uitbouw en aan een
Intentieverklaring met het brede culturele veld.

CmK in cijfers
•

100% van de scholen in Hengelo deden mee,
25 hoofdvestigingen en 37 schoollocaties in totaal.

•

Voor deze scholen waren 39 projecten beschikbaar:
22 voor KoS (waarvan 11 van Oyfo); 17 voor
ICC-Wijkprojecten (waarvan 14 van Oyfo). Voor
5 scholen (v)so werden maatwerktrajecten ontwikkeld.

•

In totaal nam elk van de 7283 leerlingen deel aan
2 cultuurontmoetingen (1 van KoS, 1 van ICC-Wijkproject).
Als extra werden 2 educatieve tentoonstellingen verzorgd
door Oyfo Zaal Zuid, die bezocht werden door 877 en
868 leerlingen. Aan de maatwerkprojecten (v)so namen
177 leerlingen deel.

•

Het totaal aantal groepen dat aan een cultuurontmoeting
deelnam is: 322 aan KoS, 291 aan ICC-Wijkprojecten en 77
aan educatieve voorstellingen.

•

De 22 projecten in het KoS-aanbod waren gelijkmatig
over alle disciplines verdeeld (verticale leerlijn): 4 voor
groep 1-2 (beeldende kunst, film); 4 voor groep 3-4
(Literatuur/Cultureel erfgoed); 5 voor groep 5-6 (Muziek/
Muziektheater); 6 voor groep 7-8 (Dans/Theater).

•

Binnen de ICC-Wijkprojecten werden 17 projecten
ontwikkeld, die veel minder strak aan disciplines zijn
gebonden en vanwege het thematische uitgangspunt
meer aansluiten op de trend naar projectmatig werken.

•

Voor alle cultuurontmoetingen werden evaluatie-		
formulieren gestuurd naar groepsleerkrachten. Daarvan
heeft 54% voor KoS en 60% voor ICC wijkprojecten de
formulieren ingevuld. De gemiddelde waardering is hoog:
8,1 (KoS) en 8,4 (ICC Wijkproject).

Leerpunten

Cultuurprojecten vragen steeds meer maatwerk. Dit is
landelijk gesignaleerd en dit zal naar verwachting toenemen.
Voor Oyfo betekent het een duidelijk merkbare verzwaring
van de betrokken afdelingen. Bezinning op verdere
effectuering van taken, organisatie en middelen zal nood
zakelijk zijn om hier beter grip op te krijgen.

Conclusie en doorkijkje 2020

Zowel het Basisprogramma als het Verdiepingsprogramma
van het CmK heeft een stevige basis en het bereik is 100% van
de Hengelose scholen in het PO en (V)SO. In principe krijgen
alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar in Hengelo minstens
2 cultuurontmoetingen per jaar, die zijn afgestemd op de
leerlijnen, SLO-doelen en het schoolplan. De waardering van
groepsleerkrachten was ook in 2019 hoog en de educatief
medewerkers van culturele instellingen waren content met de
rolverdeling en inhoudelijke afstemming. Er is alle reden om
de ingeslagen weg te vervolgen. De landelijke signalen over
voortzetting van CmK na 2020 geven dat ook aan: doorgaan
met wat goed ging en meer ruimte voor maatwerk. Daarnaast
komen onderwerpen als aansluiting op Voorschool en Voortgezet Onderwijs in beeld.
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2.5 Zaal Zuid kunstpodium
Uitgangspunt

Samen met Oyfo Kunst & Techniek organiseert Zaal Zuid
kunstpodium tentoonstellingen beeldende kunst voor een
breed publiek in Hengelo. Rondom de tentoonstellingen
wordenprikkelende educatieve programma’s voor het basisen voortgezet onderwijs ontwikkeld, die passen in de
verschillende leerlijnen en aansluiten op ‘Cultuureducatie
met Kwaliteit’.
Ontwikkelingen op regionaal en landelijk niveau worden in
zowel solo- als groepstentoonstellingen onder de aandacht
gebracht. Ook besteedt Zaal Zuid aandacht aan de recente
geschiedenis, legt verbanden met andere culturele gebieden
vanuit het perspectief van de kunst. Zaal Zuid staat voor
inspiratie, ontmoeting, kennisuitwisseling en een frisse blik. 
De educatieve programma’s bevorderen de betrokkenheid
van het onderwijs en haar leerlingen met beeldende kunst.
Zaal Zuid ondersteunt de ambities van de gemeente Hengelo
op het gebied van kunst en cultuur van harte. Samenwerking
met andere partijen staat daarom hoog op de agenda.

