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Samenvatting 

Wij hebben in de afgelopen kabinetsperiode een aantal bestuurlijke afspraken gemaakt over 

onderwerpen, die de relatie tussen kunst, cultuur en de samenleving moeten verstevigen en de 

komende jaren nog doorlopen. Lokale overheden en instellingen hebben de uitwerking van deze 

afspraken krachtdadig opgepakt. Zij worden daarbij ondersteund door onafhankelijke landelijke 

organisaties die met het veld, de gemeenten en met ons samenwerken. In dat kader zijn er recent 

ontwikkelingen geweest en zijn er publicaties verschenen die u van dienst kunnen zijn bij de 

verdere vormgeving van uw beleid. Wij zullen die in deze ledenbrief nader belichten. 

Het betreft beleidsmatige handvatten bij de onderstaande bestuurlijke afspraken: 

1. Impuls brede scholen, sport en cultuur 

Onderzoeksrapport Cultuurcoaches. 

2. Regeling cultuurparticipatie voor provincies en gemeenten 

Jaarboek en digitaal kennisatelier cultuurparticipatie. Handreiking Nieuwe cultuurfuncties. 

3. Toekomstverkenning kunstbeoefening in de vrije tijd, kunst- en cultuureducatie 

Drie publicaties over kunstbeoefening in de vrije tijd: faq's, mogelijkheden en toekomstverkenning. 

Monitor Amateurkunst 2009. Binnenkort verschijnen er aan de hand van theorie, praktijk en een 

bestuurdersconferentie factsheets over kunst- en cultuureducatie. En in 2011 is er voor de laatste 

keer met rijkssubsidie de cursus cultuureducatie voor cultuur- en onderwijsambtenaren. 

Alle genoemde publicaties zijn te raadplegen via VNG-site, beleidsveld cultuur. De handreiking 

over 'Nieuwe cultuurfuncties' ontvangt u tevens in gedrukte vorm. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

Wij hebben in de afgelopen kabinetsperiode een aantal bestuurlijke afspraken gemaakt over 

onderwerpen, die de relatie tussen kunst, cultuur en de samenleving moeten verstevigen en die de 

komende jaren nog doorlopen. Lokale overheden en instellingen hebben de uitwerking van deze 

afspraken krachtdadig opgepakt. Zij worden daarbij ondersteund door onafhankelijke landelijke 

organisaties die met het veld, de gemeenten en met ons samenwerken. In dat kader zijn er recent 

ontwikkelingen geweest en zijn er publicaties verschenen die u van dienst kunnen zijn bij de 

verdere vormgeving van uw beleid. Wij zullen die in deze ledenbrief nader belichten. 

Het betreft beleidsmatige handvatten bij de onderstaande bestuurlijke afspraken: 

1. Impuls brede scholen, sport en cultuur 

Onderzoeksrapport Cultuurcoaches. 

2. Regeling cultuurparticipatie voor provincies en gemeenten 

Jaarboek en digitaal kennisatelier cultuurparticipatie. Handreiking Nieuwe cultuurfuncties. 

3. Toekomstverkenning kunstbeoefening in de vrije tijd, kunst- en cultuureducatie 

Drie publicaties over kunstbeoefening in de vrije tijd: faq's, mogelijkheden en toekomstverkenning. 

Monitor Amateurkunst 2009. Binnenkort verschijnen er aan de hand van theorie, praktijk en een 

bestuurdersconferentie factsheets over kunst- en cultuureducatie. En in 2011 is er voor de laatste 

keer met rijkssubsidie de cursus cultuureducatie voor cultuur- en onderwijsambtenaren. 

Alle genoemde publicaties zijn te raadplegen via VNG-site, beleidsveld cultuur. De handreiking 

over 'Nieuwe cultuurfuncties' ontvangt u tevens in gedrukte vorm. 



