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Cultuur: kapitaal 
van uw gemeente

als (toekomstig) wethouder of gemeenteraadslid voert u campagne  
en zet u zich met hart en ziel in voor de lokale samenleving. in 
een tijd waarin de verantwoordelijkheid voor grote beleidsterreinen 
bij u wordt neergelegd, is het een uitdaging om de leefbaarheid 
in uw gemeente op niveau te houden. Het is de kunst om goed 
te gebruiken wat u al in huis hebt en zo een wenkend perspec-
tief voor de toekomst te creëren. door het culturele kapitaal in 
uw gemeente actief in te zetten kunt veel bereiken. Op allerlei 
terreinen zijn er al vruchtbare samenwerkingen.

coverbeeld:
De Omgeving van de Mens is de Medemens, jules deelder
Foto: monique Benthin
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kunst, cultuur en erfgoed zorgen voor een positief gevoel en 
dragen bij aan een veilige leefomgeving. mooie historische 
plekken, festivals en evenementen, lokale gezelschappen – van 
garageband tot theatergezelschap en van harmonie tot dans-
groep – vertellen samen het verhaal van de stad, het dorp, de 
wijk, de regio. Het zijn die dingen die mensen trots maken op 
hun woonplaats, waardoor zij graag in hun gemeente blijven 
wonen, hun kinderen er willen laten opgroeien en zich voor de 
gemeenschap willen inzetten. goede voorbeelden hiervan geven 
dordrecht, Westerveld, Schiedam en kampen, winnaars van de 
Bng Bank erfgoedprijs. 

Cultuur spreekt
tot het hart

Publiciteitsbeeld WijkSafari Slotermeer, adelheid roosen
Foto: Bastiaan Heus
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Cultuur zet 
uw gemeente 
op de kaart

met een prachtige stads– of dorpskern, festivals, musea en  
bijzondere voorstellingen of evenementen kan uw gemeente 
zich echt onderscheiden. denk aan het enorme succes van 
Oerol of de designweek in eindhoven, maar ook noorderslag 
in groningen of een klein initiatief als Opera Spanga (Friesland). 
niet alleen voor toeristen, maar ook voor vakgenoten en publiek 
uit de regio en soms het hele land is het een aanleiding om 
uw gemeente te bezoeken. kunst, cultuur en erfgoed dragen 
bovendien aantoonbaar bij aan een beter vestigingsklimaat van 
gemeenten, zoals blijkt uit de atlas voor gemeenten. 

Cultuur opent 
nieuwe deuren

Steeds vaker zien we dat de culturele sector en de lokale overheid 
elkaar weten te vinden. Samen ontwikkelen ze ideeën, vaak op 
onverwachte terreinen. Oplossingen voor stedelijke ontwikke-
ling, de zorg, het nieuwe werken of duurzaamheid. Bijvoorbeeld 
een app voor demente bejaarden, slimme straatverlichting of 
danstherapie voor Parkinsonpatiënten. in verschillende steden 
ontstaan creatieve denktanks. Stadslaboratia als kunstenlab in 
deventer en Stadslab leiden. Plekken waar gemeente en crea-
tieve geesten uit stad en regio elkaar treffen en samen met het 
bedrijfsleven werken aan een creatieve toekomst. Overal zijn dit 
soort broedplaatsen in opkomst; en niet voor niets.
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wat kunt u doen ?
Het Nationale Canta Ballet, Het nationale Ballet en nova college, gashouder te amsterdam
Foto: anP - Olaf kraak

Voorstelling over mobiliteit en beweging, een samenwerking 
tussen het nationale Ballet en gehandicapten en hun autootjes.
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Om culturele, sociale en economische ontwikkelingen van stad 
en regio mogelijk te maken is samenwerking van cruciaal belang. 
Een beleidsagenda van overheid, cultuur en bedrijfsleven voor 
de langere termijn geeft richting aan uw beleid. 

Betrek kunstenaars en culturele instellingen actief bij de 
zoektocht naar oplossingen voor de grote vraagstukken 
in de komende jaren, zoals ruimtelijke ordening, duur-
zaamheid, zorg en welzijn.

definieer de sterke culturele punten waarmee uw  
gemeente zich profileert en betrek deze actief bij uw 
strategie.

maak goede afspraken met andere overheden, werk 
samen. Zoek naar matching van middelen, bijvoorbeeld 
door een regionale of landelijke aanpak te kiezen en 
daarbij andere overheden te betrekken.

