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i. over stichting 

brainwash
Voor u ligt het jaarverslag 2019 van Stichting Brainwash. Het hele jaar door 
organiseert onze stichting programma’s, voorstellingen en talks met als hoogtepunt 
ons jaarlijkse Brainwash Festival. De meest onderscheidende inhoudelijke 
eigenschap van de activiteiten van Stichting Brainwash is de wijze waarop literaire- 
en podiumkunsten samen met filosofie en wetenschap op een toegankelijke wijze 
in een maatschappijkritische en urgente context geplaatst worden. Dit doen we 
omdat we denken dat wetenschap, filosofie en de kunsten op verschillende manieren 
perspectieven kunnen aandragen op de grootste vragen van onze tijd. 

Stichting Brainwash biedt een podium aan de meest urgente en spannende denkers, 
wetenschappers, kunstenaars en schrijvers en laat hen samenkomen op een 
gedeeld engagement. We leggen dwarsverbanden tussen genres en disciplines en 
laten makers en publiek samenkomen rond de meest prangende vraagstukken van 
vandaag. 

Brainwash Festival werkt vanuit verschillende disciplines. We geven een podium 
aan lezingen door (inter-)nationale filosofen, schrijvers en wetenschappers en 
brengen auteurs, kunstenaars en wetenschappers met elkaar in gesprek. Daarnaast 
leggen we in onze programmering de nadruk op het creëren van nieuw werk (theater, 
poëzie, spoken word, performance of proza) en talentontwikkeling. 

Ontwikkelingen in 2019

2019 betekende alweer de 6e editie van het Brainwash Festival in Amsterdam. Met 
ruim 20 deelnemende instellingen, ruim 76 programmaonderdelen, 139 nationale 
en internationale wetenschappers, filosofen en kunstenaars en met 11.223 unieke 
programmabezoeken was Brainwash Festival 2019 uitdagender dan ooit.

Naast het Brainwash Festival organiseren we door het jaar heen Brainwash Specials 
rondom het gedachtegoed van een toonaangevende denker of rondom een bepaald 
thema. Deze specials werden in 2019 wederom drukbezocht en vonden door heel 
Amsterdam plaats.

In 2019 veranderde er veel voor onze stichting. Organisatorisch maakte Stichting 
Brainwash een transformatie door: Een nieuwe directeur (Marije Ligthart) trad 
aan, het programmateam werd uitgebreid (Machteld Vinkenborg en Lisanne 
Snelders), een extra producent werd aangesteld en ook op marketing verstevigden 
we onze organisatie. We stelden ons de ambitie om van een snelgroeiende startup 
te ontwikkelen naar een jonge, duurzame organisatie. Ook verschoof de nadruk 
van publiekstoename en groei naar het maken van een artistieke en inhoudelijke 
kwaliteitsslag en het bieden van meer plek voor talentontwikkeling. We hebben dit 
jaar goede stappen gezet om deze ambities te realiseren.

In dit verslag leest u meer over onze de activiteiten, de gestelde (ontwikkelings-)
doelen en onze financiële positie. We sluiten af met onze ambities en 
toekomstdromen. 
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ii. activiteiten 

stichting 

brainwash 2019 

Brainwash Festival in cijfers 

 8  bezoekerswaardering 

 2.814  bezoekers op de festivaldag

 4.175 bezoekers in de festivalweek (incl. festivaldag)

 139  nationale en internationale denkers en sprekers

 60%  van de bezoekers was jonger dan 40

 20-40  grootste groep bezoekers in deze leeftijdscategorie

 76  programma’s op de festivaldag

 11.223  unieke programmabezoeken op de festivaldag

 66%  gemiddelde bezettingsgraad per programma festivaldag

 6  Brainwash Specials in de festivalweek

 20  denkers, makers en schrijvers in de festivalweek

 2  theatervoorstellingen in de festivalweek

 5  maaktrajecten voor theatermakers op de festivaldag

 5  gevestigde schrijvers produceerde nieuw werk

 9  jonge schrijvers maakten nieuw werk

 6  beginnende filosofen presenteerde nieuw werk

 2  VR Installaties 

Overige activiteiten 2019 

 3  Brainwash Specials

 4 coproducties, waarvan 2 edities Brainwash Talks 

 2.246  bezoekers 
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Analyse activiteiten  

De afgelopen 6 jaar zijn we gegroeid van een nieuw inhoudelijk festival met vooral 

filosofie en wetenschap tot een bekende culturele manifestatie met daarnaast ook 

literatuur, beeldende kunst, theater, poëzie en performances op het programma. 

