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VOORWOORD

MISS IE EN BELOFTE 

• Over De Kunstbeweging

• Waar staan we voor: Visie, Missie en kernwaarden

CULTUURPARTICIPATIE

• Amateurkunst 

• Wijken en dorpen

TALENTONT WIKKELING

PR EN COMMUNICATIE

CULTUUREDUCATIE

• Primair onderwijs

• Voortgezet onderwijs 

DE ORGANISATIE 

• Algemeen 

• Organisatiestructuur en personeel

• Financiën

• Werkbezoeken wethouder 

• Certificering Cultuurkeur

• Samenwerking met (culturele) organisaties

COLOFON

Van beginnende organisatie
tot volwaardige instelling. 

De Kunstbeweging bestond in september 2019 precies vijf 
jaar! Samen met de wethouder van cultuur Robert Kleine 
hebben we bij dit feit stilgestaan. De Kunstbeweging heeft 
zich in deze periode ontwikkeld van een beginnende 
organisatie tot een in de Emmense samenleving niet weg 
te denken instelling, welke op velerlei terreinen actief is en 
aanjaagt. Zo’n terugblik maakt ook dat we beseffen dat we 
nog veel zinvol werk kunnen doen binnen de cultuureducatie 
op scholen als ook in de samenleving wat betreft de 
leefbaarheid, gerelateerd aan maatschappelijke opgaven.

We kijken met plezier terug op een jaar boordevol activiteiten 
en ontwikkelingen op scholen, op het bezoek van Koningin 
Máxima bij de ondertekening van het Drentse convenant 
Muziekakkoord, op evenementen als Uitmarkt Emmen, op de 
start van het Buurtcultuurfonds Emmen, op het in gang zetten van 
participatieprojecten in wijken en dorpen, op mooie gesprekken, 
enzovoort.

Naast het uitvoeren van onze lokale opdracht is De Kunstbeweging 
actief in diverse netwerken en samenwerkingsverbanden. Regionaal 
met Compenta, Meer muziek in de klas, We the North en landelijk 
met o.a. Cultuureducatie met Kwaliteit, Age friendly cultural city, 
ICC netwerk, Cultuurconnectie. Alleen op die manier kunnen we 
een echt kennis- en expertisecentrum zijn ten dienste van scholen, 
verenigingen en inwoners van de gemeente Emmen. We willen 
ook op de hoogte zijn van alle relevante regelingen en trends die 
van invloed zijn voor Emmen. De kunst is om de beschikbare tijd 
goed te verdelen tussen de advisering en het bijhouden van de 
kennis die hiervoor nodig is. 

Lokaal stimuleert De Kunstbeweging samenwerking tussen 
diverse partijen in verschillende contexten. Zo is op ons 
initiatief het Netwerk Cultuureducatie Emmen ontstaan, een 
samenwerkingsverband tussen cultuurinstellingen met een 
opdracht voor cultuureducatie in het primair onderwijs in de 
gemeente Emmen. Binnen de amateurkunst staat samenwerking 
op de agenda van netwerkbijeenkomsten. Er worden gesprekken 
gevoerd met partijen uit andere sectoren zoals de zorg of het 
sociaal domein, om dwarsverbindingen tot stand te brengen en 
expertise uit te wisselen en te delen.

Ook heeft De Kunstbeweging via Stichting Uitmarkt Emmen de 
opdracht van de gemeente gekregen om Uitmarkt Emmen 2019 
te organiseren. 

Een evenement waar door veel verschillende partijen aan is 
bijgedragen, zowel in de programmering als in de organisatie. We 
hopen dat Uitmarkt Emmen zich in de komende jaren verder 
ontwikkelt tot ‘het evenement van alle inwoners van Emmen’.

In maart heeft de gemeente een bezuinigingstaakstelling 
opgelegd aan de Bibliotheek Emmen en De Kunstbeweging 
gezamenlijk. Dit heeft ons genoodzaakt al onze activiteiten onder 
de loep te nemen in relatie tot onze kerntaken. Het is duidelijk 
dat dit een andere situatie is dan voorheen. Met creativiteit 
en inspiratie zetten we onze ambities en activiteiten voort! 