Stimuleer en ondersteun samenwerkingsprojecten tussen 
cultuur, bedrijfsleven en sectoren als zorg, onderwijs en 
wijkontwikkeling. 

kijk niet alleen zelf over de grenzen van uw eigen  
portefeuille, laat ook ambtenaren vanuit verschillende 
vakgebieden samenwerken.

1.  

2. 

3.  

4.  

5.  

Betrek Cultuur 
Bij grote  
gemeentelijke 
vraagstukken

Garden of Growth, rick messemaker & monique Benthin 
Foto: monique Benthin
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Kunst en cultuur zijn even belangrijk voor de ontwikkeling  
van kinderen als rekenen en taal. Creatieve vaardigheden  
(‘21st century skills’) zijn onontbeerlijk voor de toekomst van 
onze kinderen en daarmee voor de bijdrage die zij later aan 
onze samenleving leveren. 

Zorg dat scholen cultuureducatie structureel opnemen 
in het lespakket, zoals dat ook is afgesproken met de 
rijksoverheid.

Stimuleer een duurzame en structurele aanpak voor 
binnen– en buitenschools cultuuronderwijs. investeren 
in doorlopende en samenhangende programma’s loont. 

Behoud de diversiteit en kleinschaligheid van kunst- 
beoefening, dat is de voedingsbodem voor het creatieve 
klimaat in uw gemeente. Zorg dat het creatieve onderwijs 
aansluit op het culturele aanbod in uw regio.

maak en houd basisvoorzieningen zoals bibliotheken en 
culturele centra voor iedereen bereikbaar, desnoods door 
ze te combineren met andere voorzieningen.

juist kinderen die onder de armoedegrens leven heb-
ben perspectief nodig. kunstbeoefening biedt dat, net 
als sport. Zorg dat daarvoor ook in uw gemeente een 
jeugdcultuurfonds is.

versterk talent 
en Creativiteit 

1.  

2. 

3.  

4.  

5.  

Leerorkest Noord 
Foto: jean van lingen

1110cultuuragenda 2014 Wat kunt u dOen ?



De gemeente heeft een belangrijke voorwaardenscheppende 
rol. Ze kan het eigen initiatief van burgers, bedrijven en culturele 
instellingen faciliteren. Soms is het alleen nog een kwestie van 
‘inkoppen’. 

Betrokkenheid van bewoners is een voorwaarde voor een 
aantrekkelijke leefomgeving. Betrek hen bij de ontwikke-
ling van plannen en laat ze hun eigen verhaal vertellen  
of evenementen organiseren, samen met culturele  
instellingen. Zo ontstaan netwerken en worden burgers 
‘eigenaar’ van de kunst– en cultuurvoorzieningen in hun 
omgeving.

kijk wat uw gemeente te bieden heeft, bijvoorbeeld in 
geval van leegstand: bied fysieke atelier– en oefenruimtes 
aan, ontwikkel creatieve broedplaatsen, laat kunstenaars, 
culturele instellingen en bewoners meedenken over het 
zoeken van nieuwe bestemmingen. 

Wees een goede opdrachtgever. Schep helderheid over 
wat geleverd moet worden in ruil voor middelen (subsidie, 
faciliteiten, etc.), leg samen vast waar je op wilt ‘afrekenen’ 
en hoe dat wordt vastgesteld. dit geldt des te meer als 
een instelling met meerdere overheden te maken heeft.

neem blokkades weg op het gebied van regelgeving, 
die creatieve oplossingen in de weg staan. Soms blijkt 
een instelling die door bezuinigingen gesloten moet 
worden, toch te redden door burgerinitiatief. een andere 
vergunning of een gewijzigde financiering is vaak wel 
noodzakelijk; wees daarin op uw beurt creatief.

versterk eigen 
initiatief 

1.  

2. 

3.  

4.  