Activiteiten

In 2019 werden er 3 tentoonstellingen door Zaal Zuid
kunstpodium gepresenteerd, waarvan de eerste,
‘Grensgangers-Grenzgänger’ door derden werd gemaakt,
waarbij Zaal Zuid heeft gefaciliteerd door het beschikbaar
stellen van haar accommodatie.
Grensgangers-Grenzgänger (10 februari t/m 10 maart 2019)
Een euregionaal project voor kunstenaars uit het Duits Nederlands grensgebied. Mogelijk gemaakt door INTERREG V A-project ‘Kunstverbinding – Kunstverbindung’. Het
onderzoek naar fysieke en psychologische grenzen die
ons scheiden en verbinden stond centraal. Theatermaker
Simone Wrede en beeldend kunstenaar Kinga Röder de Jong
realiseerden deze tentoonstelling en manifestatie. Naast
beeldende kunst met veel interactieve werken waren er per
formances, lezingen en een korte filmdocumentaire over de
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Russische violist Boris Tsoukkerman, die 28 jaar geleden uit de
toenmalige Sovjetunie naar Enschede kwam. Later is de tentoonstelling gepresenteerd in Nordhorn (22 maart t/m 18 april).
Materie<>Materiaal (7 april t/m 26 mei)
Een expositie die ging over de overgang van materie naar
toepassing, van grondstof naar een bruikbaar materiaal. Daarin
speelt de mens een grote rol. Materiaal is gecultiveerde
materie. Een stuk steen uit een bergmassief transformeert
zich naar b.v. een drempel of keukenblad, een boom wordt
deur, stoel of bed. Wetenschap onderzoekt materie en zet
dit om in kennis en inzicht, kunstenaars zetten materie om
in esthetiek, emotie of idee. Maar er kan ook sprake zijn van
een omgekeerde transformatie, dat materiaal terugvalt naar
materie, dat toepasbaarheid over gaat in verval en overbodigheid. Monique Bosman, Viktoria Gudnadottir en Bram Kuypers
zoeken in deze overgangen hun inspiratie en gebruiken dit als
thematiek in hun werk.
Bij de tentoonstelling was een educatief programma voor
het onderwijs in Hengelo, voor zowel het primair als voortgezet onderwijs. Dit programma voldeed aan de normen van
Cultuureducatie met Kwaliteit en er namen 869 scholieren uit
groep 5/ 6 aan deel.
Items & Settings (13 oktober t/m 8 december 2019)
Een tentoonstelling die ging over meubelen, gebruiks
voorwerpen en huiselijkheid oftewel het alledaagse, gewone
en vertrouwde. Kunstenaar en gastcurator Paul Hajenius
gebruikt deze begrippen in zijn werk als vertrekpunt om dit
gewone juist ongewoon, vervreemdend en verrassend te
maken. Hij combineert en verbindt het dagelijkse en banale,
hoge en lage kunst, het populaire en exclusieve, zó met elkaar
dat er nieuwe betekenissen ontstaan. De kern van de tentoonstelling werd gevormd door het werk van Jan des Bouvrie met
daaromheen een grote variatie aan werken van bekende en
onbekende kunstenaars. 931 Leerlingen uit groep 7/8 van het
primair onderwijs en 232 leerlingen uit het voortgezet onderwijs bezochten deze tentoonstelling.

Jan des Bouvries, kubusbank beschilderd door Jan Cremer 1989; portret koning Willem Alexander door Erwin Olaf

Items & Settings
Zaal Zuid nodigde kunstenaar Paul Hajenius uit een expositie samen te stellen met het thema ‘items & settings’.
Een moeilijke opdracht zegt Paul, want items zijn overal
te vinden en een setting is snel gemaakt. Toch is het een
boeiende expositie geworden waarin veel aandacht is
voor het beeldende aspect, en voor het zelf interpreteren
en op waarde schatten van wat je ziet.
De expositieruimte oogt bij binnenkomst als een woonkamer.
Er staan zitbanken van Jan des Bouvrie, een klassieke buikkast,
er hangt een televisie. Maar er zijn ook kleinere huishoudelijke
voorwerpen te zien zoals een telefoon -een ouderwetse, met
draaischijf en snoer-, bijzettafeltjes en een servies. De buikkast
is gevuld met kastanjes, het servies hangt aan de muur en bij de
telefoon is een sticker geplakt met daarop de maker en de titel.
Er is dus wat meer aan de hand dan op het eerste gezicht lijkt.
Paul Hajenius combineert kunst en design graag met alledaagse
gebruiksvoorwerpen, de hoge met de lage kunst en het banale
met het exclusieve. Hij laat de bezoeker nadenken over wat het
kunstwerk zou kunnen zijn en waarom. Wat maakt het ene het
kunstwerk en het andere niet, waar ligt de grens? En vooral;
wat vind jij er zelf van? Paul is van mening dat we anders naar de
dingen moeten kijken, dat we ons moeten durven uitspreken
over wat we vinden en niet klakkeloos moeten aannemen wat
een ander zegt over wat kunst is en wat niet.