Daarnaast initieerden we dit jaar een nieuw maak-traject, kozen we voor nieuwe 

partnerschappen en locaties. 

Brainwash Festival

19 t/m 26 oktober 2019 

De festivalprogrammering bestond in 2019 uit meer dan 70 gesprekken, 

voordrachten, (interactieve) performances, voorstellingen en installaties. Daarnaast 

toonden schrijvers, dichters, filosofen, theatermakers en kunstenaars uit binnen- 

en buitenland zich op het festival van hun meest kritische en geëngageerde kant. 

Gevestigde namen én opkomende denkers en makers zetten hun verbeelding in om 

bezoekers op een verrassende wijze naar de belangrijkste vragen van dit moment te 

laten kijken. Zo spraken in 2019 o.a. econoom Mariana Mazzucato, filosoof Kwame 

Anthony Appiah, journalist Peter Pomerantsev en wetenschapper Maggie Aderin 

Pocock op ons festival.  

In 2019 zijn we, in tegenstelling tot voorgaande jaren, gaan werken met vooraf 

geformuleerde themalijnen. Deze centrale thema’s sluiten aan bij de grote 

maatschappelijke vragen van nu en worden afgestemd in overeenstemming met 

de tijdsgeest. Dit was een succes, van veel bezoekers kregen we terug dat zij het 

prettig vonden om in het grote aanbod van de festivaldag wat handvatten te krijgen 

aangeboden. In de toekomst willen we dit graag verder uitbreiden en nog verder 

aanscherpen. 
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Brainwash Specials

programma’s door het jaar heen

De afgelopen jaren organiseerde Stichting Brainwash verschillende, succesvolle 

Brainwash Specials: avondvullende programma’s op verschillende locaties, door het 

jaar heen. Zo maakten we coproducties met festivalpartners als Frascati of Studio 

Opera, of organiseerden we zelf Specials rondom grote thema’s of denkers, als 

Bruno Latour of Jonathan Safran Foer. Deze aanpak is in 2019 succesvol voortgezet. 

Zo maakten we programma’s met Colson Whitehead, Bret Easton Ellis en Louis 

Theroux, die stuk voor stuk waren uitverkocht.

 

Ook werd met de thematiek van deze sprekers meer beleid gevoerd op het 

aanspreken van een diverse achterban, zoals tijdens het programma met Colson 

Whitehead in samenwerking met het Tropenmuseum en The Black Archives. Met 

deze partners wisten we een nieuw publiek te bereiken dat ons anders moeilijk 

zou kunnen vinden en dat inhoudelijk zeer betrokken was bij de spreker en zijn 

onderwerp. Dat is een ingeslagen weg die we in de toekomst steeds vaker willen 

bewandelen. Op deze manier genereren we extra inkomsten, zorgen we voor 

meer spreiding over de stad en kunnen we ons bereik behouden en vergroten door 

specifiek in te steken op bepaalde interesses van nieuwe doelgroepen. 

De themalijnen van 2019 waren: 

Omdat we met centrale thema’s hebben gewerkt in onze programmering konden 

we meer structuur aanbrengen op de inhoud van de programma’s. Ook zijn we 

tevreden op de plek die we theater en literatuur dit jaar gegeven hebben. Voor 

de centrale festivaldag cureerden we performances en voorstellingen die zich 

op maatschappelijke vragen toeleggen. Verder zijn we dit jaar samen met De 

Brakke Grond en Frascati een maaktraject gestart voor theatermakers waarbij we 

aanstormend talent een performance of korte voorstelling hebben laten ontwikkelen 

aan de hand van het werk van grote denkers en schrijvers. 