De directies van Bibliotheek Emmen en De Kunstbeweging 
hebben het initiatief genomen tot een onderzoek naar meer 
samenwerking. In de loop van 2020 wordt duidelijk of er voldoende 
grondslag is om beide organisaties op te laten gaan in een nieuwe 
organisatie. Het uitgangspunt is dat bij een gelijkblijvend budget 
beide organisaties elkaar inhoudelijk goed kunnen versterken.

In dit jaarverslag geven we een beeld van de activiteiten die we in 
2019 hebben uitgevoerd. Het team van De Kunstbeweging wenst 
u veel leesplezier! 
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OVER DE KUN STBEWEGING

MISSIE
De Kunstbeweging stimuleert de ontwikkeling 
van inwoners en organisaties in Zuidoost 
Drenthe met de creatieve kracht van kunst.

VIS IE
De Kunstbeweging wil het creatieve vermogen 
van inwoners ontwikkelen om de uitdagingen 
van de 21e eeuw goed aan te kunnen; in de 
samenleving van dorpen en wijken, op scholen, 
in organisaties en bedrijven in Emmen en 
Zuidoost Drenthe. Deze eeuw laat grote 
veranderingen zien in hoe we samenleven, leren 
en werken. De creatieve kracht van kunst helpt 
om een tolerante en dynamische samenleving 
te vormen met een inspirerend, laagdrempelig 
en toekomstbestendig cultuurklimaat. Een 
prettige woon-, werk- en leefomgeving voor 
alle inwoners en bezoekers van Zuidoost 
Drenthe.

WA AR STA AN WE VOOR

KERNWA ARDEN
De Kunstbeweging staat voor creativiteit - innovatie - verbinding - kwaliteit - plezier

CREATIVITE IT — In al onze kernactiviteiten doen we aanspraak op het creatieve vermogen van de klanten, partners 
en onszelf. We adviseren, inspireren, verbinden en vernieuwen. Ons gereedschap is de creatieve kracht van kunst. 
INNOVATIE  — Innovatie is toegepaste creativiteit. Vanuit sector overstijgende vragen en als initiator investeren 
we in experiment en vernieuwing. VERBINDING — Als netwerkorganisatie verbinden we cultuurpartners aan 
opdrachten uit verschillende domeinen waarbij het werkgebied zich uitbreidt en we in de verbinding een regionale 
spilfunctie vervullen. KWALITEIT  — We ontwikkelen vraaggericht producten en diensten vanuit de behoefte 
van de klant en doelgroep. Dat leidt tot maatwerk en kwaliteit in advies, ondersteuning en organisatie van taken 
en projecten. We zetten in op duurzame projecten, tevreden klanten en kennisontwikkeling binnen en buiten de 
organisatie. PLEZIER  — Plezier geeft energie. Plezier verbindt, geeft betekenis aan het werk en maakt alles lichter. 
We geven het graag door.

6

De Kunstbeweging steunt kunst- en cultuur in de gemeente 
Emmen en zorgt dat het voor iedereen toegankelijk is. Dat 
doen we met advies over kunst- en cultuuronderwijs op 
scholen, ondersteuning van het amateurkunstveld en het 
aanjagen en stimuleren van kunst- en cultuurprojecten in 

de samenleving binnen wijken en dorpen.

De Kunstbeweging is gestart in 2014 en is sindsdien niet meer weg te denken uit het 
kunst- en cultuurveld in de Gemeente Emmen. Dagelijks zet een team van 10 enthousiaste 
mensen zich met hart en ziel in om kunst- en cultuur en de creatieve ontwikkeling in de 

Gemeente Emmen te stimuleren.

Lokale samenwerking, verbindingen maken en lokaal kunst en cultuur zichtbaar maken 
staan centraal. Sinds 1 april 2017 stuurt De Kunstbeweging ook de Cultuurcoaches 

van de Brede school Emmen functioneel aan. Zij zijn bij de Gemeente Emmen
in dienst om binnen- en buitenschoolse cultuureducatie te verbinden.

