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I N L E I D I N G  /
Het jaar 2020 is een jaar geweest waarin het de kunst was om flexibiliteit te tonen. 

Niemand had de impact van COVID-19 voorzien of had zich kunnen voorbereiden 

op het virus dat ons dagelijkse leven finaal zou omgooien. De geplande workshops 

werden afgezegd of uitgesteld en de evenementen uit de agenda geschrapt. 

Alles moest anders. De makers van ROEM voelden en voelen dat het juist nu van 

belang is om met elkaar in contact te blijven, om te blijven creëren en de mensen 

te verbinden met kunst als middel.

Aan het begin van de coronacrisis was het hartverwarmend om te zien hoe er 

allerlei initiatieven werden opgezet om de culturele sector te steunen. 

Bijvoorbeeld de ‘Covid-19 Zine’, een magazine op initiatief van één van de ROEMies, 

gevuld met verhalen, gedichten en beeld. Met deze zine werd er geld ingezameld 

om kunstenaars een steuntje in de rug te geven, in een tijd waarin inkomsten 

onzeker zijn. Er werden bemoedigende mails naar ons toegezonden en h

andvatten aangereikt met hulp om aanspraak te maken op potjes financiële steun. 

Tijdens de lockdown in het voorjaar was het gemis aan cultuur voelbaar en de 

noodzaak om kunst te maken des te groter. In samenwerking met Museum de 

Lakenhal zijn de makers van ROEM aan de slag gegaan om Leiden en haar inwoners 

toch iets te kunnen bieden. Museum de Lakenhal zou gedurende één maand de 

makers van ROEM steunen en hen begeleiden bij het maken van werk met COVID-19 

als uitgangspunt. Dit resulteerde in openlucht expositie ‘Please Don’t Touch’, 

verspreid over de binnenstad van Leiden. 

Het maatschappelijk project is ondanks de crisis van start gegaan. 

In samenwerking met Stichting Radius en Incluzio Leiden zijn de ROEMies in 

contact gekomen met kwetsbaren uit de samenleving. Dit project zal zijn vervolg 

vinden vanaf februari 2021.

De eindexpositie van 2020 speelde zich volledig digitaal af en nodigde de 

inwoners van Leiden uit voor gesprek. In samenwerking met o.a. de Leidse Burcht 

en MAXICLUB probeert ROEM meer mensen te bereiken. Expositie ‘Binnenwereld 

/ Buitenwereld’ werd gecreëerd, waarbij de makers van ROEM elk een videowerk 

gemaakt hebben met als overkoepelende thema ‘connectie’. 

Het virus heeft het ons moeilijk gemaakt, maar gek genoeg ook vindingrijker. 

De traditionele exposities maakten plaats voor alternatieven: kiezen voor 

exposeren in de publieke ruimte was nieuw. Voor het eerst maken de ROEMies 

videokunst en werd in een online streaming de digitale expositie geopend. 

Dit heeft ons doen inzien dat vernieuwing en flexibiliteit iets is waar we naar 

moeten blijven streven. Zolang we dingen blijven doen die we niet eerder hebben 

gedaan, doen we het goed of zelfs beter. Met dit positieve vooruitzicht kijken wij 

allen erg uit naar 2021.
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R O E M  &  R O E M i e s  /
ROEM is een collectief van jonge makers die 

samen in Leiden willen werken aan hun 

toekomst als professioneel maker. 

Het hoofddoel van Stichting ROEM is het 

onderstrepen van het belang van kunst in 

onze samenleving. We doen dit door 

middel van verscheidene projecten en 

activiteiten zoals het organiseren van 

exposities en workshops. Als collectief 

dagen we elkaar uit en stimuleren we elkaar 

om onszelf verder te ontwikkelen en te 

groeien in ons kunstenaarschap zowel als in 

ons ondernemerschap en organisatorische 

vaardigheden.

In 2020 telde ROEM 12 makers. Vijf van deze 

makers vormden als directie het 

organisatorische orgaan van de organisatie 

en houden ROEM als stichting op koers. 