1. Impuls brede scholen, sport en cultuur 

1.1. Algemeen 

Het is de bedoeling dat er in het kader van de bestuurlijke afspraken over de Impuls brede 

scholen, sport en cultuur van 2008 tot en met 2012 in totaal 135 fte combinatiefunctionarissen 

cultuur (= 6% van het totaal) in ons land komen. De gemeenten hebben daarbij de regie. Zij 

bekostigen 40%, het Rijk eveneens 40% en 20% kan van derden komen. De Impuls heeft onder 

andere als doel te bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met een of meer kunst- en 

cultuurvormen en het onder jongeren stimuleren van actieve kunstbeoefening. De in dit kader 

werkzame personen, thans al 130 veelal met de naam cultuurcoach, dienen verbindingen te 

leggen tussen in elk geval twee van de drie betrokken sectoren. Gemeenten blijken vaak behoefte 

aan relatief meer functionarissen op cultuurgebied te hebben. Tot op heden hebben wij daarover 

nog geen nadere afspraken met het Rijk kunnen maken 

1.2. Cultuurcoaches: schakels tussen school en culturele instelling 

Cultuurformatie, de landelijke ondersteuner van de Impuls op cultuurgebied, heeft in september jl. 

een eerste versie van het rapport 'Cultuurcoach, Schakel tussen school en culturele instelling' 

laten verschijnen. De handreiking is gebaseerd op onderzoek en biedt een theoretisch kader. 

Daarnaast wordt de praktijk van coaches in diverse sectoren beschreven: openbare bibliotheek, 

popmuziek, podiumkunsten, erfgoed/musea, actieve kunstbeoefening. Ook een coördinerende 

functionaris komt aan bod. Naar aanleiding van ingewonnen commentaar en regiobijeenkomsten 

is op 9 december een tweede versie verschenen tijdens de derde landelijke kennisdag voor direct 

betrokkenen zoals gemeentebestuurders en -ambtenaren. Voor meer algemene informatie: 

www.combinatiefuncties.nl. Voor informatie over het onderdeel cultuur: www.cultuurcoach.org. 

2. Regeling cultuurparticipatie voor gemeenten en provincies 

2.1. Algemeen 

Zoals gemeld in onze ledenbrief 'Ontwikkelingen cultuurparticipatie' van 28 februari 2010 (Lbr. 

10/024) bestaat het Fonds voor Cultuurparticipatie sinds januari 2009. Cultuurparticipatie bevat 

amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur. Het Fonds kent een vierjarige matchingsregeling 

voor 35 grote gemeenten en provincies, die gelden kunnen doorsluizen naar kleinere gemeenten 

(als follow-up van het Actieplan Cultuurbereik). Hierbij gelden de volgende doelstellingen: 

1. Meer mensen doen mee, georganiseerd en ongeorganiseerd. 

2. Er komt een betere ondersteuning (begeleiding, scholing, presentatiemogelijkheden, 

samenwerking met professionals). 

Er zijn drie aandachtspunten: diversiteit van doelgroepen, vernieuwing en verankering. 
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Daarnaast heeft het Fonds vierjarige subsidies aan instellingen van landelijke betekenis 

toegekend. Er is een plusregeling voor instellingen en verenigingen. En er zijn twee zogeheten 

programma's: 'Er zit muziek in ieder kind' en 'Het beste van twee werelden'. De vraag is of de 

beoogde regeling 'Cultureel divers talent' gericht op lokale overheden en instellingen er nog komt. 

Voor meer informatie: www.cuituurparticipatie.nl 

Het Fonds heeft voort als taak te stimuleren dat informatie en kennis over beleid, onderzoek en 

praktijk op zijn gebied worden gedeeld. Daartoe is er een afstemmingsoverleg, zijn er expert-

meetings en worden er diepte-onderzoeken gedaan met de direct betrokkenen vanuit Rijk, 

provincies en gemeenten. Daarnaast zijn er beleidsinstrumenten voor een bredere kring. 

2.2. Eerste Jaarboek cultuurparticipatie 

Het Jaarboek van het Fonds, dat in 2010 voor het eerst is verschenen en dat met name de actieve 

cultuurparticipatie betreft, is een belangrijk middel dat door alle overheden bij hun beleid kan 

worden gebruikt. Het bevat bijdragen over beleid en onderzoek plus columns over de praktijk. 