De literaire programmering verstevigden we door schrijvers vaker de opdracht te 

geven nieuw werk te schrijven voor het festival toegespitst op onze vraagstellingen. 

We zijn gestart met nieuwe samenwerkingen, waaronder Poetry Circle Nowhere 

en om spoken word een betere plek te geven. Ook het aanstellen van een nieuwe 

programmamaker met focus op literatuur heeft onze programmering veel goed 

gedaan. 

Hallo Aarde 

over de klimaatcrisis 
en het Antropoceen 

Datadromen 

over surveillance en de 
macht van data

Lichaam & Geest

over de geestelijke 
gezondheid en de 
maatschappelijke 
context hiervan. 

Human route

Route met onze 
samenwerkingspartner 

Omroep Human
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iii. doelstellingen 

en resultaten 

2019 

Onderstaand beschrijven we de doelstellingen van onze stichting in 2019 en 

reflecteren we op de behaalde resultaten.

Artistiek-inhoudelijke doelstellingen  

1. Het verdiepen van het multidisciplinaire karakter van Brainwash en het 

maken van een artistiek inhoudelijke kwaliteitsslag

We stelden ons in 2019 ten doel om verdieping aan te brengen in onze 

programmering en het multidisciplinaire karakter van het festival beter voor het 

voetlicht te brengen. Wij zijn er in 2019 goed in geslaagd om deze ambitie te 

realiseren. 

Dit heeft Stichting Brainwash gedaan door: 
• Programmalijnen aan te brengen in de programmering en met meer zorg 

sprekers en onderwerpen te cureren.
• Het aanstellen van een extra programmamaker en het maken van meer eigen 

programmering (minder partnerschappen, meer eigen identiteit). 
• De nadruk te verleggen van lezingen en presentaties naar een 

multidisciplinaire programmering. Zo hebben theater en spoken word een veel 
prominentere rol gekregen en ook werden de verschillende disciplines beter 
samengebracht in de programma’s. 

• Het brengen van (meer) werkbezoeken. 

Het resultaat: 

De bezoekerswaardering voor het festival schoot omhoog. Van een 7,1 in 2018 

naar een 8 in 2019. Ook was onze programmering (zie ook het bijgevoegde 

programmaboekje) met zorg samengesteld: verschillende disciplines kwamen samen 

en er was meer duidelijkheid voor de bezoeker. 

2. Het verder ontwikkelen van de artistieke expertise binnen het team 

We stelden ons ten doel beter gebruik te maken van de expertise binnen het 

team en, waar nodig, te verstevigen of uit te breiden.  

Dit hebben we gedaan door: Een extra programmamaker aan te stellen 

gespecialiseerd in literatuur. Het programmateam zag er als volgt uit: 
• Lisanne Snelders (programmamaker): Literatuur en filosofie
• Machteld Vinkenborg (programmamaker): Maatschappij en humanisme 
• Marije Ligthart (directeur): Theater, literatuur, (internationale) politiek 
• Het programmateam meer ruimte te bieden voor het focussen op inhoud door 

productietaken weg te nemen. 
• Meer werkbezoeken af te leggen  
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Het resultaat: 

Meer focus, kwalitatief betere programma’s (specifiek: literair en theater), een team 

met een betere taakverdeling en verlichting van werkdruk. Ook was er meer ruimte 

voor multidisciplinaire programma’s en samenkomst van disciplines binnen de 

programmering. 

3. Meer ruimte voor makers en talentontwikkeling 

Voor Brainwash festival 2019 stelden we ons ten doel om meer plek te bieden voor 

makers en talentontwikkeling te stimuleren. Dit hebben we gedaan door: 
• Te starten met een maaktraject voor theatermakers in samenwerking met De 

Brakke Grond en Frascati. 5 makers kregen de ruimte om een performance te 
maken voor het festival.