foto Cor Jaring, 1966 / servies G.M.E. Bellefroid

In de hoek staat werk van Jelle van Assem, een decorstuk van
de werkelijkheid. Aan de voorkant een mooie gestileerde
tafel met een uitnodigende kan water en fancy visitekaartjes.
Aan de andere kant van de witte galeriemuur een studenten
kamer, een tafel met wat er ook maar op past, een bijzettafeltje
met koffiezetapparaat, een stapel bierkratten en kleding. Jelle
heeft letterlijk een stuk van zijn interieur overgeplaatst naar
de expositieruimte. Precies zoals het thuis ook staat en ligt en
eruit ziet. Want de werkelijkheid is interessanter dan wat wordt
geënsceneerd. Er is meer te ontdekken, er is meer leven. Een
galerie presenteert zichzelf en ‘haar’ kunstwerken op een bepaalde manier. Maar achter de deuren van de galerie is de echte
wereld, daar gebeurt het allemaal. Daar leeft de kunstenaar, daar
haalt ie zijn of haar inspiratie vandaan en wordt de werkelijkheid
gemaakt. In de bloemenwinkel van zijn ouders kon Jelle zich
verwonderen over het verschil tussen de etalage en winkel, en
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Zo kan je je eigen ideeën niet toetsen of bijschaven, want er is
geen tegengas of ander perspectief. Daar voorziet de expositie
niet in. Het gaat hier met veel voorbeelden en associaties en
verbanden puur om de uitnodiging tot anders kijken. Hoe je dat
doet en welke conclusies je trekt, dat is volledig aan jou.

de voor bezoekers onzichtbare achterruimte waar de bloemen
binnenkwamen en werden gesneden en geschikt. En waar de
rommel lag. Dát was de echte wereld. Er was geen represen
tatie, geen reclame, geen façade.
Het werk van Jelle stelt net zo duidelijk als de gehele expositie
de vraag: waar ligt de grens? Hoe functioneert mijn studentenkamer als decor of kunstwerk? Wat is de grens tussen kunst en
een studentenkamer, en wie bepaalt die grens?

Jelle van Assem

Paul Hajenius vertelt dat het bij kunstbeschouwing gaat om de
manier van kijken. Iedereen kan kijken en interpreteren, en dat
zou elke manier van kunstbeschouwing goed maken. Wat het
kunstwerk is en wat het decorstuk, of design of een gewoon
huishoudelijk apparaat, wordt automatisch een waardebepaling.
Is het kunst, dan is het goed. Is het een strijkijzer -en dus geen
kunst- dan doet het niet mee en bekijken we het niet serieus.
Juist die waardebepaling vindt Paul vreemd en wordt in de
expositie op de hak genomen.
Een mooie uitwerking daarvan is het werk van Kuilboer/Kruisdijk.
In een bestaand stripje maakt Donald Duck een object. Het
blijft in ‘t midden wat het object exact is en hoe Donald Duck
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Kuilboer/Kruisdijk - The death of modernism

Gert Derks

het heeft gemaakt. Heeft het een functie of een bedoeling? Dat
krijgen we niet te zien. Donald wil er patent op aanvragen maar
dat wordt afgewezen. Vervolgens loopt hij bij een galerie naar
binnen waar het ‘object-zonder-functie’ onmiddellijk wordt gekocht waarna Donald met een stapel bankbiljetten naar buiten
wandelt. Kuilboer/Kruisdijk presenteren de uitvergrote strip met
het object ervoor. Zien we het object nu als een functioneel en
in oplage gereproduceerd ding of is het een uniek kunstwerk?
Zien we het als een wegwerpartikel, of zien we het met andere
ogen en bepalen we dat het kunst is…? Wat maakten Kuilboer/
Kruisdijk na, een bestaand kunstwerk dat Walt Disney gebruikte
in de strip, of het object dat Donald Duck bedacht?

