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kunstconnEctiE biEdt lEdEn
niEuwE maniErEn van communicErEn
En samEnwErkEn
kunstconnEctiE klantvErHaal
Kunstconnectie is de branchevereniging voor kunsteducatie en kunstbeoefening. Abecon hielp de vereniging bij het
opbouwen van een waardevol kennis- en informatieplatform voor haar leden. Dit zijn centra voor de kunsten, muziekscholen en andere werkgevers die kunsteducatie bieden en kunstbeoefening mogelijk maken. “Via één overzichtelijke,
gebruiksvriendelijke, besloten internet omgeving kunnen zij eenvoudig over actuele informatie beschikken, kennis uitwisselen en samenwerken aan projecten.”

Kunstconnectie stimuleert en adviseert aangesloten instellingen bij het ontwikkelen van cultureel ondernemerschap en
eigentijds werkgeverschap. Zij doen dit onder andere via ledencongressen, studiedagen en workshops, mantelovereenkomsten en beleidshandreikingen. En via het praktisch informatie en kennisplatform Ledennet. Deze vernieuwende op
Microsoft SharePoint software gebaseerde omgeving kwam tot stand onder leiding van Kunstconnectie-medewerker
Natasja Stel.
EEnvoudigEr samEnwErkEn
“Aansluitend op de Microsoft SharePoint training door Abecon hebben we de indeling van het Ledennet bepaald.
Vervolgens hebben we de SharePoint-omgeving in onze eigen huisstijl opgezet en zijn we gestart met het vullen ervan,”
kijkt Natasja Stel terug. “Belangrijke voordelen van het portal zijn éénmalige invoer van gegevens en eenvoudig beheer,
delen en uitwisselen van documenten. Integratie met andere Microsoft Office-producten draagt verder bij aan een hoge
kwaliteit van de beschikbare informatie. Ook zijn er uitgebreide zoek- en filtermogelijkheden. Zo kunnen we onze leden
veel toegevoegde waarde bieden in één centrale en betrouwbare omgeving.”
ZEEr ruim informatiEaanbod
Het Ledennet is een besloten internet omgeving die toegang biedt tot veel relevante informatie, die we centraal
up-to-date houden. Je kunt hierbij denken aan de Arbocatalogus kunsteducatie, voorbeelden van salarisschalen,
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stappenplannen en een HR-scan voor inventarisatie van de status van HR-instrumenten. Ook is er veel informatie te
vinden over het CAO, CAR UWO. Leden van Kunstconnectie kunnen via de website inloggen met hun persoonlijke
code.”
intEractiEf
Naast informatief is het Ledennet ook interactief. “Leden kunnen
hier vragen stellen over ondernemerszaken of personeelszaken
zoals arbeidsvoorwaarden. Ook kunnen ze ideeën en bijdragen
plaatsen, en die van andere mensen voorzien van opmerkingen
of bijdragen aan discussies. Ze kunnen er onderling kennis
uitwisselen, speciale team- en projectsites opzetten, gebruiken
en samenwerken. Ook ledenraadplegingen en inschrijvingen
voor ons tweejaarlijkse ledencongres gaan via het Ledennet.”

“met microsoft sharePoint hebben we
de informatievoorziening aan onze leden
versterkt en kunnen we meer en betere
mogelijkheden voor samenwerking
bieden.”
Natasja Stel

bEncHmark
Kunstconnectie biedt haar leden gratis deelname aan KAnS: de branchemonitor voor de sector Kunsteducatie. “Via
het Ledennet kunnen ze eenvoudig de vragenlijst invullen en de benchmark en analyses inzien. Dit kan bijvoorbeeld
zijn voor de verdeling van de personeelskosten, de beheerskosten, de subsidieinkomsten versus de eigen inkomsten,
gemeentelijke subsidie per inwoner etcetera. Zo vergemakkelijkt het Ledennet het verzamelen van landelijke cijfers en
het onderling vergelijken van statistische en financiële gegevens.”
voordElEn voor kunstconnEctiE
• Leden kunnen snel over informatie beschikken en beter geïnformeerde beslissingen nemen
• Een goede manier om toepassingen en documenten te ontsluiten, te beheren en te delen
• Structuur en toegankelijkheid van ledeninformatie
• Eén gebruiksvriendelijke en betrouwbare bron voor relevante informatie en expertise
• Meer en betere mogelijkheden voor samenwerking met en tussen leden
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