Jaarverslag
2020

Inhoudsopgave
CJP in 2020								
• Over CJP								pagina 4
• CJP in 2020								pagina 4
Data en onderzoek
• Cultuur-inzicht								pagina 6
Voor wie
• Cultuurkaart								pagina 8
• MBO Card								pagina 9
• CJP									pagina 9
Met wie
• Samenwerkingen							pagina 11
• Nieuwe initiatieven in de sector					
pagina 12
• Events									pagina 12, 13, 14
Hoe waren we zichtbaar?
• Campagnes								pagina 16, 17
• Media									pagina 17, 18
Personeel en organisatie
• Thuiswerken								pagina 20
• Personeel								pagina 20
• Over CJP								pagina 20
Financiën
Staat van baten en lasten over 2020				
Balans per 31 december 2020					

pagina 22
pagina 23

Colofon									pagina 24

CJP in 2020

Over CJP
CJP is al 60 jaar een onafhankelijke stichting. Het is onze missie kunst & cultuur
voor alle jongeren in Nederland toegankelijk te maken. Dat doen we door drempels
te verlagen met korting, voorrang en voordeel. Jongeren tot 30 jaar krijgen met CJP
korting op musea, theaters, festivals, concerten, bioscopen en meer. We inspireren
jongeren om erop uit te gaan en iets te beleven via onze nieuwsbrieven, magazines,
social kanalen en onze website. Ook organiseren we culturele events en werken we
samen met culturele partners.
Binnen het onderwijs maakt CJP zich hard voor cultuureducatie. Met de Cultuurkaart
en de MBO Card biedt CJP scholen de kans om cultuur dichter bij de leerlingen te
brengen. Dit doen we samen met het ministerie van OCW, scholen en culturele
organisaties.

CJP in 2020
Het zal niemand verbazen dat 2020 in het teken stond van corona. Al direct na
Nieuwjaar werden de berichten over dit nieuwe virus verontrustender. Toen in maart
uiteindelijk ook de situatie in Nederland verslechterde, kwam het openbare leven
praktisch tot stilstand. CJP is werkzaam op het breukvlak van onderwijs en cultuur.
Beide sectoren zijn hard door het virus getroffen. Geen culturele activiteiten betekent
voor CJP ook het wegvallen van inkomsten. Het duurde even voordat we met zijn
allen de volle omvang van deze catastrofe doorhadden. Maar daarna hebben we ons
gericht op die dingen die wel kunnen; zowel binnen de school als voor jongeren zelf.
In de zomer van 2020 waren er wat versoepelingen, en we hebben daar gebruik van
gemaakt door veel aandacht te geven aan alles wat wél kon. Met name in het
onderwijs werd na de zomervakantie de draad weer opgepakt, totdat we aan het
einde van het jaar in een nieuwe lockdown terecht kwamen met dezelfde gevolgen
als in het voorjaar.

Voorstelling Amar speelt SPOT van Amar Speelt
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Data en onderzoek

Cultuur-inzicht
CJP heeft met haar platform voor cultuureducatie voor het voortgezet onderwijs een
samenwerkingsmodel gecreëerd waar culturele instellingen, onderwijs en jongeren
elkaar ontmoeten. Binnen dit model vinden transacties plaats, waarvan de resultaten
worden teruggegeven aan de deelnemers van het samenwerkingsmodel. Dit was
voor het Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst (Platform ACCT)
reden om Stichting CJP te vragen te kijken wat een goed model zou zijn om als
culturele sector samen te werken voor een publieksdatamodel. In 2020 hebben we
daarvoor kwalitatief en kwantitatief onderzoek gedaan waarvan de resultaten terug
te vinden zijn op cultuur-inzicht.nl.
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Voor wie