Van Gert Derks zijn drie schilderijtjes te zien, kleine werken van
ongeveer A3 formaat. Het zijn beelden van verlaten bankstellen
bij het grof vuil; aan de straat gezet en afgedankt. “Een aantal
jaren geleden heb ik me een tijd lang verdiept in een alom
tegenwoordig fenomeen, oude sofa’s die je overal aan de rand
van de straat kunt aantreffen. Ik heb ze gefotografeerd zoals ik
ze aantrof en vervolgens nageschilderd. een eerbetoon aan al
die sofa’s die aan de rand van de straat staan, verlaten door hun
oude eigenaar en verder door weinigen meer waargenomen.”
De sofa is een gebruiksvoorwerp, niet per se bijzonder en niet
in eerste instantie een kunstwerk. Maar de weergave van dat
object, het gewone gebruiksvoorwerp dat is weggegooid en afgedankt, is dat wel. Wanneer wordt het van het een het ander?
En hoe kijk je er naar, wat zie je dan precies?

We willen de kunst graag zien als ultieme vrijhaven voor grensverleggende ideeën. Maar volgens Hajenius is dat een droom
die al lang niet meer bestaat. Kunst is hermetisch geworden, en
de kunstwereld volgt een systeem waarbinnen je aan allerlei
regels dient te voldoen. Teruggaan naar de ultieme vrijheid betekent dat kunst bekeken kan worden vanuit zeer verschillende
perspectieven, en dat we daarvoor open
moeten staan.

Paul Hajenius vindt dat iedereen voor zichzelf moet bepalen
wat kunst is. Een speelgoed Nijn of een kaas, jij mag het zeggen.
Een schilderij en een verzameling kastanjes, het is aan jou. Dat
is een mooie opdracht die ook best wat vraagt van de kijker,
maar aan de andere kant is het interessant om te horen waarom
Paul zélf iets kunst noemt of vindt of dat waardeoordeel aan
een bepaald object geeft. Maar dat laat hij in het midden, het is
helemaal ‘up to’ de kijker.

Tip!
De ene expositie vraagt om een bezoek in je eentje, een andere
om een gesprekspartner. Bezoek items & settings met een
reisgenoot en zorg er zo voor dat je de discussie die de expo
oproept, ook echt kan voeren.
Items & Settings is te nog zien tot en met 8 december 2019 bij
Zaal Zuid in Hengelo.
In de tentoonstelling zijn, naast kunst en designproducten uit
de collectie van Jan des Bouvrie, werken opgenomen van Jelle
van Assem, Klaas Bernink, Gert Derks, Roderick Hietbrink, Teun
Hetterscheid, Cor Jaring, Bas Koster, Connie Kuilboer / Ben
Kruisdijk, Florès van de Marel, Melle Nieling, Wim T. Schippers /
Wim van der Linden, Rob Scholte, Ton Zwerver, “De Enschedese School” e.a.
jegensentevens.nl
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2.6 Jeugdplein Hengelo (JPH)
Uitgangspunt

Via de website van Jeugdplein Hengelo (JPH) wordt een
kennismakingsaanbod met laagdrempelige activiteiten op het
gebied van sport, cultuur en ontmoeting aangeboden door
diverse aanbieders uit Hengelo. Het gaat hierbij om profes
sionele instellingen en zelfstandige, commerciële aanbieders.

“

Mooie mix van kunst en techniek.
Leerzaam voor jong en oud.
Professionals en vrijwilligers werken
samen vanuit dezelfde passie en visie.
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De activiteiten zijn hoofdzakelijk bedoeld voor kinderen in
de leeftijd van 2,5 tot en met 16 jaar, waarbij de nadruk ligt op
4 tot en met 12 jarigen.
Het doel van JPH is om ouders en kinderen te informeren over
toegankelijk aanbod in hun eigen wijk. Ook voor leerkrachten
is JPH een vindplaats voor activiteiten. Na kennismaking is een
overstap naar regulier aanbod mogelijk.
Jeugdplein Hengelo wordt uitgevoerd in opdracht van de
gemeente. De coördinatie ligt, in opdracht van de gemeente
Hengelo, bij Oyfo met de nadruk dat Oyfo op onafhankelijke
wijze zorgdraagt voor de contacten met de aanbieders van
sport, cultuur en welzijn.

Naast beheer van de website, PR en verantwoording van de
gelden is Oyfo betrokken bij de omvorming van JPH die op de
agenda voor 2019 stond en voortgang zal vinden in 2020.