Zij dragen de verantwoordelijkheid voor de 

aanvraag van financiële bijdragen door middel 

van subsidies en voor het opzetten van 

projecten, de naleving van overeenkomsten 

en verdere verplichtingen. 

Zij zijn de hoofdverantwoordelijken voor alle 

organisatorische zaken binnen de stichting. 

In 2020 kwam de directie van Stichting ROEM 

elke woensdagavond bij elkaar om de 

actuele zaken te bespreken in de 

zogenoemde directievergaderingen. 

Daarnaast werden 8 speciale 

‘ROEM-knaldagen’ georganiseerd waarop de 

directie een hele dag werkt aan grote 

subsidieaanvragen, de evaluatie van de 

stichting, de directie en haar functioneren en 

het doorvoeren van vernieuwingen binnen de 

organisatie.

Naast deze organisatorische bijeenkomsten 

zijn er de ‘werkbesprekingen’ van Stichting 

ROEM. Deze bijeenkomsten zijn er, zoals de 

naam al aangeeft, om het werk van de 

ROEMies te bespreken. 

Daarnaast om te brainstormen over nieuwe 

projecten en activiteiten die we als groep 

zouden willen ondernemen. In 2020 vonden 

deze werkbesprekingen elke eerste en derde 

woensdag van de maand plaats 

(aansluitend op de eerder genoemde 

directievergaderingen). In de aanloop van 

een groot project zoals de zomer- en 

winter expositie werden er in 2020 extra 

werkbesprekingen ingelast. Tien weken voor 

de start van de expositie begonnen we met 

wekelijkse werkbesprekingen. Dit jaar was dit 

door COVID19 bijna allemaal via videobellen.

Naast de werkbesprekingen werden de 

ROEMies in 2020 op de hoogte gehouden van 

alle lopende zaken en nieuws rondom 

Stichting ROEM door middel van de interne 

nieuwsbrief: de ROEMmail. De ROEMmail 

werd om de week verzonden door de directie.

In november 2020 hield ROEM een 

evaluatie van onze individuele persoonlijke 

ontwikkeling aan de hand van de ingevulde 

persoonlijk ontwikkelingsplannnen (POP). 

Het invullen van het POP vond plaats in jan/

feb. De POP maken we om onszelf doelen te 

stellen op artistiek gebied, organisatorisch 

gebied, met betrekking tot ons 

ondernemerschap en om de persoonlijke 

groei van de makers inzichtelijk te maken. 

Hieruit heeft directielid Isabelle Schippers 

besloten zich in 2021 alleen te richten op haar 

directietaken en zich terug te trekken als 

ROEMie, waar directielid Joosje Bosch besloot 

een stapje terug te doen en weer ‘gewoon 

ROEMie’ te worden. Daarnaast nam ROEM in 

november 2020 drie nieuwe ROEMies aan; 

Sophia Blyden, Jelle Elferink en Fenna 

Jensma. ROEMies Bas van Klaveren en Debora 

Klop verlaten ons eind 2020 en zo gaat ROEM 

2021 in met wederom 12 ROEMies.
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In het afgelopen jaar is Stichting ROEM begeleid door een extern bestuur. 

Nadat ROEM in 2019 een stichting is geworden is er in het begin van 2020 hulp 

aangeboden door VDH Bestuurszaken. 

Het bestuur bestaat inmiddels uit drie personen, waarvan er twee afkomstig zijn 

van VDH Bestuurszaken. Deze twee leden zijn Gert van der Houwen (Voorzitter) en 

Romy Blankenspoor (Penningmeester & Secretaris). 

Het derde bestuurslid betreft fotograaf en ondernemer Alexander Schippers 

(Algemeen bestuurslid). 

Het bestuur heeft ROEM in het afgelopen jaar bijgestaan en geleerd om structuur 

aan te brengen binnen het besturen van de stichting. 

Denk hierbij aan het creëren van een organisatorisch systeem met portefeuilles, 

door te werken aan de hand van een goed gereguleerde jaarbegroting en 

overzichtelijke planningen. 