Cultuurkaart
Het aantal deelnemers aan de CJP Cultuurkaart ligt in het schooljaar 2020-2021
voorlopig op 713.665. Het aantal deelnemende vo-scholen: 932 schoolvestigingen.
Het totale budget van de Cultuurkaart bedraagt in het schooljaar 2020-2021 zo’n 15,3
miljoen euro. Dit is fors hoger dan andere jaren. Door de crisis hebben we in 2020
een aantal spelregels aangepast, zodat scholen hun ongebruikte tegoeden mee
konden nemen naar schooljaar 2020-2021. In totaal ging het om een bedrag van 4,8
miljoen euro. Ook is het Cultuurkaartjaar verlengd tot en met 31 december 2021.
Het aantal deelnemers bedroeg in het schooljaar 2019-2020 751.475. In totaal
bedroeg het beschikbare cultuureducatiebudget bij scholen voor voortgezet
onderwijs middels de Cultuurkaart ruim 12,7 miljoen euro, waarvan 7,8 miljoen euro
ook daadwerkelijk is besteed.

Workshop 2x Centraal © Maaike, Foam Fotografiemuseum Amsterdam

Verlenging concessieovereenkomst OCW voor de Cultuurkaart
In maart 2020 heeft de minister van OCW de concessieovereenkomst voor de
Cultuurkaart voor onbepaalde tijd verlengd. Het jaarlijkse bedrag wordt verhoogd tot
5 miljoen euro. Daarmee is het voor het eerst sinds 2012 mogelijk het bonusbedrag
per leerling te verhogen naar minimaal 5,25 euro per jaar. CJP wil graag dat dit
bonusbedrag inflatiebestendig wordt gemaakt, omdat er anders steeds minder
mogelijk is voor hetzelfde bedrag. In de gewijzigde concessieovereenkomst is nu
ook het voortgezet speciaal onderwijs opgenomen.
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MBO Card
In 2020 zijn er 449.709 studenten aangemeld voor de MBO Card. In 2020 liep de subsidiebeschikking af. CJP was ervan overtuigd dat de minister een opening zou gaan
bieden voor een MBO Card met budget. Die overtuiging werd ondersteund door de
uitkomsten van een rapport van organisatieadviesbureau Berenschot, dat onderzoek
deed naar de MBO Card in opdracht van het Ministerie van OCW. Berenschot geeft
aan dat een MBO Card met budget een goed instrument is om de positie van kunst
en cultuur binnen het beroepsonderwijs te versterken. Groot was dan ook de verrassing toen in juli 2020 de minister aankondigde om de subsidie voor de MBO Card te
beëindigen. Gelukkig stonden we niet alleen in onze verbazing: ook de Tweede Kamer begreep dit besluit niet. In oktober 2020 ondersteunden maar liefst 147 van de
150 Kamerleden een motie om de MBO Card te behouden. Het ministerie, CJP en
JOB (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs) overleggen nu hoe de MBO Card in de
toekomst vorm moet worden gegeven.
CJP en JOB schreven in 2020 449.709 studenten in.

CJP
Als CJP nog eens 60 jaar relevant wil blijven, moeten we jongeren blijven informeren
en inspireren om cultuur te beleven. Jongeren bereik je digitaal, dus werkt CJP ook
volledig digitaal.
In 2020 hebben we een aantal (technische) strategische stappen gezet, die voor de
pashouder een andere gebruikservaring moet gaan geven. We willen daarbij niet
alleen inspireren en informeren, maar we willen voor de pashouders ook drempels
verlagen om daadwerkelijk op stap te gaan. Op dit moment hebben meer dan 1
miljoen jongeren een CJP tot hun beschikking.
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Met wie

Samenwerkingen
CJP werkt samen met ruim 1.200 culturele organisaties. Rode draad in die
samenwerking is onze gemeenschappelijke inspanning om jongeren de kansen te
bieden zich cultureel te ontwikkelen. Dat betekent dat we zowel inzetten op
cultuureducatie via het reguliere onderwijs, als op individuele activiteiten in de vrije
tijd. De CJP moet aantrekkelijk zijn voor pashouders en voor culturele organisaties.
Zo vragen wij aan culturele organisaties om de beste jongerenkortingen, in ruil voor
onze inspanningen om die jongeren ook over de drempel van de instelling te krijgen.
De coronacrisis vraagt om een andere kijk op cultuur beleven. In 2020 maakten we
qua aanbod een shift naar samenwerkingen met online partners op cultureel gebied.
We sloten samenwerkingsverbanden met verschillende aanbieders.