Onderdeel van video-installatie, Hanneke de jong & jonas de Witte, Oerol 2013
Foto: Hanneke de jong & jonas de Witte
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Silent Sky Project, rob Sweere
Foto: mothership

Mensen op Oerol maken onderdeel uit van het kunstwerk 
om opnieuw bewust te worden van hun omgeving.

goede  
voorBeelden
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dementie–app 
Brengt het 
gesprek weer 
op gang

digitaal ontwerpster romina Pompeï bedacht een iPad–applicatie 
waarmee dementerende ouderen herinneringen kunnen ophalen 
en in contact blijven met dierbaren. Vrienden en familieleden 
zetten vanuit huis foto’s en verhalen in de app. deze worden 
vervolgens door verzorgers gedeeld met de dementerende 
persoon. Pompeï won in 2012 de Hku–award voor haar iPad–
applicatie ‘En toen’. 

dansprogramma 
voor parkinson-
patiënten

marc Vlemmix, directeur van danshuis Station Zuid in tilburg, 
kreeg Parkinson. Hij ontwikkelde vervolgens zelf een methode 
van danslessen om Parkinson–patiënten te helpen beter en 
langer mobiel te blijven. de combinatie bewegen en creativiteit 
stimuleert de geest en het lijf. Zijn stichting ‘Dance for Health’ 
wil de methode verder over nederland verspreiden en werkt 
daarvoor samen met lokale partners zoals het rotterdamse 
Scapino Ballet.
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stadslaB leiden: 
Creatieve 
vrijwilligers 
samen met 
de stad 
 
 

Stadslab is een denktank van ruim duizend creatieve vrij- 
willigers die de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseert 
over de verbetering van de publieke ruimte en mogelijke culturele  
initiatieven. een netwerk van Stadslaboranten: gewone leidenaren,  
studenten, kunstenaars, experts uit het vakgebied en vele  
andere vrijwilligers, die allerlei projecten bedenken en uitvoeren: 
bijvoorbeeld onderzoek naar de staat van de leidse festivals, 
meedenken over de inrichting van een winkelstraat, lege etalages 
door kunstenaars verfraaien, uitgave leidse Style, over leidse 
kennis & cultuur, stroomstootjes, aanjagen van totstandkoming 
cultuurkwartier quartier leiden en van het Singelpark langs de 
historische groene singelrand. 

beeld: lorem ipsum
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kunstenlaB: 
verBindingen met 
Bedrijfsleven 

Het kunstenlab (in deventer) is een kleine, dynamische organisatie 
met een groot netwerk. dit zet de organisatie actief in om kunst 
en kunstenaars daar waar mogelijk een relevante rol te geven in 
maatschappelijke kwesties. Hoe? dat gebeurt concreet in pro-
jecten als Ongezouten, waar kunstenaars inmiddels ruim veertig 
mkB-ondernemers succesvol hebben gecoacht. in het a1-project 
onderzoeken en ontwerpen kunstenaars de snelweg; bij ‘Hoog 
Water!’ visualiseren kunstenaars onze omgang met waterbeheer 
voor ruimte voor de rivier. de kunstenaar is, afhankelijk van 
de situatie, katalysator, verbeelder, onderzoeker, luis in de pels, 
vrijdenker of verhalenverteller. Het kunstenlab is matchmaker 
en werkt samen met ondernemers, maatschappelijke partners, 
overheden en creatieve professionals uit het hele land.

nieuw elan 
door eChte 
Betrokkenheid 

in 2007 stelde dordrecht een speciale cultuurintendant aan,  
Han Bakker. Bijzonder was dat hij direct aan B&W rapporteerde. 
Ook bijzonder was dat hij eerst echt de inwoners aan het woord 
liet en niet van bovenaf met plannen kwam. de betrokkenheid 
en het enthousiasme die hij daarmee creëerde werkten aanste-
kelijk. geënthousiasmeerd door de eigen bevolking zetten de 
gemeenteraad en B&W stevig in op cultuur, erfgoed en ruimtelijke 
ordening. en niet zonder gevolg. in korte tijd steeg dordrecht 
10 plaatsen op de index voor de woonaantrekkelijkheid van de 
atlas voor gemeenten. dat is nog nooit eerder vertoond. Han 
Bakker wordt tegenwoordig regelmatig door andere gemeenten 
uitgenodigd om over zijn aanpak te vertellen. 

20 21cultuuragenda 2014 gOede VOOrBeelden



Werk
gelegenHeid

leeuwarden: 
maatsChappelijke 
amBities als anker 
voor Culturele 
hoofdstad
  

leeuwarden mag in 2018 de titel ‘Culturele Hoofdstad van 
Europa’ dragen. centraal in hun aanpak staat de ‘Mienskip’,  
de gemeenschap. cultuur is in de opvatting van de leeuwarders  
de ideale schakel tussen de verschillende beleidsvelden. in 
het winnende bidbook staan dan ook vooral maatschappelijke  
ambities beschreven en hoe kunst en cultuur daarin een rol 
kunnen spelen. Op het wensenlijstje staan onder andere het 
verbeteren van onderwijs, vergroten van werkgelegenheid en 
bevorderen van participatie. leeuwarden grijpt kunst en cultuur 
aan om al die gebieden in beweging te krijgen.