Sinds het begin van 2020 verantwoordt de directie van de stichting zich aan het 

bestuur middels een bestuursvergadering. In deze maandelijkse vergaderingen 

worden lopende zaken, financiële rapportages en planningen besproken. 

Het omschreven externe bestuur zal de stichting tot aan het einde van 2021 

begeleiden met het worden van een professionele organisatie.

B EST U U R  /
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F I N A N C I Ë L E 
B I J D RAG E  / 

Gedurende 2020 heeft Stichting ROEM een financiële bijdrage mogen 

ontvangen van de Gemeente Leiden door middel van een subsidie van het Leids 

Makers Stipendium. Daarnaast werd de stichting gesteund door het Fonds van 

Cultuurparticipatie. Omdat het jaar 2020 wegens Covid-19 anders liep dan 

gedacht, kon ROEM niet alle projecten uit de aanvraag waarmaken. 

Bij de Gemeente Leiden als het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft de directie van 

ROEM halverwege het jaar alternatieve plannen ingediend. Tijdens het project met 

Museum de Lakenhal heeft het museum een bijdrage geleverd aan het realiseren 

van de openluchtexpositie. 

Aan het eind van het jaar heeft de stichting voor de eindejaarsexpositie met succes 

een crowdfunding bij Voordekunst gedaan. 

Daarnaast zijn er door de Gemeente Leiden en het Cultuurfonds extra bijdragen 

geleverd aan de eindejaarsexpositie van de stichting. 
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LO CAT I ES  / 
In januari 2020 is ROEM zich gaan huisvesten aan de Haagweg 4H9, een pand van 

de SWO. De toegewezen ruimte is afgelopen jaar volledig opgeknapt door de 

ROEMies zelf en op 27 februari feestelijk geopend met een borrel. 

Alle ROEMies hebben toegang tot werken in dit atelier.

Door de gevolgen van het coronavirus wordt er minder dan gewenst gewerkt in 

het atelier. Zo wordt er per dag gekeken naar wie behoefte heeft aan werken in het 

atelier zodat de makers de ruimte en het delen daarvan met elkaar kunnen 

afstemmen. 
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GROEPSOPDRACHTEN

Het jaar werd afgetrapt met de 

afronding van de groepsopdracht voor het 

Leids Cabaret Festival. 

In februari 2020 werd namelijk de door 

ROEM ontworpen publieksprijs uitgereikt 

aan Lisa Ostermann door Thomas van Luyn. 

De ROEMies die meegewerkt hadden aan 

het ontwerp mochten aanwezig zijn bij de 

finale in de Leidse Schouwburg.

In mei leverde een groep makers van 

ROEM een geanimeerde videoclip voor het 

nummer ‘Fietsenhok’ van Barry Badpak. In 

de tijd dat het maken van een standaard 

videoclip in de weg werd gezeten door 

COVID-19 werd er gezocht naar alternati-

even die wel corona proof zouden zijn. 

Deze opdracht is tot een goed einde 

gebracht en heeft voor een zeer 

leerzame ervaring voor de makers gezorgd.

De opdracht die Museum de 

Lakenhal aan ROEM heeft gegeven is 

omgevormd tot een project van ROEM. Zie 

voor meer informatie ‘Projecten en 

activiteiten’.

INDIVIDUELE OPDRACHTEN

Voor een logo ontwerpopdracht werd 

ROEM benaderd door AMC Medical 

Research BV. Deze opdracht is tot een 

succesvol einde gebracht door ROEMie 

Julia van Duijn. Voor ROEMie 

Johanna Breuch kwam in 2020 haar 

droomopdracht via ROEM naar haar toe. 

Opdrachtgever ‘Sophie 

Kattencafé was op zoek naar een 

illustrator met affiniteit voor katten en 

heeft deze gevonden. Een bijzonder goede 

match!

SAMENWERKINGEN

Met het oog op de doelstellingen van 

ROEM zijn er weer veel samenwerkingen 

geweest in 2020. Deze samenwerkingen 

waren projectgerelateerd of op zichzelf 

staand. 