CineMember,
Cinetree,
Picl, Disney+,
NLZiet.
Film: Film:
CineMember,
Cinetree,
PathéPathé
Thuis,Thuis,
Picl, Disney+,
NLZiet.
Culturele
kleding:
Van Gogh
Collectie
Culturele
kleding:
Daily Daily
PaperPaper
x VanxGogh
Collectie
Theater:
Theater:
NITE NITE
HotelHotel
Lezen/luisteren:
Storytel,
Das Mag,
Taalbaas
Lezen/luisteren:
Storytel,
Das Mag,
Taalbaas
Zelf creatief
aan
de slag:
My Cartoon,
Painting
Expert.
Zelf creatief
aan de
slag:
My Cartoon,
Painting
Expert.

In de zomer hebben we volop gecommuniceerd over onze vaste partners onder het
mom van ‘we mogen weer’. Jongeren durfden ook weer op stap en gingen relatief
vaker naar musea dan voor de coronacrisis.
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Nieuwe initiatieven in de sector
Ondanks de coronacrisis zijn er in 2020 genoeg nieuwe initiatieven gelanceerd waar
CJP mee is gaan samenwerken. Nieuwe partners als het Nxt Museum, The Upside
Down en Motion Experience vallen in de smaak bij onze doelgroep.

Events
Online talkshow Ed van der Elsken in samenwerking met het Rijksmuseum
Speciaal voor het voortgezet onderwijs en het mbo organiseerde het Rijksmuseum
in samenwerking met Fonds 21 en CJP een online talkshow rondom de expositie Ed
van der Elsken: Crazy World. In een uur tijd kregen jongeren korte presentaties van
fotograaf Morad Bouchakour, boekontwerper Irma Boom en conservatoren fotografie Hans Rooseboom en Mattie Boom. Naast de presentaties werden ze geïnspireerd
door andere studenten, waaronder CJP-stagiair Afra Kerkhofs van het Mediacollege
Amsterdam. Afra maakte videointerviews en vroeg jongeren wat ze nou eigenlijk
zagen op de foto’s en wat voor indruk dit op hen maakte. Ook kregen de jongeren na
de talkshow een eigen fotografie-opdracht mee.

Afra Kerkhofs en Daimy Rae Halfhide van Mediacollege Amsterdam

Een avond in het Anne Frank Huis
Dit museum lijkt vrij onbereikbaar, vanwege de vele toeristen die ervoor zorgen dat
je maanden van tevoren moet reserveren. Nu er weinig toeristen in Nederland zijn,
verlegt het Anne Frank Huis haar focus naar de Nederlandse bezoeker en met name
de jonge Nederlanders. Met de exclusieve avondopenstelling voor CJP-leden zorgen
we ervoor dat het makkelijker wordt gemaakt om het Anne Frank Huis te bezoeken,
en dan ook nog eens met alleen maar leeftijdsgenoten/gelijkgestemden. CJP’ers uit
heel Nederland kwamen op het event af, met een totaal van 292 bezoekers.
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Your Foam – mbo-traject
Met het project Your Foam wordt het vaste aanbod van Fotografiemuseum Foam
Amsterdam voor mbo-studenten uitgebreid. Dit gebeurt enerzijds door lessenseries
die aansluiten op het vak ‘Burgerschap voor klassen’, anderzijds door met
individuele studenten samen te werken aan een passend programma voor jongeren.
In 2020 startte het eerste team van tien mbo-studenten van verschillende
opleidingen met de opdracht: ‘Bedenk, organiseer en coördineer een event voor
jongeren, waarin je rekening houdt met de inhoudelijke thema’s van de
tentoonstelling On Earth’. Voorafgaand aan het evenement volgden de studenten vijf
werksessies waarin alle facetten die nodig zijn voor het organiseren van een
evenement voorbijkwamen: programmering, communicatie, marketing, productie en
planning. CJP was daarbij verantwoordelijk voor één van de werksessies in
samenwerking met Foam op 19 maart 2020. De werksessie was een interactieve
presentatie met het thema: ‘hoe promoot je online een event?’ Daarnaast werkten we
samen in de promotie van het event op 3 juli onder mbo-studenten.