• Schrijvers de opdracht te geven om voor het maken van nieuw werk 
gespecifieerd op onze themalijnen. 

• Extra fondsen aan te vragen voor makers en talentontwikkeling 

Het resultaat: 

Er werd door verschillende schrijvers en theatermakers nieuw werk ontwikkeld 

voor het festival. Daarnaast werden deze bijdragen voor een deel gepubliceerd op 

Brainwash.nl of in De Groene Amsterdammer. 

4. Meer samenwerkingen met culturele organisaties in Amsterdam & spreiding 

van de activiteiten 

We hebben onszelf de ambitie gesteld het stadscentrum te verlaten en meer 

activiteiten met andere partners te organiseren om de spreiding en diversiteit van 

onze programmering te vergroten. Dit hebben we gedaan door; 
• Nieuwe samenwerkingen met The Black Archives, Het Tropenmuseum, Artis, 

Paradiso Noord aan te gaan. 
• Meer spreiding van de activiteiten over de stadsdelen door programma’s te 

organiseren bij Het Tropenmuseum, Paradiso Noord en Artis. 

Het resultaat:

Betere spreiding van onze activiteiten en een verdieping van onze programmering 

door het werken met nieuwe programmeringspartners.   

5. Het vergroten van de diversiteit van de programmering 

Het gebruik van het woord ‘diversiteit’ vullen we hier tweeledig in. Enerzijds 

bedoelen we culturele diversiteit en anderzijds wat betreft de inhoud van de 

programmering. De man/vrouw-verdeling was goed in balans, met 67 mannen en 

72 vrouwen. De verhouding in culturele diversiteit in de programmering kan nog 

beter. We hebben ons erop gericht sprekers met uiteenlopende culturele achtergrond, 

identiteit en seksualiteit niet alleen te laten spreken over ‘diverse’ onderwerpen, 

maar juist ook een plek te geven tussen alle andere onderwerpen die op Brainwash 

Festival aan bod kwamen. Hierin zijn we deels geslaagd. De culturele diversiteit in 

onze programmering was beter dan de voorgaande jaren maar er kunnen nog stappen 

gezet worden. Zeker wat betreft diversiteit onder onze bezoekers zijn stappen nodig.
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Organisatorische & zakelijke doelstellingen 

1. Eerlijke honorering & continuïteit binnen de organisatie 

Brainwash Festival is de afgelopen jaren sterk gegroeid, wat betreft 

publieksaantallen, gerealiseerde programma’s, locaties, mediabelangstelling en 

(programmatische) samenwerkingspartners en in de samenwerking met Omroep 

Human (tv-programma, online platform en podcast). Aan ‘de achterkant’ van de 

organisatie was deze groei nog niet in fte en professionalisering terug te zien. We 

stelden onszelf daarom ten doel om meer oog te hebben voor de continuïteit van 

de organisatie en passende honorering van zowel de deelnemers als de organisatie.  

Deze doelstellingen zijn in 2019 deels gerealiseerd door de volgende stappen te 

zetten:
• Het team is gegroeid met een extra freelance producent, een 

freelancecommunicatie-medewerker en een extra programmamaker. De 
roofbouw die gepleegd werd op de organisatie door te hoge werkdruk werd 
hierdoor rechtgetrokken. Deze ontwikkeling is terug te zien in de stijging van 
de personeelskosten. 

• Om meer continuïteit in de organisatie te waarborgen zijn eind 2019 directeur 
Marije Ligthart en programmacoördinator Machteld Vinkenborg in vast 
dienstverband getreden. 

• Het naleven van de Fair Practice Code; eerlijke betaling van de medewerkers 
en deelnemers.

Het resultaat: 

De werkdruk is enorm afgenomen en de organisatie is geprofessionaliseerd. Ook zijn 

sprekers beter betaald. 