Kunstenaars in Quarantaine

Een van de samenwerkingen dit jaar was 

met ‘Kunstenaars in Quarantaine’, een 

initiatief waarbij kunstenaars gezamenlijk 

de ‘COVID-19 Zine’ creëerden. Een van de 

initiatiefnemers was ROEMie Annemieke 

Dannenberg. Dankzij haar kregen ook 

verschillende ROEMies de kans om bij te 

dragen aan deze zine. Een project waarbij 

kunstenaars gesteund werden in een 

periode waarin COVID-19 voor financiële 

onzekerheid heeft gezorgd.

Leids Medisch Universitair Medisch 

Centrum (LUMC) & Jong LUMC

Een dag voor de dag van de zorg (12 mei) 

heeft ROEM bijgedragen aan het initiatief 

‘Pimp my Klomp’ van Jong LUMC. Een actie 

om de medewerkers in de zorg  een hart 

onder de riem te steken in een periode 

waarin de druk door corona op de zorg 

bijzonder hoog was. Johanna Breuch, 

Joosje Bosch en Vita Kiewiet de Jonge zijn 

op bezoek geweest in het LUMC en 

hebben daar samen met andere 

kunstenaars de klompen van het personeel 

geïllustreerd en versierd. 

Marktsteeg 10 & Culthelden

In samenwerking met Marktsteeg 10 was 

ROEM te zien bij Culthelden. 

Een uitzending om het geslaagde project 

met Museum de Lakenhal ‘Please Don’t 

Touch’ te vieren en te verdiepen. In de 

uitzending, gepresenteerd door Bastiaan 

Bakker, werd er werk getekend, 

gezeefdrukt en ge-3D Print. De makers van 

ROEM gingen in gesprek met Casper 

Faassen onder het genot van een ROEM 

Cocktail. Een geslaagde terugblik op 

‘Please Don’t Touch’.

Jordy van Nieuwendijk

In juli 2020 bezocht ROEM het atelier van 

Jordy van Nieuwendijk. Jordy is kunstenaar 

en werkzaam als illustrator. Hij nodigde 

ons uit om langs te komen in zijn atelier in 

Den Haag. Dit resulteerde in een leerzame 

ontmoeting en heeft een paar weken later 

geleid tot een tekenworkshop van hem aan 

ons bij ROEM.

O P D RAC H T E N
Ondanks de moeilijkheden in de culturele sector heeft Stichting 
ROEM een ruime hoeveelheid aan opdrachten binnengehaald. 
De roep om kunst en cultuur werd misschien zelfs wel 
groter. Binnen de opdrachten is onderscheid gemaakt tussen 
groepsopdrachten en individuele opdrachten. 

SA M E N W E R K I N G E N

https://www.kunstenaarsinquarantaine.nl/


17

P R OJ ECT E N &  ACT I V I T E I T E N
Het jaar 2020 is op zijn zachtst gezegd een bijzonder jaar 
geweest, voor iedereen overal ter wereld en zo ook voor 
Stichting ROEM. 
Creativiteit, flexibiliteit en nieuwe vormen van samenwerken 
waren aan de orde van de dag. Stichting ROEM en haar makers 
hebben daarom gezocht naar alternatieve manieren om werk te 
blijven maken én te presenteren aan het publiek. 

‘PLEASE DON’T TOUCH’ IN 

SAMENWERKING MET MUSEUM 

DE LAKENHAL 

In het begin van dit jaar kreeg Stichting 

ROEM een bijzonder verzoek van Museum 

de Lakenhal. Inmiddels hadden het 

coronavirus en de gevolgen daarvan ervoor 

gezorgd dat de maatschappij er anders uit 

was komen te zien. Museum de Lakenhal 

was om die reden benieuwd geraakt naar 

hoe jonge makers de corona crisis 

ervaren. De makers van ROEM kregen ieder 

de vraag om individuele visies op deze 

bijzondere periode te visualiseren. 