De studenten die meededen aan het project Your Foam © Yorinde Diepstraten

Online events met filmfestivals
Het Nederlands Filmfestival, International Documentary Festival Amsterdam en
International Film Festival Rotterdam zijn doorgaans festivals waar we een dag of
avond speciaal voor CJP’ers organiseren, met een speciaal geselecteerd filmprogramma. De festivals vonden dit jaar overwegend online plaats, dus de events
ook. Dit betekent experimenteren met vorm, thema, duur, ticketprijs en meer.
Allemaal aangepast op de wensen en behoeften van onze doelgroep. Zo
organiseerden we tijdens het NFF een thema-avond rondom vrouwen in film met een
live talkshow waar vrouwelijke makers na het programma met elkaar in gesprek
gingen. Tijdens IDFA organiseerden we een gevarieerd zaterdagavondprogramma
met live Q&A’s met makers van over de hele wereld. Voor IFFR maakten we een
selectie van de beste films die je kon zien tijdens het festival.
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Young Impact
We zijn een trotse mediapartner van Young Impact. Ook dit jaar hebben we onze
communicatie ingezet om jongeren aan te sporen in actie te komen voor de
samenleving, de planeet en de toekomst. Daarnaast stimuleren we alle Cultuurkaartscholen deel te nemen aan het scholenprogramma van Young Impact om er zo voor
te zorgen dat leerlingen hun talenten via Young Impact kunnen ontplooien en
maatschappelijk bewuster en actiever worden.
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Hoe waren we zichtbaar?

Campagnes
Datecampagne
Deze zomer lieten we de liefde voor de culturele sector de boventoon voeren in de
campagne Daten met Cultuur. Het idee: kennismaken met een culturele organisatie
door de verschillende fases van daten te doorlopen (kennismaken, flirten en
afspreken met de hoop op een langdurige relatie). Conversational design was de
kern van de campagne. Hiervoor ontwikkelden we de swiper: een tool die je net als
datingapps laat swipen tussen potentiële dates om er vervolgens mee te chatten. De
perfecte manier om de veelzijdigheid van CJP te tonen en jongeren te verleiden om
eens iets nieuws te proberen. Deze website ontwikkelden we speciaal voor de
eerstejaarsstudent. De swiper laat je op een grappige en laagdrempelige manier
kennismaken met je nieuwe stad. Uiteindelijk kregen alle gebruikers van de swiper
een aanbieding voor een CJP. De swiper is gedeeld en geplaatst door de introductiecommissies en studieverenigingen in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam.

CJP Store
In de zomer lanceerden we de CJP store: een webshop waarin we prints van jonge
makers verkopen. Op die manier helpen we jonge en talentvolle kunstenaars om
inkomsten te generen met hun werk, juist nu ze het extra moeilijk hebben. Daarnaast
bieden we onze leden de kans om een mooi en betaalbaar kunstwerk in huis te halen, zodat je ook thuis van kunst kan genieten. De prints zijn gedrukt in een gelimiteerde oplage van 50 stuks, zodat er telkens plek is voor een nieuwe jonge kunstenaar. In samenwerking met het Rijksmuseum werd ook het werk van de winnaars van
de fotowedstrijd Junior Document toegevoegd.
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Online zichtbaarheid
We zetten dit jaar grote stappen in onze online marketing. Doelstellingen waren groei
in ledenwerving, activatie van bestaande leden en het verbeteren van het merkimago van CJP. In verschillende fases laten we zien wat CJP is en wat je met CJP kunt
beleven en ervaren. Vervolgens verleiden we de doelgroep om iets te gaan doen en
bieden we ze een ticket met korting en/of een lidmaatschap aan.