Aanbod

Het aanbod op de website blijft heel divers. Er zijn en blijven
trouwe aanbieders vanuit de diverse disciplines. Maar ook
nieuwe aanbieders wisten JPH in 2019, ondanks een
aangekondigde omvorming en daardoor een ‘low profile’
uitstraling en inzet, te vinden.
Jeugdplein Hengelo handhaafde in 2019 de Facebookpagina
en de maandelijkse activiteitenkalender die automatisch
vanuit de website wordt verstuurd.
In het financieel overzicht (4) in dit jaarverslag is de financiële
verantwoording terug te vinden onder overzicht loketfuncties,
subsidies en beschikkingen.
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Lous Kerkhof
Ze is enthousiast over de aanstaande verhuizing van Oyfo
Kunst & Techniek naar Het Hazemeijer. “Onder één historisch
dak vindt straks een samensmelting plaats tussen kunst,
muziek, dans, theater en techniek: één bruisende plek waar
Hengelo trots op kan zijn!
In 2017 is Oyfo Kunst en Techniek ontstaan uit de fusie tussen
het Techniekmuseum, Centrum voor Kunsteducatie (CREA) en
Muziekschool Hengelo. “Kijk, we hadden ook gewoon kunnen
kiezen voor een verzamelgebouw met drie naambordjes.
Maar we zagen kansen om de verschillende componenten elkaar te laten versterken binnen een nieuw concept. Er is vanaf
dat moment met verschillende partners uit o.a. de wetenschap,
onderwijs en het bedrijfsleven hard gewerkt aan een nieuwe,
gezamenlijke museale verhaallijn met een veelzijdig cultuur
educatiecentrum. Daarin is aandacht voor de rijke techniek
geschiedenis van Twente en voor de uitdagingen van nu. Het
goed nadenken over inrichting en integratie heeft geleid tot
een stevig en toekomstgericht fundament.”
Prikkelend en betekenisvol
Lous Kerkhof werd 42 jaar geleden geboren in Losser, groeide
op in Oldenzaal en volgde een management opleiding. In 2008
is ze begonnen als directeur bij CREA. “In de huidige organisatie
werken we met 125 actieve vrijwilligers en circa 100 betaalde
krachten, inclusief freelancers. Samen verzetten we heel veel
werk en verzorgen prachtige activiteiten.” Daarmee doelt ze
onder meer op de schoolprojecten waarmee Oyfo jaarlijks
circa 20.000 kinderen in het basisonderwijs bereikt en alle
museumbezoekers die jaarlijks over de vloer komen. “En aan
cursisten bieden we prikkelende, leerzame en betekenisvolle
lessen en workshops.”
Kruisbestuiving onder één dak
“Eind van dit jaar beginnen we met de verbouwing van Het Hazemeijercomplex aan de Tuindorpstraat. Hier komen verschillende disciplines samen. Bezoekers, waaronder leerlingen, zien
van alles en mogen op het grote binnenplein zelf experimenteren. Cursisten komen in aanraking met de museumcollectie
en bezoekers zien wat er in de workshopruimtes te doen is. Zo
inspireren mensen elkaar en ontstaan er nieuwe rakelingen.”
Lous spreekt dit woord uit als een vanzelfsprekendheid.
“Rakelingen staan wat mij betreft voor ontmoetingen waarbij
mensen geraakt worden. Ze gaan nieuwe dingen proberen,
durven fouten te maken, doen inspiratie op en leren.”
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“

Nieuwe, creatieve oplossingen
Oyfo brengt techniek en technologie dichter bij mensen.
“We merken dat deze onderwerpen nog te weinig tot de
verbeelding spreken. Ons streven is om bezoekers meer
bewust te maken van de uitdagingen waar we als maatschappij
in de 21ste eeuw voor staan, én hen te prikkelen om mee te
denken over oplossingen. Ik denk aan vragen als: ‘hoe komen
we tot een eerlijke en duurzame verdeling van grondstoffen?’,
‘hoe reageren we op de veranderingen in het klimaat?’ En;
‘hoe gaan we om met reststoffen?’ Bij het beantwoorden van
al deze vragen merk je dat er naast techniek, ook creativiteit
nodig is. Oyfo biedt ‘in huis’ ruimte aan studenten, mensen
uit het bedrijfsleven en wetenschappers om interessante,
nieuwe combinaties te testen en verder te ontwikkelen.
Concreet hebben we daarover met het Praktijkcentrum voor
Procestechnologie Oost-Nederland (PCPT) momenteel al
mooie gesprekken.”

Bij Oyfo word
je aangezet om
zelf te ontdekken.