Door middel van een openlucht expositie 

hebben de makers twaalf unieke werken 

gepresenteerd, ieder met een geheel eigen 

invalshoek. Zo maakte ROEMie Annemieke 

Dannenberg een poëtische hulplijn, 

creëerde Karl Karlas eigenzinnige maskers 

en vertaalde Julia van Duijn de geluiden 

om haar heen naar grafische vormen.

Bezoekers van deze openlucht expositie 

werden aangespoord om een wandeling te 

maken door Leiden langs alle kunstwerken. 

‘Please Don’t Touch’ heeft als gevolg niet 

alleen meer verbinding tussen Stichting 

ROEM en de stad gerealiseerd, maar ook 

een mogelijkheid geboden voor de makers 

om zijn of haar individuele visie op deze 

unieke periode kenbaar te maken. 

EINDEXPOSITIE ‘BINNENWERELD/

BUITENWERELD’ 

In voorgaande jaren organiseerde 

Stichting ROEM rond het einde van het jaar 

de ‘winter expositie’. Echter heeft het 

afgelopen jaar de makers van Stichting ROEM 

uitgedaagd om het publiek niet naar de kunst 

te laten komen, maar de kunst naar het 

publiek. Gelijktijdig merkten de makers dat 

er een behoefte naar connectie is ontstaan 

in deze periode van afstand. Vanwege deze 

reden koos Stichting ROEM ‘Connectie’ als 

hoofdthema voor de eindejaars expositie. 

Iedere maker is middels een eigen gekozen 

weg op onderzoek gegaan naar connectie 

maken. ROEMie Anna van Duijn besloot 

telefoongesprekken met vreemden aan te 

gaan, Jelle Elferink ging op zoek naar 

connectie met zijn oma en Joosje Bosch 

creëerde een persoonlijk werk in 

samenwerking met haar partner. 

Al deze bevindingen werden verwerkt in 

video’s die middels een online platform 

verspreid konden worden. De officiële 

‘opening’ van de online expositie werd 

gerealiseerd in de vorm van een interactieve 

livestream op platform ‘De Leidse Burcht’. 

Kijkers werden uitgenodigd om vragen te 

stellen, deel te nemen aan de discussies en 

meer. ‘Binnenwereld/Buitenwereld’ is in alle 

opzichten een uniek project geweest: het 

heeft de makers van Stichting ROEM 

uitgedaagd om op alternatieve wijze te kijken 

naar zichzelf, hun werk, omgeving en de stad. 

WORKSHOPS

Voor Stichting ROEM zijn workshops een 

belangrijk middel om de professionalisering van 

de groep te bevorderen. Daarnaast hopen we 

ons publiek en geïnteresseerden hiermee ook 

te stimuleren zelf meer te maken. We proberen 

in een jaar dan ook zoveel mogelijk aan 

workshops deel te nemen en zelf te 

organiseren. Dit jaar was er een atelierbezoek 

bij kunstenaar Jordy van Nieuwendijk 

georganiseerd door ROEMie Amber Meekel. 

Hieruit voort kwam de Tekenworkshop met 

Jordy. Deze workshop was intern voor ROEMies 

en was een groot succes! De workshops die we 

gepland hadden voor publiek waren 

‘Auteursrecht en Appropriation Art’, ‘In het gips 

met Karl’ en ‘Tekenen met Anna’. De workshop 

auteursrecht & appropriation art zou op 

juridisch gebied verder toegelicht worden door 

advocate Eveline de Jonge. De artistieke inslag 

zou komen van de jonge kunstenaar Caz Egelie 

met zijn werk dat vol zit met kunsthistorische 

referenties en verwijzingen. Beiden hebben 

toegezegd in 2021 alsnog de workshop te willen 

geven. 

Naast externe workshopbegeleiders hebben 

we ook zelf onze expertise ingezet als makers. 

Anna zou vanuit haar vakgebied illustratie een 

workshop tekenen verzorgen en Karl vanuit haar 

specialisatie in gips. Beiden zijn helaas 

geannuleerd in verband met Covid-19 maar 

zullen in 2021 opnieuw worden aangeboden.
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CO M M U N I CAT I E  /
We communiceren met onze relaties via persoonlijke contacten, meetings, 

evenementen, ROEM-mail, de website en social media.