De door de gemeente in 2019 aangekondigde bezuiniging maakt dat we onze kerntaken 
onder de loep hebben genomen en geconstateerd dat we heldere keuzes moeten 

maken; niet alles is mogelijk.
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CULTUURPARTICIPATIE
AMATEURKUNST

WI JKEN EN DORPEN

Opdracht gemeente Emmen
• Advies met betrekking tot culturele levendigheid in dorpen en wijken, 

inspelend op de lokale behoeften, met aandacht voor specifieke doelgroepen
• Versterken infrastructuur amateurkunst
• Samenwerking zoeken via gebiedscoördinatoren en -adviseurs
• Faciliteren van het netwerk amateurkunst
• Versterken van het amateurkunstveld op het gebied van kennisdelen, samenwerken, fondsenwerving, 

ledenwerving, bestuursvorming

CULTUURPARTICIPATIE

ONDERBOUWING ADVIESFUNCTIE

Cultuurparticipatie
De in de bovenstaande opdracht benoemde aspecten worden 
bij De Kunstbeweging onder de noemer van cultuurparticipatie 
uitgevoerd. Cultuurparticipatie is het actief (als beoefenaar) of 
passief (als publiek) deelnemen aan kunst en cultuur in de vrije 
tijd. De Kunstbeweging stimuleert de actieve cultuurparticipatie. 
Amateurkunst neemt een bijzondere plek in binnen 
cultuurparticipatie, omdat het om georganiseerde beoefening 
gaat. Naast de georganiseerde amateurkunst bestaan er 
ook veel beoefenaars die zich niet bij een vereniging hebben 
aangesloten. Ook voor hen is het mogelijk ze een podium te 
bieden waar zij zich kunnen presenteren. 

De waarde van amateurkunst is niet in geld uit te drukken, maar 
in maatschappelijke waarde. Amateurkunstverenigingen geven 
hun wijk of dorp kleur, hebben een sociale en verbindende 
functie en leveren een groot aandeel in het gevoel van mentaal 
welbevinden.

Nieuw in 2019 is de start van het Buurtcultuurfonds Emmen, een 
initiatief vanuit de gemeente Emmen om inwoners te stimuleren 
een culturele activiteit in hun straat of dorp te organiseren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sociaal domein
Eind 2018 is door De Kunstbeweging de publicatie van het 
onderzoek ‘Cultuur en Transitie Emmen’ opgeleverd. Het 
onderzoek laat zien in hoeverre cultuur op dit moment in de 
gemeente Emmen wordt ingezet bij maatschappelijke opgaven 
(sociaal en economisch). Het geeft een beeld van de brede 
maatschappelijke opgaven waar we als samenleving en als 
gemeente voor staan. Het geeft de impact weer, die kunst en 
cultuur heeft wanneer deze worden ingezet voor het verbinden 
van mensen, het verlichten van zorg en als instrument voor 
innovatie. De verbindende en creatieve kracht van kunst kan 
het wij/zij denken tegengaan, de sociale cohesie bevorderen in 
de dorpen en wijken, mens en organisatie laten nadenken over 
hoe zij met elkaar om (willen) gaan en nieuwe ideeën en energie 
geven waar oude werkwijzen vastgelopen zijn. 

Met inzet van kunst en cultuur kunnen we mensen van 
verschillende generaties en uit verschillende culturen met elkaar 
verbinden. Bij eenzaamheid en het ontbreken aan betekenis een 
alternatief bieden en bij organisaties input geven voor innovatie. 
Wie meer wil weten over de publicatie kan contact opnemen 
met De Kunstbeweging.

Met de nieuwe projecten zet De Kunstbeweging in op 
samenwerking tussen inwoners en (partner)organisaties uit 
verschillende sectoren. Met deze projecten investeren we in 
sociale en economische doelen vanuit de kracht van cultuur. 
De intentie bij de projecten is om zoveel mogelijk ontwikkeling 
vanuit behoeften van de inwoners en partners te laten ontstaan 
(bottom-up). De nieuwe samenwerking zal op haar beurt 
leiden tot vervolginitiatieven op eigen kracht en/of met (deel)
ondersteuning. De kracht van de kunstenaar ligt met name in zijn 
manier van denken en het open benaderen van vraagstukken. 
Het proces is belangrijk en de uitkomst en duur van een project 
zijn van te voren niet bekend. 
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De activiteiten en advisering binnen de afdeling cultuurparticipatie is in een aantal onderwerpen weer te geven.