ParticiPatie

Start
kWaliFicatie

arBeidS
POtentieelinkOmen

leeuwarden, samenwerkingsagenda 2013–2025 

Cultuur

OnderWijS
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beeld: lorem ipsum

Rest., egBg / martijn engelbregt
Foto: martijn engelbregt

Bij openluchtrestaurant Rest. werd gekookt met restjes en onkruid.
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n.V. / cinekid / club guy & roni / cobra museum voor moderne kunst / codarts rotterdam / combattimento consort 
amsterdam / compagnie karina Holla / compagnietheater / componisten 96 / concert– en congresgebouw de doelen 
/ concordia kunst & cultuur / conny janssen danst / conservatorium maastricht / conservatorium van amsterdam / 
courante / crea / cultureel jongeren Paspoort (cjP) / cultuur inventarisatie / cultuur – Ondernemen / 
cultuurcompagnie noord–Holland / dansateliers / dansers Studio / dansmakers amsterdam / danstheater aYa /  
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jeugdtheatergroep dOX / jeugdtheaterhuis Zuid–Holland / jonge Harten / joods Historisch museum / kennisland /  
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leine & roebana / likeminds / lkca / los Bewegingstheaterwerkplaats / lux nijmegen / luxor theater / maas /  
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de toonzaal / muziekcentrum Frits Philips / muziekcentrum van de Omroep (mcO) / muziekcentrum Vredenburg / 
muziekgebouw aan ‘t ij / muziekpodium Zeeland / muziekschool amsterdam / muziekschool ‘de muzen’ / nationale 
reisopera / nationale Stichting de nieuwe kerk / nb projects / ncB naturalis / nederlande beroepsvereniging van 
Film– en televisiemakers (nBF) / nederlands Blazers ensemble / nederlands centrum voor Volkscultuur / nederlands 
danstheater / nederlands Film Festival / nederlands Fonds voor de Film / nederlands kamerkoor (nkk) / nederlands 
letterenfonds / nederlands muziek instituut / nederlands Openluchtmuseum / nederlands Philharmonisch Orkest / 
nederlands Scheepvaartmuseum amsterdam / nederlands Symfonie Orkest / nederlands theaterfestival / nederlandse 
associatie voor Podiumkunsten (naPk) / nederlandse dansdagen / nederlandse galerie associatie / nederlandse kring 
van Beeldhouwers / nederlandse Vakgroep keramisten / nederlandse Vioolconcoursen / netwerk jeugdtheaterscholen / 
nexus instituut / nieuw West / nieuwint music Productions / noord nederlands toneel / noorderzon Festival / noordkaap /  
november music / ntb – Vakbond voor musici / ntr / nvBa netwerk voor Bedrijfsmatig archiveren / Opera Spanga / 
Opera Zuid / Organisatie Oude muziek / Orkater / Orkest de ereprijs / Orkest v/d achttiende eeuw / Orkest van het 
Zuiden / Overstekend Wild / Pakhuis de Zwijger / Paradiso / Peer group / Perdu / Persmuseum / Pictoright / Poetry 
international / Poëziefestival landgraaf / POP nl / Prinses christina concours / Projectbureau konings kunst / r.P. de 
jong & Bena advies / rabotheater Hengelo / raras Budaya / raSa Wereldculturencentrum / regiocultuurcentrum idea /  
ricciotti ensemble / rijksakademie van Beeldende kunsten / rijksmuseum twenthe / rijksmuseum van Oudheden /  
rO theater/ Stichting theaterproduktie rotterdam / rotterdam Festivals / rotterdams Philharmonisch Orkest / 
rotterdams Wijktheater / rotterdamse raad voor kunst en cultuur / rotterdamse Schouwburg / Sage cultuur /  
Sandberg instituut / Scapino Ballet rotterdam / Scholen in de kunst / School der Poëzie / School of Performing arts /  
Hanzehogeschool groningen / Slagwerkgroep den Haag / Sm’s – Stedelijk museum ‘s–Hertogenbosch / Société 
gavigniès / Springdance / St. Five great guitars / Stadsarchief amsterdam / Stadsgehoorzaal Vlaardingen / Stadspodia 
leiden / Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem / Stadsschouwburg amsterdam / Stadsschouwburg utrecht /  
Stedelijk museum alkmaar / Stedelijk museum amsterdam / Stedelijk museum de lakenhal / Steim / Stichting Brokken /  
Stichting dOek / Stichting educatieve Projecten SeP / Stichting kunst en Openbare ruimte (SkOr) / Stichting 
kunstzinnige Vorming rotterdam (SkVr) / Stichting lezen / Stichting voordekunst / Stimuleringsfonds creatieve industrie /  
StOa, raadgevend bureau v/d kunsten / Strijkkwartetten nederland / Stroom den Haag / Submarinechannel /  
Sundaymorning @ ekwc / SVP–kunst / SWk kunsthuisvesting utrecht / ‘t Barre land / terschellings Oerol Festival / 
teylers museum / the amsterdam maastricht Summer university / theater aan het Spui / theater artemis / theater 
Bellevue / theater de Vest / theater ea / theater gnaffel / theater Hof 88 / theater ins Blau / theater kikker / 
theaterfestival Boulevard / theatergroep dood Paard / theatergroep kwatta / theatergroep Vis à Vis / 
theaterproductiehuis Zeelandia / theaterwerkplaats generale Oost / toneelgroep amsterdam / toneelgroep maastricht / 
toneelgroep Oostpool / toneelschuur Producties / twentseWelle / urban myth / utrechts centrum voor de kunsten /  
V2 / Van abbemuseum / Van gogh museum / Vereniging Haagse kunstkring / Vereniging nederlandse muziek 
ensembles (Vnme) / Vereniging nederlandse Poppodia en Festivals (VnPF) / Vereniging van Openbare Bibliotheken 
(VOB) / Vereniging van Schrijvers en Vertalers (vsenv) / Verkadefabriek / Villa Zebra, kinderkunsthal rotterdam / Vincent 
van gogh Huis / ViVid Vormgeving / Vleeshal, St. Beeldende kunst middelburg / VocaallaB / VOia Vereniging 
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Strijkkwartet / Willem de kooning academie / Wintertuin / Witte de With / Wmc kerkrade / Zeister muziekschool / Zimihc
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Colofon