 

 

 

 

 

 

2. Een heldere rolverdeling binnen het team

In de beginjaren van Stichting Brainwash was er geen heldere rolverdeling binnen 

het team. Hier zijn in 2019 stappen ingezet. Dit is gedaan door:
• Het team uit te breiden. Zo was er geen marketingmedewerker en werd de 

marketingstrategie en de uitvoering hiervan gerealiseerd door de directeur. 
Door het aanstellen van een (freelance) marketeer werden dit soort ‘dubbele 
invullingen’ voorkomen. 

• Het werken met duidelijke functieomschrijvingen en het vastleggen van 
processen

• Meer tussentijdse evaluaties met het team.  

Het resultaat:  

professionalisering van de organisatie met een duurzame basis om de komende jaren 

uit verder te werken.  

3. Zakelijke ontwikkeling van het team

Deze ambitie werd gesteld om zakelijk te ontwikkelingen. 

Dit is gedaan door:
• Een nieuwe directeur aan te stellen met meer kennis van fondsenwerving en 

de zakelijke aspecten van een stichting. 

• (Zakelijke) strategiesessies met het bestuur 

Het resultaat: 

De boekhouding is verbeterd, de begrotingen en financiële planningen aangescherpt 

en meer fondsen geworven. Het blijft echter zaak om verdere professionalisering na 

te streven. Dit gaat in 2020 gebeuren door cursussen te volgen.  
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iv. samenwerkings

-partners

Brainwash werkt samen met een groot aantal programmeringspartners die het beste, 
dan wel meest interessante vanuit hun expertise aan het festival toevoegen. Samen 
met onze programmeringspartners laten we de bezoekers zien dat de kunst, filosofie 
en wetenschap geworteld zijn in de meest fundamentele vragen van het alledaagse 
leven. 
Bestaande partners waar ook in 2019 mee samengewerkt hebben zijn:  

• Omroep Human 
• The School of Life 
• Frascati Theater 
• Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond 
• Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam 
• Slow Writing Lab 
• Perdu 
• De Balie 
• Felix & Sofie 
• FreedomLab 
• Centrum Èthos

Nieuwe partnerschappen in 2019: 
• The Black Archives
• Poetry Circle Nowhere
• Het Tropenmuseum 
• Paradiso 
• Artis 

 

In de beginjaren van Brainwash Festival hebben we op het vlak van programmering 
verschillende samenwerkingspartners gehad die eigen programma’s op het festival 
realiseerden. Dit is een zeer prettige manier geweest om gezamenlijk op te lopen, 
elkaar wederzijds te helpen met het vergroten van bereik of het delen van kosten. 
Zo hebben The School of Life, Centrum Èthos, Nieuw Licht en FreedomLab 
jarenlang relevante programma’s op het festival gemaakt die een enthousiast publiek 
aantrekken en steevast vol zitten. 

Dit jaar, en met het inbrengen van themalijnen in de programmering, hebben 
we de voordelen ervaren van meer eigen regie: een duidelijker uitstraling van 
waar het festival voor staat en over gaat. Daarom zullen we ook de komende 
jaren samenwerken met die partners die goed bij de missie en doelstellingen van 
Brainwash Festival passen, zowel voor inhoudelijke en thematische ambities als 
voor de multidisciplinaire en inclusieve ambities die Stichting Brainwash heeft.

In 2019 hebben we voor een aantal nieuwe partnerschappen gekozen om onze 
inhoudelijke doelstellingen te behalen. Zo hebben we ervoor gekozen om het The 
Black Archives op te trekken en hebben we met nieuwe programmeringspartners/
locaties samengewerkt waaronder het Tropenmuseum en Artis.  
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Brainwash Festival richt zich met nadruk op een jong en breed publiek van 
gemiddeld tot hoogopgeleiden die opzoek zijn naar diepgang en oriëntatie op 
persoonlijke en maatschappelijke levensvragen. Wij willen een festival zijn voor een 
brede groep jongvolwassenen. Ook dit jaar was het festival weer uitverkocht. 