Media
CJP.nl
De coronacrisis heeft een grote impact gehad op het wel en wee van CJP in 2020.
Dat is ook terug te zien in de bezoekersdata op CJP.nl. Vanaf het begin van de
coronacrisis is een geleidelijke daling te zien in het aantal bezoekers op CJP.nl. Dat
valt te verklaren: veel CJP’ers komen naar de site om te kijken wat er die week te
doen is op cultureel vlak. Door de sluiting van de culturele sector is er minder
noodzaak naar CJP.nl te surfen. Richting het einde van 2020 ging het vizier op de
bouw van een nieuwe website.
Qua blogcontent en aanbod probeerden we CJP’ers toch te inspireren en activeren.
Het thuisaanbod van CJP werd meer naar de voorgrond geschoven, zoals kortingen
op Cinemember, Storytel en Das Mag. Ook in de blogcontent veranderden we het
geweer van schouder: we deelden creatieve thuistips en onze beste thuiskortingen.
Relevante websitedata over 2020:
• 1,4 miljoen unieke bezoekers bezochten CJP;
• Bijna 7.000 clicks voor een blog over onze beste thuiskortingen;
• Webshopkortingen voor Nike, Apple en Asos scoorden goed: 8.500 tot 20.000
clicks.
Instagram & Facebook
De social kanalen van CJP zijn in ‘normale’ tijden gericht op het inspireren en
activeren van onze doelgroep. Ondanks de coronacrisis en de sluiting van de
culturele sector zijn we daar toch mee doorgegaan, alleen nu gericht op
thuiskortingen en inspiratie in de lockdown.
Zo deelden we liefdesbrieven aan onze favoriete culturele plekken, zoals het Louis
Hartlooper Complex, Motel Mozaique en de Filmhallen. Ook moedigden we CJP’ers
aan de straat op te gaan om street art in hun wijk te fotograferen. En we deelden tips
hoe je een festival in huis haalt en regelden extra winacties voor CJP’ers. Richting
zomer ging de sector weer langzaam open en maakten we Reels-video’s in musea
om CJP’ers mee te nemen door een expositie.
Relevante social data over 2020:
• Facebook (33.000+ likes) en Instagram (9.100+ likes) hielden zich qua
volgersaantal aardig staande ondanks de coronacrisis;
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• Reels-video’s hadden in totaal meer dan 24.000 views;
• Winacties met Daily Paper (1.355 likes) en boekenserie De 100 (421 likes) scoorden goed.
Nieuwsbrieven
Net als met blog- en social content probeerden we CJP’ers via onze nieuwsbrieven
toch te inspireren en activeren. Gedurende het jaar is de culturele sector tijdelijk weer
even open geweest en dat is terug te zien in de openrates en clicks van de
nieuwsbrief.
Relevante cijfers over 2020:
• We verstuurden 120 nieuwsbrieven naar CJP’ers, MBO Card-houders en Cultuurkaart-leerlingen;
• Een totale groep ontvangers van meer dan 260.000.
CJP Magazine
In 2020 gingen we verder op een in 2019 ingeslagen weg: experimenteren met een
digitaal magazine. Op cjpmagazine.nl hebben we zo drie magazines gelanceerd,
allemaal met een ander thema: De Eerste Keer, Hete Zomer en Donkere Dagen. Voor
deze issues interviewden we bekende namen als Glodi Lugungu, Jade Olieberg,
Splinter Chabot, Joy Delima, Sagid Carter en Samya Hafsaoui.
In elk magazine zijn verschillende rubrieken te vinden. Zo schreef Alex Ploeg een
verhaal over zijn eerste keer op het podium, fotografeerden we lege festivalterreinen
met een drone en vroegen we CJP’ers naar hun meest dramatische dateverhalen.
Ook zetten we grote covershoots op poten met Jade & Glodi in het Tropenmuseum
en Joy & Splinter in het Amsterdams Bostheater.
Relevante date over het CJP Magazine:
• Het magazine had in 2020 zo’n 13.000 lezers;
• Ieder magazine werd gelanceerd met o.a. een nieuwsbrief naar CJP’ers, zorgde
met doorkliks gelijk voor pieken van 2.000 unieke bezoekers per dag.
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Personeel & organisatie