OVer kunSten ‘92
kunsten ‘92 is de landelijke belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed, 
waarvan zo’n 400 organisaties lid zijn. kunsten ‘92 zet zich in voor een ster-
ke kunst– en cultuursector en gaat daarover het gesprek aan met politici en  
beleidsmakers. 

kunsten ’92 agendeert belangwekkende onderwerpen, zoals in deze gemeen-
telijke cultuuragenda, doet onderzoek, organiseert debat en vestigt aandacht 
op knelpunten en goede voorbeelden. aan onze leden bieden wij een platform 
om te lobbyen en te netwerken, kennis te verzamelen en te delen, van elkaar te 
leren en tot nieuwe inzichten te komen.

Bekende initiatieven van ons zijn onder meer de Bng Bank erfgoedprijs en 
het jaarlijkse Paradisodebat. Voor meer informatie over onze activiteiten zie  
www. kunsten92 .nl

kunsten ‘92
Herengracht 62 
1015 BP amsterdam
www. kunsten92 .nl

cOntactPerSOOn
marianne Versteegh, algemeen secretaris
(020) 4220322
info @ kunsten92. nl
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kunsten’92 biedt u in samenwerking met artisttalks de mogelijkheid  
een kunstenaar te boeken om mee te denken over uw beleidsvraagstuk.

Wilt u onderzoeken hoe kunst en cultuur uw gemeente kunnen verrijken? 
Heeft u een plan, een vraag of een idee? kunstenaars zijn bedreven in het 
uitdiepen van specifieke onderwerpen vanuit een autonome beroepspraktijk. 
door gebruik te maken van hun unieke creatieve kwaliteiten krijgt u dan ook 
een frisse en inspirerende blik op uw beleid. 

Wilt u Verder Praten?

knip of scheur het formulier uit deze folder en stuur het op. kunsten ‘92 zal dan zo spoedig mogelijk contact  
met u opnemen. Ontvangt u graag meer informatie over dit aanbod of wilt u op een andere manier advies  
ontvangen over kunst– en cultuurbeleid, neem dan contact op met kunsten’92 via 020 – 4220322 / 06 52667719  
of mail: info @ kunsten92.nl. Voor meer informatie bezoek: www. kunsten.nl of www. artisttalks .nl.

naam

funCtie

e–mail

telefoon

gemeente

vraag

Boek uw kunstenaar