Totaalaantal bezoekers 2019: 6.321
Bezoekers waardering van het festival: 8 /10 
Gemiddeld aantal bezochte festivalprogramma’s per bezoekers: 5,5
Ons online bereik in 2019 zag er als volgt uit: 
 

• 59.714 unieke bezoekers op de website
• 255.442 unieke paginaweergaves
• 14.434 page likes op Facebook
• 27.697 hoogst behaalde bereik op Facebook 
• 928 volgers op Instagram 

Het festival was uitverkocht. De grootste hoeveelheid kaarten is verkocht via 
nieuwsbrief en de sociale mediakanalen van Brainwash Festival. Dit suggereert 
veel herhaalbezoekers. Uiteraard een compliment voor het festival, maar ook een 
nadeel: voor blijvende verjonging en meer diversiteit is het belangrijk om nieuwe 
doelgroepen actief aan te spreken. 

60% van de bezoekers was onder de 40 jaar oud. In de marketingstrategie 
voor de komende jaren, zullen we erop inzetten om minder te leunen op de 
bestaande achterban. Ook omdat we in een eerdere peiling bemerkten dat vroege 
kaartkopers gemiddeld ouder zijn dan de latere beslissers. Daarnaast wordt verdere 
internationalisering van het programma en de positionering op de markt een 
belangrijk uitgangspunt voor de toekomst. We willen Brainwash Festival steeds 
meer in Europa positioneren als hét denkfestival voor een jonge en geëngageerde 

generatie, waar belangrijke (inter-)nationale gasten bijeenkomen rondom de meest 
urgente vragen van vandaag. In 2019 hebben we gewerkt met een Engelstalig 
programmaboekje en tweetalige beschrijvingen op de website. Een eerste aanzet 
waar nog veel stappen gezet kunnen worden, met een tweetalige redacteur om het 
werkproces te versoepelen en door verbeteringen 

Dit jaar hebben we op twee momenten een postercampagne door de stad Amsterdam 
gehangen. Op de posters stonden prikkelende vragen als: 

De campagne zorgde voor een grote zichtbaarheid in de stad, die zich niet een op 
een laat vertalen naar verkoopcijfers. Wat in het vervolg goed kan werken is om de 
onlinecampagne hier nog beter op te laten aansluiten. 

De samenwerking met Omroep Human en het online platvorm Brainwash.nl bleek 
ook dit jaar weer een succes. Uiteraard vinden op Brainwash Festival de opnames 
plaats van het Filosofische Kwintet en de Brainwash Talks die door het jaar heen 
worden uitgezonden op de NPO en online terug te kijken zijn. Ook werd in aanloop 
naar het festival uitgebreid aandacht besteed aan de sprekers en thematiek van het 
festival op Brainwash.nl en in de Brainwash Zomerradio. Daarnaast zijn we dit jaar 
erg trots op de grote hoeveelheid media-aandacht die we dit jaar hebben gekregen, 
we waren daarmee erg zichtbaar gedurende de periode van het festival. De artikelen 
hieronder zijn verschenen, met een vermelding van Brainwash Festival, daarnaast 
zijn we op 10 online agenda’s aangekondigd.

how 

much 

time do 

we have 

left on 

earth?

brainwashfestival.nl

19 - 26 october 2019      

amsterdam

get your tickets now

are we 

too 

obsessed 

with

happiness?

brainwashfestival.nl

19 - 26 october 2019      

amsterdam

get your tickets now

do we 

write code 

or does 

code 

write 

us?

brainwashfestival.nl

19 - 26 october 2019      

amsterdam

get your tickets now

v. publiek en bereik
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vi. organisatie

Bestuur   

Het bestuur van Stichting Brainwash is samengesteld uit 3 leden met ieder een 

eigen expertise: Paulien Loerts, directeur Singel Uitgeverijen met kennis van 

bedrijfsvoering, het Amsterdamse culturele veld en de ontwikkelingen in de 

literatuur, Ted Tettero, voormalig directeur Stichting Brainwash, met kennis van 

marketing, content branding, en ontwikkelingen in de filosofie en Vincent Wensink, 

creatief investeerder en voormalig verenigingsmanager van Omroep Human, met 

kennis van financiën en ontwikkelingen in het medialandschap.