Overdag en ’s avonds open
Landelijk volgen gemeenten, musea en bedrijven de
ontwikkelingen in Hengelo met belangstelling. “Dat begrijp
ik wel, want we zijn innovatief bezig in deze sector. Een
laagdrempelig, creatief en technisch doe-museum met een
rijk centrumvoor cultuureducatie dat overdag én ‘s avonds
open is. Waar vind je dat?”
Samenwerking overheid, onderwijs en bedrijfsleven
Oyfo staat aan de vooravond van de tweede fondsen
wervingsronde. “En ja, we zijn ontzettend blij met de bedrijven
en fondsen die ons nu al financieel steunen. Natuurlijk de
gemeente Hengelo en provincie Overijssel, maar ook Rabobank
Centraal Twente, Mondriaanfonds, Zabawas, Bylandtstichting,
VSB- fonds, Shell, Urenco en Willem Willink Stichting.
We vertrouwen erop dat nog vele bedrijven volgen.”
Vanuit Rabobank Centraal Twente bieden we niet alleen
financiële steun, maar zijn we een intensieve samenwerking
gestart om nog meer basisschoolleerlingen in ons werkgebied
te bereiken. Dit doen we o.a. door samen educatieve
lesprogramma’s te ontwikkelen en samen op lokale
evenementen aanwezig te zijn.

Wie
Directeur-bestuurder
Oyfo Kunst & Techniek
Wat
Met museale inrichting, inspiratie en
(werk)ruimte bieden aan jong en oud
Waar
In de voormalige fabriekshal van
Het Hazemeijer in Hengelo vanaf
voorjaar 2021
Waarom
Om ruimte te bieden aan bedrijven,
scholen en alle bezoekers
Rabo en Co - editie 1-2019 - Rabobank - Centraal Twente
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2.7 Weekend Amateur Kunst Hengelo (WAK)
Uitgangspunten

Het Weekend Amateur Kunst Hengelo (WAK) is een
belangrijk onderdeel van de Hengelose amateurkunst, waarbij
verenigingen en initiatieven zich kunnen laten zien in de
binnenstad. Samen kunst maken verenigt en verbindt mensen,
waardoor sociale cohesie in onze stad ontstaat. Geplande
optredens in de binnenstad, zoals bij de WAK, dagen uit om
telkens het hoogste niveau te bereiken. Zo biedt het kansen
om de zichtbaarheid, maar ook om nieuwe leden te werven.
Diverse locaties werken graag mee aan het WAK, omdat zij
hierdoor ook extra aandacht krijgen van publiek voor andere
evenementen. De kracht van WAK is elkaar inspireren, van
elkaar leren, kennis uitwisselen en genieten van elkaars bijdrage.

Activiteiten en successen

De WAK19 vond plaats op 16, 17 en 18 mei 2019. Dankzij een
strakke programmering, een actieve PR via diverse mediakanalen, een sterke achterban en veel betrokken amateurkunstenaars is WAK19 bijzonder voorspoedig verlopen en
uitermate goed bezocht.
Op 16 Mei was de opening van WAK19 met een muzikale
avond in de Waterstaatskerk. Het werd een gevarieerde
avond met het openingswoord door Wethouder Bas van
Wakeren. Diezelfde avond waren er in de binnenstad op
tredens van diverse amateurkunstgroepen. Het publiek wist
goed zijn de weg te vinden naar deze intieme optredens, 
die zeer werden gewaardeerd.

“
In geen jaren
zo’n leuke cultuurontmoeting gehad.

Op 17 Mei stond het ‘Meezingfestival’ op het programma
en was de opening van ‘Kunsten op Straat’. Dit 3e jaar van
het Meezingfestival werd buiten op het Schouwburgplein
gehouden, grenzend aan het terras van Brasserie So Nice.
Ondanks ferme regenbuien en dankzij een last-minute
opgetuigde tent, was de succesformule wederom het 
samen zingen.
Op 18 Mei vond WAK19 plaats in de binnenstad. Samen met
Street Art en Kunsten op Straat werd besproken waar en
hoe we als WAK herkenbaar en vindbaar zouden zijn voor
het publiek. Hiervoor werd de Molenstraat gekozen met
een groot podium voor groepen en het Hengelose Mont
Martre-schilderpleintje waar de hele dag geschilderd kon
worden. Op ‘de kop van de Markt’ stond het podium voor
jongerenbands van Oyfo. Mobiele acts konden zich vrij
bewegen op plekken waar ruimte en mogelijkheden waren.
Onder andere de jongerenbands van Oyfo trokken veel
publiek. Vanwege het prachtige weer en de drukte in de
binnenstad werden de vrije acts goed bekeken en beluisterd.
WAK19 werd op zaterdagavond 18 mei afgesloten met een
optreden in het Speciaalbiercafé Het Uurwerk.
In 63 winkels in de binnenstad toonden Hengelose
amateurkunstenaars hun werken in de etalages tijdens de
maand van de WAK. Voor deze ‘Raamkunst’ werd een folder
met de route uitgegeven.