Projecten in wijken en dorpen
In 2019 is een start gemaakt met twee nieuwe projecten die een duurzame insteek hebben in Angelslo en Emmerhout. De projecten 
vervullen tevens een voorbeeldfunctie voor duurzame samenwerking in andere wijken en dorpen in Emmen. In deze projecten 
ambiëren we om samen met de gemeente domein overstijgende samenwerking te realiseren met het sociaal domein en de afdelingen 
Cultuur/Economie en Wonen/Ruimte om de zo de actuele maatschappelijke opgaven (denk aan vergrijzing, vereenzaming alle 
leeftijden, polarisatie) en behoeften te kunnen aanpakken.
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PROJECTEN IN WI JKEN EN DORPEN

Project Mijn Angelslo
Doel is het in beeld brengen van de wijk en stimuleren van 
sociale samenhang, ontmoeting en verbinding tussen de 
inwoners van diverse culturen en leeftijden.
 
Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Sedna, 
Jong Angelslo en organisaties uit het wijkoverleg Angelslo.  
Het project is opgestart in 2019 en wordt uitgebouwd in 2020. 
De Kunstbeweging is initiatiefnemer. 

De opzet is om inwoners voor een belangrijk deel zelf de inhoud 
te laten bepalen. Zo is in 2019 als eerste actie door inwoners 
van de Hoitingeslag - met ondersteuning door Sedna en De 
Kunstbeweging - een oudhollandse speelmiddag georganiseerd 
voor de ouders en kinderen in de buurt om laagdrempelig het 
onderling contact te bevorderen. Voor 2020 is samenwerking 
aangegaan met Jong Angelslo en partners uit het wijkoverleg. 
Besloten is om meerdere activiteiten te realiseren samen met 
het onderwijs, met mensen die werken in de wijk en inwoners. 
Het doel van Jong Angelslo is om de wijk prettiger te maken 
voor en met kinderen en jongeren. De Kunstbeweging geeft 
met de partners en inwoners invulling aan dit thema in drie 
deelprojecten. De drie projecten waarbij ontmoeting en 
portrettering van de mensen in de wijk centraal staat monden 
uit in een centraal wijkfeest met culturele activiteiten.

Generatieproject De Tangenborg Emmerhout
Dit project is opgestart in 2019 en wordt uitgebouwd in 
2020. De aanleiding voor het project was melding van 
eenzaamheid door inwoners van De Tangenborg bij Sedna. De 
Kunstbeweging en Sedna zijn samenwerking aangegaan vanuit 
de wens om een positieve ontwikkeling voor de bewoners in 
gang te zetten en daar meer partners in de wijk bij te betrekken. 
In 2019 zijn gesprekken gevoerd met de bewonersvereniging en 
is onderzoek gedaan op basis van een vragenlijst en gesprekken 
met inwoners. Daarmee hebben we een beeld van de situatie 
en behoeften van de bewoners. Er blijkt een groot verloop van 
de inwoners in de woontorens, er is weinig onderling contact 
en het ontbreekt aan culturele activiteiten. Dit is een negatieve 
ontwikkeling van de laatste jaren. 
De Kunstbeweging en Sedna hebben inmiddels met instemming 
van de bewonersvereniging en samen met de Brede school 
Emmerhout afgesproken dat in 2020 een eerste kunstproject 
wordt gerealiseerd waarin Senioren en kinderen samenwerken. 
Dit is ook het moment om te kijken hoe we meer partners 
kunnen betrekken. 

Culturele activiteiten woon(zorg)locaties senioren
In het kader van verduurzaming van culturele activiteiten voor 
ouderen is een start gemaakt met drie activiteiten op locatie. 
Uitgangangspunten waren het leggen van contacten, nieuwe 
vaardigheden leren, en gezamenlijk een activiteit doen. 

• In Holdert (Emmen) heeft het project ‘Eet smakelijk’ vorm 
gekregen. Je eigen lievelingseten in klei maken, schilderen en 
tentoonstellen! Partners waren Holdert en Atelier Helderrood

• In De Beek (Nieuw-Schoonebeek) stond in een aantal 
bijeenkomsten samen zingen centraal om zo sociale contacten 
te bevorderen. Partners waren De Beek en Erna van der 
Goot, zangcoach/dirigent

• De Bleerinck (Emmen) heeft zangbijeenkomsten voor 
ouderen gecombineerd met deskundigheidsbevordering van 
de begeleiders. Partners waren De Bleerinck en Antien Frets, 
koordirigent en coach.