Gedurende 2020 verzorgden ROEMie Debora en Julia de ROEM nieuwsbrief per 

kwartaal, waarin hoogtepunten, updates van projecten en spotlights op de makers 

werden verwerkt.  

Daarnaast heeft ROEMie Vita Kiewiet de Jonge dit jaar extra aandacht besteed 

aan de ROEM website om deze in te zetten tijdens projecten en exposities, 

zoals het platform van Please Don’t Touch en Binnenwereld/Buitenwereld. 

ROEMie Joosje Bosch heeft zich in 2020 voorgenomen om het aantal volgers op 

Instagram te verhogen. Dit aantal is dan ook gestegen van 1.085 (2019) naar 1.419 

volgers. Daarnaast is de interactie met de inhoud ook aanzienlijk verhoogd.

De ROEMies zetten zelf ook hun eigen (sociale media) kanalen in ter promotie.



21

ONLINE IS HET NIEUWE OFFLINE

Stichting ROEM is van nature een jong 

collectief en dat maakt dat online 

communiceren als vanzelfsprekend. 

Afgelopen jaar maakte dat deze vorm van 

communicatie nog belangrijker werd. Mede 

daarom zijn directieleden Joosje Bosch 

en Vita Kiewiet de Jonge hard aan de slag 

gegaan met het neerzetten van een sterke 

online aanwezigheid. Persoonlijke 

Instagram campagnes, 

interactieve platforms en intensievere 

communicatie waren onder andere de 

focuspunten van 2020. 

Daarnaast mochten de makers van 

Stichting ROEM plaatsnemen in de studio 

van twee Leidse initiatieven: Culthelden en 

Maxiclub. Door middel van een livestream 

en een podcast kregen de makers hun 

moment in de schijnwerpers om te 

vertellen over het collectief, de projecten, 

zichzelf en hun werk. 

CO-CREATIE GEDURENDE ‘MAAKTOBER’

Gedurende het jaar zijn er op verscheidene 

manieren contact gemaakt met het 

publiek. Zo stelde ROEMie Johanna Breuch 

een nieuw initiatief voor: Maaktober. Deze 

trend is al enige jaren gaande maar dit jaar 

besloot Stichting ROEM en haar makers 

hier ook aan mee te doen. Onder leiding 

van ROEMie Johanna en directielid Joosje 

is een format gecreëerd waardoor online 

bezoekers werden uitgedaagd om dagelijks 

een tekening te maken naar aanleiding van 

een woord. Via Instagram kon het publiek 

de creaties insturen waardoor er nieuwe 

interacties ontstonden. 

&  B RA N D I N G

CONTACT MET LEIDEN EN HAAR 

BEWONERS

Het verschijnen van Stichting ROEM in de 

stad rondom ‘Please Don’t Touch’ 

zorgde voor mogelijkheden tot contact, 

waar nieuwe bezoekers het werk van de 

makers konden ontdekken. 

Zo maakten mensen die normaal niet in 

aanraking komen met Stichting ROEM 

kennis met de makers op laagdrempelige 

wijze. Ook bood het Leidsch Dagblad 

Stichting ROEM de mogelijkheid om een 

wekelijkse publicatie te verzorgen rondom 

de expositie. Per week werden drie makers 

uitgelicht door middel van een foto 

publicatie en een persoonlijk artikel. 

Aanvullend kreeg Stichting ROEM een 

alternatief geluid te horen als reactie op de 

openlucht expositie. Naar ieders verdriet 

werden een aantal werken gevandaliseerd 

en stond Stichting ROEM voor een nieuwe 

uitdaging, namelijk het formuleren van een 

adequate reactie. Zo heeft Stichting ROEM 

getracht om de focus te houden op de 

expositie en de positieve resultaten. 

Deze ontwikkelingen hebben de ROEMies 

geïnspireerd om het gesprek met de stad 

en haar inwoners aan te gaan. Vanuit deze 

gedachtegang volgde later in het jaar 

‘Binnenwereld/Buitenwereld’.