Kunst op School project, Groep 5-6

Leerpunten

Tijdens de WAK-dagen deed zich soms voor dat, door het
grote aanbod van acts op amateur- én professioneel niveau
in combinatie met de enorme publieks-toestroom, er bij
sommige amateurgroepen enige frictie ontstond. Zij voelden
zich ‘de amateur’ tegenover ‘de professional’ die ruimte vroeg
en nam. Vanwege de kleine bezetting van het WAK-team
kon niet de gehele route continu bewaakt worden. In een
volgende editie zal de organisatie zich moeten bezinnen op
hoe dit voorkomen zal kunnen worden.

Samenwerkingen

De WAK19 werkte samen met Street Art en Kunsten
op Straat met ondersteuning van Promotie Hengelo.
Deze samenwerking werd mede ingegeven door de
gezamenlijke data van de evenementen in de binnenstad.
Elke partij behield de eigen identiteit van het evenement,
maar de logistiek en programmering werden zo goed 
mogelijk op elkaar afgestemd en ook in gezamenlijkheid
aan de pers gepresenteerd. Uit deze samenwerking ontstond
de gezamenlijke noemer: ‘Wij kleuren de stad’.
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Subsidie

De WAK19 is gefinancierd vanuit de Gemeente Hengelo,
een toekenning van de Provincie Overijssel en een eigen
bijdrage van Stichting Oyfo.
Gemeente Hengelo
Bijdrage Provincie
Bijdrage Oyfo

€ 		 17.500,€ 		 5.000,€ 		 1.132,-

De rol voor Stichting Oyfo bestond in 2019 uit het aanvragen,
beheren en verantwoorden van de gelden en het faciliteren
van de, externe, WAK-coördinator. Oyfo nam vanuit het
cursuscentrum deel aan het programma en faciliteerde inzet
van medewerkers, materiaal en materieel.
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3.1 Personeel en organisatie

3. Organisatie

Ontwikkeling

In 2019 zijn we gestart met een nieuw organisatiemodel dat
is gebaseerd op 2 principes: Het samenwerken in en tussen
de teams en de leiding over deze teams vanuit artistieke en
zakelijke invalshoek.
Wij hebben 7 teams geformeerd, die elk een teamplan
opstelde waarin de strategieën uit het jaarplan van Oyfo
werden uitgewerkt naar een plan van aanpak. De 13 werk
processen die begin 2019 zijn gedefinieerd werden uit
gewerkt naar deze teams, zodat de verantwoordelijkheids
gebieden van ieder team duidelijk in beeld gebracht
werden. De manager bedrijfsvoerig begeleidde de pro
cessen en de teams zullen hier in 2020 zelfstandig mee
verder gaan.
Wij hechten veel waarde aan teamontwikkeling en
zullen hiervoor waar nodig cursussen en opleidingen
beschikbaar stellen. Het scholingsbeleid zal in 2020
verder uitgewerkt worden.

Medewerkers in loondienst

Op 1 januari 2019 waren er 60 medewerkers in loondienst met een formatieomvang van 29,22 fte. Gedurende
het jaar zijn er 3 medewerkers in dienst gekomen en 6
medewerkers uitgestroomd. De voornaamste reden van
indiensttreding was het opvullen van ontstane vacatures als
gevolg van verloop en vervanging ziekte. Op 31 december
2019 bestond het personeelsbestand uit 57 medewerkers
in loondienst met een formatieomvang van 28,23 fte.
Vanuit maatschappelijke betrokkenheid heeft Oyfo in 2019
2 medewerkers fulltime ingehuurd via de SWB.
HR heeft de leegstand bij docenten in kaart gebracht.
Samen met docenten en het hoofd Cursuscentrum is
gekeken naar maatwerk om de leegstand terug te brengen
en waar nodig deeltijdontslag door te voeren. Medewerkers
van stichting Oyfo vallen onder de CAO Kunsteducatie.
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Verzuim

Op het gebied van verzuim was het speerpunt voor 2019 om
het verzuimpercentage terug te dringen met 50% ten opzichte van 2018. In 2019 is een verzuimpercentage van 7,35%
gerealiseerd ten opzichte van 15,16% in 2018. Over het hele
jaar 2019 zijn er 43 verzuimmeldingen gedaan, hiervan bestond
65% uit kort verzuim (<8 dagen).
In 2019 is een start gemaakt met RI&E en een onderdeel
hiervan is een preventiemedewerker. Hier gaan we in 2020
een vacature voor uit zetten. Vanaf 1 april 2019 is er een
vertrouwenspersoon aangesteld bij Oyfo via Buro Ovebeek.