Thuiswerken
De lockdown in 2020 betekende ook een nieuwe manier van werken. Omdat de
regering met klem vroeg om zoveel mogelijk thuis te werken, werd thuiswerken het
nieuwe normaal. En die situatie is eigenlijk na bijna een jaar nog steeds hetzelfde.
Gelukkig was CJP goed voorbereid, doordat we al ingericht waren op thuiswerken,
maar het is ook aanpassen geweest. De onderlinge contacten zijn minder en
daarmee verlies je ook wat. Toch proberen we te roeien met de riemen die we
hebben, in de overtuiging dat we ooit weer met zijn allen terug op de
Admiralengracht kunnen werken.

Personeel
Ultimo 2020 had CJP een personele bezetting van 11,0 FTE, waarvan 92% met een
contract voor onbepaalde tijd en 8% met een contract voor bepaalde tijd. CJP
begeleidt op continue basis gemiddeld 4 stagiaires. Daarnaast zet CJP
freelance-krachten in.

Over CJP
CJP is een stichting met een culturele ANBI-status (RSIN: 007988631). CJP wordt
aangestuurd door een directeur die onder toezicht staat van een Raad van Toezicht.
De Raad stelt het salaris en de arbeidsvoorwaarden vast van de directeur en deze
valt binnen de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector. De Raad van Toezicht ontvangt geen beloning voor de
uitoefening van hun functie.
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Financiën

Staat van baten en lasten
over 2020 in € 1.000,									2020		2019
2020
2019
Baten
													
Opbrengsten Cultuurkaart				561			828		
561
828
306
Opbrengsten Paspoort					306			422		
422
MBO Card Bijdrage OCW					319			360			
319
360
Overige opbrengsten					428			362		
428
362
Som der baten							1.614		1.972
1.614
1.972
Lasten
179
Personeelskosten						179			490		
490
708
Cultuurkaartkosten						708			875		
875
441
360
Kosten MBO Card						441			360		
451
Overige bedrijfskosten					451			580		
580
1.779
2.305
Som der lasten						1.779		2.305
-21
12
Financiële baten en lasten				-21			12		
-186
-321
Saldo boekjaar							-186			-321
Resultaatbestemming
-186
-321
Mutatie algemene reserve				-186			-321
0
0
Saldo								0			0
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Balans per 31 december 2020
in € 1.000,									2020		2019
2020
2019
Activa
												
Vaste activa
Materiële vaste activa				69			92
69
92
Financiële vaste activa				266			269		
266
269
Vlottende activa
Voorraden						13			31			
13
31
R/C verhoudingen					597			597			
597
597
Overige vorderingen					1.164		1.084		
1.164
1.084
166
599
Overlopende posten Cultuurkaart		166			599			
0
0
Effecten							0			0			
7.143
6.831
Liquide middelen					7.143		6.831
9.418
9.463
Totaal activa							9.418		9.463
Passiva
Eigen vermogen
691
876
Overige reserve					691			876
Korte termijn schulden
8.378
7.520
R/C verhoudingen					8.378		7.520		
Kortlopende schulden				187			924			
187
924
Overlopende passiva Cultuurkaart		142			103			
142
103
20
40
Belastingen en premies SV			20			40
9.418
9.463
Totaal passiva							9.418		9.463

23

Colofon
Het bestuur van de Stichting CJP wordt gevormd door Walter Groenen,
directeur/bestuurder.
De Raad van Toezicht van Stichting CJP wordt gevormd door:
Boris van der Ham, voorzitter
Annemies Broekgaarden, secretaris
Lot van der Wal, penningmeester
Mark Crooijmans, lid
www.cjp.nl
Admiralengracht 52 H
1057 GA Amsterdam
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