M A R K E T I N G
Contact heeft in 2020 een geheel nieuwe vorm gekregen. 
Online heeft offline overgenomen en spontane ontmoetingen zijn 
veranderd in geplande Zoom-calls. Echter bleken de gevolgen van 
de coronavirus ook ruimte te maken voor nieuwe initiatieven. Een 
sterke online aanwezigheid bleek belangrijker dan ooit en daar 
hebben de ROEMies op in gespeeld.

OP ZOEK NAAR CONNECTIE MET 

‘BINNENWERELD/BUITENWERELD’

De eindejaars expositie heeft op 

verscheidene manieren gezorgd voor 

nieuwe vormen van communicatie. Niet 

alleen het hoofdthema, connectie maken, 

zorgde voor individuele interacties maar 

ook de communicatiecampagne eromheen. 

Deel van deze campagne was het 

verspreiden van posters door de stad 

waarop unieke vragen van de makers 

werden weergegeven. ‘Met wie spreek ik?’, 

‘Waarom zijn we altijd en overal 

bereikbaar?’ maar ook ‘Wat vind jij mooi 

aan jezelf?’ waren vragen die onder andere 

bedoeld waren om in gesprek te gaan met 

de bewoners van Leiden. 

Zo werd het publiek middels een QR-code 

naar het online platform van de 

expositie toe geleid, waar meer te zien was 

van de makers, hun werk en ook hun 

proces. Daar kon de bezoeker chatten met 

de makers en bovendien inzicht krijgen in 

de denk- en werkwijze van de ROEMies. 

Deze diverse communicatiemethoden 

waren allen gericht op transparantie, 

openheid én (nieuw) contact in een periode 

waar alle communicatie er anders uit zag.
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TO E KO M ST /
Wat de toekomst brengt is voor iedereen onzeker. Eén ding is wel duidelijk: 

Stichting ROEM en haar makers zijn sterker, wijzer en hechter uit 2020 gekomen. 

Het afgelopen jaar heeft ons een hoop geleerd, nieuwe skills gebracht,

alternatieve vormen van samenwerking gebracht én ons uitgedaagd om te blijven 

doen waar we van houden, namelijk: mooie dingen maken met elkaar. 

Daarmee hebben we nieuwe inzichten opgedaan en is ook duidelijk geworden 

waar aan gewerkt moet worden in 2021. Zo is ROEM globaal op te splitsen in twee 

verschillende leertrajecten. Deze tweedeling bestaat uit een artistieke kant waar 

de ROEMies zich focussen op het maken van autonoom werk voor exposities, en de 

commerciële en zakelijke kant waar ROEMies leren in opdracht te werken en 

zichzelf op de markt te zetten. Denk daarbij aan een collectief product, 

gedichtenbundels, prints voor aan de muur of gezeefdrukte T-shirts. In 2021 zal 

ROEM meer aandacht geven aan deze artistieke en commerciële splitsing. 

De workshops konden vorig jaar helaas niet doorgaan. ROEM kan niet wachten om 

opnieuw in de startblokken te gaan staan om ze te realiseren. Zo hopen we meer 

betrokkenheid te creëren met de inwoners van Leiden, waar wij onze kennis en die 

van kunstenaars in ons netwerk met de stad kunnen delen. 

In 2021 wil ROEM de stad Leiden toegankelijker maken voor een jonger, breder 

publiek. Hierbij wordt ingezet op het imago als stad van ‘Kunst & Kennis’. 

Door de verbinding aan te gaan en de overlappingen tussen kunst en onderwijs te 

tonen zoekt ROEM de verdieping op.

Het reguliere donatiesysteem ‘Vrienden van ROEM’ zal samen met de komst van een 

nieuwe website worden gerealiseerd waardoor ROEM meer aandacht gaat geven 

aan de community en betrokkenen van ROEM.

ROEM breidt zich uit en blijft ontwikkelen met als droom om ooit de 

ROEM-Academie op te zetten. Ons hoofdthema is én blijft het inspireren en 

motiveren van persoonlijke en beroepsgerichte ontwikkeling en daar gaan we 

mee door.
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