In de bijdragen is er voorts aandacht voor de volgende specifieke onderwerpen: monitoring en 

evaluatie; volkscultuur; de cultuurparticipatie-plannen van de provincies en de 35 gemeenten, 

die direct zaken doen met het Fonds; monitoronderzoek cultuur en school; amateurkunst tussen 

overheid en particulier initiatief; onderzoek naar cultuurbereik in andere landen; gemeentelijk en 

provinciaal cultuurparticipatie-onderzoek; trends en beleid in het cultuurbereik; de meetbaarheid 

van de maatschappelijke effecten van cultuurparticipatiebeleid. 

2.3. Start Kennisatelier 

Op 1 december jl. is het digitale Kennisatelier van het Fonds gestart. Alle gemeentelijke en 

provinciale vierjarenprogramma's cultuurparticipatie zijn hierop te vinden samen met de ambtelijke 

contactpersonen. Er is een bibliotheek over wetenschappelijk plus ander onderzoek en over het 

beleid van de diverse overheidslagen. Deze bibliotheek bevat ook de verslagen van de 

expertmeetings, monitoring en evaluatie. De site kent voorts een projectenbank en een overzicht 

van veelgestelde vragen. Voor meer informatie: www.kennj.satelier.nl 

2.4. Nieuwe cultuurfuncties: een urgente verkenning naar meerwaarde en typologie 

Het afgelopen decennium hebben gemeenten onder invloed van het Actieplan Cultuurbereik, per 

2009 het Programma Cultuurparticipatie, maar ook van de wijkenaanpak en de community arts/ 

gemeenschapskunst originele wegen ingeslagen om kunst, cultuur en samenleving te verbinden. 
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Hierbij maken zij vaak gebruik van nieuwe methoden, instellingen en personen. 

Zo zijn er tot voor kort onbekende culturele spelers op het lokale niveau verschenen. 

Gelet op de ervaringen is de publicatie 'Nieuwe cultuurfuncties, een urgente verkenning naar 

meerwaarde en typologie' verschenen. De initiatiefnemers, het Fonds voor Cultuurparticipatie en 

de sectorinstituten Erfgoed Nederland en Kunstfactor voor amateurkunst, bieden hiermee een 

beleidsmatige en praktische handreiking aan overheden, culturele, maatschappelijke en 

onderwijsorganisaties en professionals. Zij hebben daartoe tevoren afgestemd met het platform 

van cultuuraanjagers en met ons. 

Omdat met name de bezuinigingen u als gemeentebestuurders thans kunnen dwingen tot scherpe 

keuzes brengt 'Nieuwe cultuurfuncties' deze categorieën personen systematisch in kaart voorzien 

van de nodige uitleg over hun taken. En werkers in de praktijk vertellen wat ze daadwerkelijk doen. 

Diverse columns van betrokkenen uit het culturele veld bieden zicht op de toekomst. 

Het betreft zes typologieën en de daarbij behorende activiteiten: cultuurintendant, kwartiermaker, 

cultuurmakelaar, cultuuraanjager, cultuurscout/cultuurverkenner, cultuurcoach/mediacoach. 

De handreiking tracht de volgende vragen te beantwoorden: Wie zijn de nieuwe professionals die 

bijdragen aan verbindingen tussen cultuur en andere maatschappelijke sectoren? Wat doen ze? 

Wat is het profiel van hun functie? En wat is hun meerwaarde voor opdrachtgevers als overheden 

en culturele, maatschappelijke en onderwijsorganisaties? 

De Jonge Ambtenaar 2010, Ómer Kaya van de gemeente Leeuwarden, heeft op verrassende 

wijze medewerking verleend aan de vormgeving van 'Nieuwe cultuurfuncties'. 