15,16%
7,35%

2018

2019

100
ZZP’ers

ZZP’ers zijn voor Oyfo erg waardevol. In 2019 waren er 54
ZZP’ers in meer of mindere mate verbonden aan Stichting
Oyfo. In het derde kwartaal van 2019 is het ZZP beleid
uitgerold in de organisatie. Dit document sluit aan bij de fair
practice code. Wanneer een ZZP’er wordt ingezet stelt
Oyfo een OVO (Overeenkomst Van Opdracht) op voor deze
samenwerking. De ZZP- tarieven zijn bepaald aan de hand van
5 tredes, waardoor een eerlijke beloning gegarandeerd wordt.
Dit zorgt er ook voor dat de onderlinge relatie tussen Oyfo en
ZZP’ers langdurig goed blijft.
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Vrijwilligers

In januari 2019 is het vrijwilligersbeleid afgerond en onder
tekend door de directeur-bestuurder en de Ondernemingsraad. Het vrijwilligersbeleid is in uitvoering gebracht voor ruim
100 vrijwilligers die structureel werkzaam zijn in de horeca,
museaal en facilitair onderhoud, publieksbegeleiding, educatie,
klantencontact en zal in 2019/2020 verder geïmplementeerd
worden in de organisatie. In 2019 is een start gemaakt om de
vrijwilligers onder te brengen in de teams.
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3.2 Verslag van de OR
Uitgangspunt

In de OR, die sinds september 2018 is aangetreden, zijn leden
uit de verschillende disciplines van Oyfo vertegenwoordigd.
Zo kan het beleid vanuit verschillende invalshoeken besproken,
gesteund of verbeterd kan worden.

Samenstelling
Voorzitter:
Wouter Munsterman (podiumkunsten)
Secretaris/vicevoorzitter:
Bert Otter (beeldend)
Bestuurslid:
Carla Nieuwenhuis (podiumkunsten)
Bestuurslid:
Dorothé Verberne (beeldend)
Bestuurslid/vicesecretaris:
Willy Ahlers (museaal, vrijwilliger)

Onderwerpen

Er heeft in het afgelopen jaar maandelijks overleg met de
directeur-bestuurder plaatsgevonden, wat altijd in open
sfeer en onderling vertrouwen verloopt.

Ook de nabetaling van extra uren van de afdeling beeldend
hebben wij kunnen afronden en we hebben vragen van
personeel met betrekking tot de CAO-KE beantwoord.

Er is 2-jaarlijks overleg met de RvT.

Het meerjarenbeleidsplan en de meerjarenbegroting zijn
door ons beoordeeld en wij zijn aangehaakt bij de voortgang van projectplannen van de verschillende afdelingen
binnen Oyfo.

Doordat Oyfo bouwt aan een vorm waarin haar veelzijdigheid wordt vertaald in algemeen en specifiek beleid, heeft
de OR veel verschillende beleidsstukken en onderwerpen
in behandeling genomen.
Zo heeft de OR op basis van haar instemmingsrecht
het nieuwe vrijwilligersbeleid en de daarbij behorende
vrijwilligerscontracten goedgekeurd.
Er zijn beleidsconcepten rondom deeltijdontslag en het
ZZP- beleid besproken.
De toepassing van de NormJaarTaak (NJT) bij de cursusafdeling is uitgebreid aan de orde geweest: Er werden
onduidelijkheden over de berekening en op het gebied van
ICT en communicatie met het personeel geconstateerd.
Deze onduidelijkheden zijn, mede door advies en inzet van
de OR in samenwerking met het hoofd Cursuscentrum,
voor de zomervakantie opgelost.

Daarnaast hebben wij vragen gesteld met betrekking tot
het RI&E-plan.
De verhuizing naar het Hazemeijer is een lopend proces,
waarbij verschillende onderwerpen de aandacht van de
OR hebben.
De ARBO omstandigheden in het nieuwe gebouw en de
praktische indeling van de werk-, cursus-, expositieruimten
en bibliotheek zijn hier voorbeelden van.

Doorkijkje naar 2020

Het komende jaar zal voornamelijk de implementatie van
het RI & E plan en de verhuizing van heel Oyfo naar het
Hazemeijercomplex aandacht vragen.

Wat betreft de vakantieregeling voor Ondersteunend
Onderwijzend Personeel en Onderwijzend personeel
hadden wij instemmingsrecht. Wij hebben gesteld dat
deze in overeenstemming met de CAO-KE moet zijn.

56

57

< TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE

4. Financiele
verantwoording
Jaarrekening 2019
Inhoud
Versie d.d. 22-04-2020
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Blad 1

Balans

Blad 2

Staat van baten en lasten

Blad 3

Kasstroomoverzicht

Blad 4

en verder: Toelichting
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