Code Cultural Governance 

Wij volgen in onze aanpak de aanbevelingen van de code cultural governance. 

De taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het bestuursreglement. De 

stichting wordt sinds 2019 bestuurd door het ‘bestuur plus directiemodel’, waarin 

het bestuur een voorwaarde scheppende rol speelt. Dit houdt in dat het bestuur zich 

vooral richt op de randvoorwaarden die het realiseren van de activiteiten mogelijk 

maken. In 2019 kwam het bestuur 5 keer bijeen. Om de jaarrekening te bespreken, 

de ambities en het functioneren van de nieuwe directeur te analyseren en de 

activiteitenplannen met bijhorende begrotingen te bespreken. Daarnaast bezochten 

de bestuursleden veel van de activiteiten georganiseerd door Stichting Brainwash. 

Het bestuur in 2020

April 2020 zal Vincent Wensink terugtreden en zal een nieuw bestuurslid met 

kennis van financiën gezocht worden. Ook zal het bestuur per 2021 uitbreiden en 

uit 5 leden gaan bestaan. Bij het aanstellen van nieuwe bestuursleden zal diversiteit 

voorop staan. Tot mei 2019 had Brainwash een Raad van Advies. Deze raad had als 

doel het meedenken over strategische ontwikkelingen van de stichting. Deze functie 

overlapte te veel met de rol van het bestuur en de Raad van Advies was te weinig 

divers in samenstelling. Per 2020 wordt gestart met de Adviesraad voor Programma. 

Deze raad heeft een andere doelstelling, namelijk inhoudelijke verbreding en 

kwaliteitswaarborging van de programmering, en is meer divers in samenstelling.

Het kernteam/ de organisatie in 2019

De opbouw van het personeel en het type dienstverband bestaat uit een combinatie 

van medewerkers met een vast dienstverband naast medewerkers en vrijwilligers die 

zich voor kortere duur verbinden aan het festival.  

In 2019 zag het team er als volgt uit: 
• Directeur  

Ingevuld door: Marije Ligthart. 
• Programmacoördinator 

Ingevuld door: Machteld Vinkenborg.
• Programmamaker   

Ingevuld door: Lisanne Snelders. 
• 2 producenten 

Ingevuld door: Kamiel Feiertag en Romy Richter  
• Marketeer 

Ingevuld door: Daphne Prochowski  
• Vormgever  

Ingevuld door: Vera Vryens.
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De financieringsmix van Stichting Brainwash was in 2019 als volgt opgebouwd: 

Kaartverkoop - 40% 

De populariteit van onze activiteiten, bezoekcijfers en trouwe volgers resulteren 

erin dat we kunnen vertrouwen op een hoog percentage eigen inkomsten via 

kaartverkoop. Ook als we komende jaren investeren in het aanspreken van nieuwe 

doelgroepen, verwachten wij dat de festivaldag elk jaar uitverkocht zal zijn. We 

houden de kaartprijs relatief laag en blijven zo toegankelijk voor een jong en breed 

publiek.

Sponsoring partners – 8%

Verschillende partners leveren bijdragen aan ons festival. De grootste bijdrage komt 

van onze (media-) partner Human. Human neemt een deel van de locatiekosten op 

zich en levert financiële steun door een deel van de honoraria van de buitenlandse 

sprekers te financieren. Naast Human dragen ook andere partners bij aan ons 

festival. Zo stellen een aantal partners (waaronder het Tropenmuseum) hun zalen 

gratis aan ons beschikbaar of steunen ons bij talentontwikkeling en makerschap (De 

Brakke Grond en Frascati). 

Publieke fondsen - 29% 

In 2019 opgebouwd uit het Amsterdams Fonds voor de Kunst, Het Nederlands 

Letterenfonds en Provincie Noord-Holland. Bij het AFK en NLF nemen we deel aan 

het tweejarige subsidietraject 2019- 2020.De financiële basis blijft kwetsbaar zonder 

de meerjarige subsidie van deze fondsen. Dit is de enige zekere bron van inkomsten 

aan het begin van ieder boekjaar. Bij het uitblijven van de meerjarige subsidie van 

het AFK komt de bestaanszekerheid van Stichting Brainwash onder druk te staan. 