3. Toekomstverkenning kunstbeoefening in de vrije tijd plus kunst- en cultuureducatie 

3.1. Algemeen 

Rijk, IPO en VNG hebben bestuurlijk afgesproken om een toekomstverkenning te laten maken 

naar de kunstbeoefening in de vrije tijd. Met als doel de huidige situatie beter in beeld te brengen 

dan tot op heden het geval is. En om een blik vooruit te werpen. Dit alles moet waar nodig in 

2011 leiden tot andere taakafspraken tussen de overheden mede met het oog op het nieuwe 

Subsidieplan van het Rijk. Ook in meer algemene zin werken de drie overheden de afgelopen tijd 

samen aan het boven tafel brengen van meer gegevens en beleidsinstrumenten over de 

amateurkunstbeoefening, de kunst- en cultuureducatie. 
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3.2. Kunstbeoefening in de vrije tijd: nu en in 2030 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft in overleg met de overheden en de veld

organisaties een actueel beeld van kunstbeoefening in de vrije tijd geschetst op basis van 

een groot representatief onderzoek en detailonderzoek in Alphen aan den Rijn als 'gemiddelde 

Nederlandse gemeente'. Ook onderzocht het de mogelijkheden om al dan niet in georganiseerd 

verband aan kunstbeoefening te doen. Er zijn in dit kader volgens het SCP vijf typen te onder

scheiden: bij verenigingen, binnen culturele en maatschappelijke instellingen, op school (inclusief 

de brede school), in informeel verband en op de particuliere markt. De bevindingen zijn 

verschenen in twee rapporten: 'FAQ's over kunstbeoefening in de vrije tijd' en 'Mogelijkheden tot 

kunstbeoefening in de vrije tijd'. 

Vóór het SCP-rapport was de kennis over de mogelijkheden tot kunstbeoefening incompleet en 

verbrokkeld. Over de informele en commerciële kunstbeoefening was zelfs nauwelijks iets bekend. 

Ook was het niet geheel duidelijk in hoeverre de diverse disciplines aan bod komen binnen de 

cultuureducatie op school. Alleen over de kunstbeoefening in verenigingen en bij instellingen 

waren er meer gegevens. In het rapport is nieuwe informatie opgenomen en is bestaande kennis 

voor het eerst samengevoegd. Tevens wordt het functioneren van de drie overheidslagen tegen 

het licht gehouden. 

Voorts heeft het SCP vooruit gekeken in de Toekomstverkenning kunstbeoefening'. Het is daarbij 

uitgegaan van vijf algemene ontwikkelingen in de samenleving: individualisering, informalisering, 

intensivering, internationalisering en informatisering. En het heeft beredeneerd wat de betekenis 

van die ontwikkelingen zal zijn voor volume, voorkeuren en vormgeving van de kunstbeoefening in 

de vrije tijd anno 2030. Het aantal beoefenaren zal gelijk blijven: bijna de helft van de bevolking. 

Qua voorkeur zal er een accentverschuiving zijn ten nadele van de traditionele genres. Maar de 

grootste verandering wordt verwacht bij de door de burger gewenste vormgeving in de richting van 

de door het SCP zogenoemde 'kunstbeoefening 2.0 ': men wil in korte tijd een populair genre leren 

beheersen en men wenst tevens digitaal interactief bediend te worden. 

Dit najaar hebben er over het SCP-rapport regionale discussiebijeenkomsten van overheden, veld 

en andere deskundigen plaatsgevonden. Naar aanleiding van dit alles willen Rijk, IPO en VNG 

komen tot een aanbeveling voor een toekomstgericht beleid en waar nodig tot een actualisering 

van de onderlinge verantwoordelijkheden. Vanwege het nieuwe kabinet en het regeerakkoord is 

de planning hiervan verschoven van najaar 2010 naar voorjaar 2011. Voor meer informatie: 

www,scp_,nj 
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3.3. Amateurkunst: de feiten 

In 2010 is 'Amateurkunst - de feiten, Monitor Amateurkunst in Nederland 2009' versehenen. Dit is 

gebeurd door Kunstfactor, het nieuwe instituut voor deze sector in overleg met Rijk, IPO en VNG. 

Hiermee komt voor het eerst op basis van een representatieve steekproef de amateurkunst 

cijfermatig in beeld. Men wil hiermee de overheden voorzien van goed onderbouwde gegevens, 

waarop zij hun beleid kunnen baseren en besluiten kunnen nemen. Het betreft het aantal 

kunstbeoefenaars plus de verdeling over disciplines, leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en regio. 

Ook wordt er inzicht gegeven in de ondersteunende vrijwilligers. Er wordt aangegeven waar 

burgers hun kunst beoefenen, hoeveel tijd ze eraan besteden en wat ze eraan uitgeven. Meer 

details over dit laatste staan in de publicatie 'Actieve kunstbeoefening en geld' van 2009, gemaakt 

in opdracht van sectorinstituut Kunstfactor en branchevereniging Kunstconnectie. Voor meer 

informatie: www.kunstfaGtor.nl. 

Voor de volledigheid willen wij twee andere relevante activiteiten aan u melden: 

- Binnenkort wordt voor het eerst de 'Kunstfactorprijs voor kunst en samenleving' uitgereikt. Deze 

nieuwe jaarlijkse prijs gaat naar diegene die de actieve amateurkunstbeoefening op een 

uitzonderlijke manier onder de aandacht van het grote publiek heeft gebracht en dan in het 

bijzonder in relatie tot de maatschappij. Elk jaar kunt u ook u als gemeente kandidaten nomineren. 

- In mei 2011 vindt de eerste Week van de Amateurkunst plaats. Hiervoor konden onder andere 

lokale overheden en instellingen zich als coördinator aanmelden. Met behulp van landelijke 

promotie en ondersteuning zullen verspreid over het land diverse activiteiten plaatsvinden. 

De aftrap is in Delft met behulp van gemeentelijke coördinatie aldaar. 

3.4. Kunst- en cultuureducatie: werken aan de toekomst 

Op 13 december jl. is er in Amersfoort door Kunstconnectie, de branchevereniging van 

muziekscholen, creativiteitsinstellingen en centra voor de kunsten, een conferentie 'Kunst- en 

cultuureducatie, Samen werken aan toekomstbestendige organisaties' georganiseerd voor 

bestuurders van gemeenten, provincies en instellingen. Dit is gebeurd in samenspraak met IPO en 

VNG. Het Rijk heeft financiële steun verleend en het rijksgesubsidieerde expertisecentrum, 

rijksfonds en sectorinstituut hebben aan de voorbereiding meegewerkt. 

Het is de bedoeling dat naar aanleiding van onderzoeksgegevens over theorie en praktijk en op 

basis van de werkconferentie factsheets ter ondersteuning van het toekomstige gemeentelijke 

beleid verschijnen. 
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Deze bevatten onderwerpen als: relevante maatschappelijke ontwikkelingen; begrippen; 

samenwerking tussen overheden; relatie overheid - instelling; doelgroepen; laagdrempeligheid; de 

markt van aanbieders; samenwerkingspartners; ondernemerschap en productinnovatie; inzet van 

arbeid en certificering/benchmarking. Voor meer informatie: www.kunstconnectie.nl. 

Op 21 april 2011 is er te Amersfoort de vijfde editie van de periodieke Cultuureducatiebeleiddag 

voor gemeenteambtenaren, georganiseerd door het landelijke expertisecentrum Cultuurnetwerk 

in overleg met overheden en veld. Voorts wordt door Cultuurnetwerk in 2011 voor de laatste keer 

de cursus 'Cultuureducatie voor gemeentelijke cultuur- en onderwijsambtenaren' gehouden in 

samenwerking met provinciale ondersteunende organisaties. Rijk, IPO en VNG hebben 

meegewerkt aan de voorbereiding. En er is sprake van rijkssubsidie, die echter na de cursus 

afloopt. Cursusaanmelding vóór 31 december 2010. Voor meer informatie: www.CMltMurnetwe.rk.nl. 

Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

mr. R.J.J.M. Pans, 
voorzitter directieraad 

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 
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