 Private fondsen – 14%

Verschillende private fondsen hebben ons dit jaar gesteund. Namelijk: het Prins 

Bernhard Cultuurfonds, De Versterking, Stichting Melanie, Dioraphte, Lira en 

het Pauwhof Fonds. Vooral de ‘duurdere’ maaktrajecten zullen door deze private 

fondsen gerealiseerd kunnen worden. Het percentage van private fondsen is ten 

opzichte van 2018 flink gestegen. 

 Giften - 9% 

Vooral op deze component uit onze financieringsmix zijn we erg trots. In 

2019 steunden onder anderen: Iona Stichting, ABN Amro, The School of Life, 

Kenniscentrum Ethos en Boom Uitgeverij ons. 

Deze opbrengsten samen creëren een uitzonderlijke positie voor Stichting 

Brainwash: voor 71% zijn we zelf in staat onze activiteiten te bekostigen. Ook 

de komende jaren verwachten we dat dit percentage zal blijven stijgen. Stichting 

Brainwash heeft het jaar 2019 afgesloten met een positief resultaat en voor het 

eerst een reserve opgebouwd. We kennen onze eigen financiële risico’s steeds beter 

en kunnen beter inspelen op eventuele tegenslagen door het opbouwen van de 

reserve. Als multidisciplinair cultureel festival blijven we echter afhankelijk van 

ondersteuning door publieke en private fondsen, van structurele en projectsubsidies.

vii. financiële 

positie
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2019 was een geslaagd jaar, mede dankzij de hulp van onze partners en vrijwilligers. 
Maar ook door de onderscheidende festivalformule die Brainwash Festival zo 
populair en bijzonder maakt. Ook zijn we er wederom trots op dat ook dit jaar ons 
festival ruim van tevoren uitverkocht was. 

Toch kan het festival, in onze ogen, altijd beter. Zo willen we de komende jaren 
onze (inter-)nationale positie als toonaangevend denk- en maakfestival verder 
ontwikkelen. Dit willen we gaan doen door onszelf de volgende kernambities te 
stellen:

Nadruk op cureren & selecteren

Brainwash Festival is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een maatschappijkritisch 
multidisciplinair denkfestival. De komende jaren willen we ons programma strenger 
cureren en selecteren en onze line-up nog toonaangevender te maken. 

Internationaliseren 

Afgelopen jaar zijn we begonnen om een grote deel van de programmering in het 
Engels aan te bieden. We stellen ons daarmee ook open voor een internationaal 

publiek dat op de open uitstraling van Brainwash Festival zal afkomen. Om dat te 
bereiken zal onze website stapsgewijs verbeterd en vertaald moeten worden, zal een 
deel van de organisatie, redactie en communicatie moeten internationaliseren en 
zullen we de marketingstrategie hierop laten inspelen. 

Publiekssamenstelling verbreden 

Stichting Brainwash verkeert in de gelukkige positie dat het festival elk jaar 
uitverkocht raakt. Het festival heeft veel herhaalbezoekers en dat is een compliment 
voor de organisatie. Een nadeel: we bedienen steeds hetzelfde publiek dat langzaam 
ouder wordt. De uitdaging ligt voor Brainwash Festival in het (blijven) aantrekken 
van een jong, divers publiek. 

Verder professionaliseren 

Waar de aandacht in de beginjaren vooral is uitgegaan naar het opzetten van de 
activiteiten, wordt nu meer aandacht gegeven aan een gezonde organisatie. De 
komende jaren zal Brainwash inzetten op een groter team dat duurzaam aan de 
organisatie verbonden blijft en marktconform betaald wordt. 

We hopen dat 2020 wederom een prachtig jaar gaat worden voor  
Stichting Brainwash!

viii. toekomst
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