 Ontmoetingsverhalen in Emmerhout
In het kader van Age Friendly Cultural City’s is als vervolg 
op Ontmoetingsverhalen Schoonebeek in Emmerhout de 
tweede editie uitgevoerd. Bij dit project ligt de focus op 
leeftijdsvriendelijk ouder worden waarbij kunst en cultuur als 
een vanzelfsprekende factor wordt ingebed. De Kunstbeweging 
richtte zich in dit project op ‘robuuste ouderen’: ouderen die 
nog zelfstandig en mobiel zijn. 

Persoonlijke verhalen van inwoners op diverse locaties in de wijk 
worden verwerkt tot verhalenroutes. De route is te volgen met 
een app op een smartphone maar ook met een routekaart en 
bijbehorend boek. Routeborden markeren de route, bij elk bord 
kun je een QR code scannen waarna je uitkomt op een website 
waar het verhaal te beluisteren is. Ook staan alle verhalen, 
routes en informatie op www.ontmoetingsverhalenemmen.nl.
Tijdens het project hebben de deelnemers meegedaan aan een 
beeldende workshop waarin zij hun verhaal hebben verwerkt 
wat heeft geresulteerd in een expositiewand. In totaal zijn 28 
verhalen vertolkt. Het project is uitgevoerd door kunstenares 
Ellen Kroeze en tekstschrijver Elke Beekman.  Er is in de wijk 
samengewerkt met o.a. de gebiedscoördinator en Wijkbelangen 
Emmerhout. De Kunstbeweging integreert cultuurparticipatie 
voor ouderen in haar beleid.

Movements 
Movements is het project voor kwetsbare jongeren, die om 
verschillende redenen buiten reguliere trajecten zijn komen 
staan. Movements gaat uit van de gedachte dat jongeren kunnen 
breken met oude, belemmerende denk- en gedragspatronen. 
Dat ze kunnen ontdekken waar ze goed in zijn en hun talent 
verder kunnen ontwikkelen binnen een activiteit. Ze worden 
begeleid door een jongerencoach van Sedna en een jobcoach 
van Broekmann re-integratie. Een kunstvakdocent/coach van De 
Kunstbeweging geeft workshops rondom een bepaald thema.

Buurtcultuurfonds Emmen
Het Buurtcultuurfonds is in 2019 gestart en neemt een speciale 
plek in bij de advisering van De Kunstbeweging. We organiseren 
informatiebijeenkomsten en adviseren inwoners over hun 
aanvraag. In 2019 konden inwoners een bijdrage aanvragen 
voor een eigen initiatief in hun dorp of wijk. Bij aanvang was 
er veel belangstelling wat direct leidde tot gehonoreerde 
aanvragen door de gemeente. Gedurende het jaar liep de 
belangstelling wat terug. De Kunstbeweging en de gemeente 
hebben nauw overleg gehad over wat wel en niet werkt binnen 
de regeling. Eind 2019 is besloten met ingang van 2020 de 
regeling ook open te stellen voor amateurkunstverenigingen en 
stichtingen, die vernieuwende activiteiten willen organiseren.  
De Kunstbeweging vervult hierbij een aanjagende en adviserende 
rol. Meer informatie via www.buurtcultuurfondsemmen.nl

Ondersteuning bij projecten van diverse partners
Een aantal projecten ontving naast advies ook ondersteuning 
van De Kunstbeweging in de vorm van samenwerking en/
of een kleine financiële bijdrage. Daarbij gaat het om 
amateurkunstprojecten / -prijzen en bijzondere programma’s of 
samenwerkingsprojecten. 

• Week van de Mantelzorg. In samenwerking met Sedna gaf 
De Kunstbeweging invulling aan de eerste dag van deze week 
met een cultureel programma van een ochtend meezing-
concert door Maters & Roberti en een aantal creatieve 
workshops

• Stichting CHO is door De Kunstbeweging geadviseerd over 
hun projectplan ‘Woodstock’, wat resulteerde in een prachtig 
weekend met activiteiten in het Rensenpark rondom dit 
beroemde festival

• Nightwalk Emmen 2019 stond in het teken van vijf culturele 
organisaties, die maatschappelijke en sociale projecten 
uitvoeren. De Kunstbeweging heeft deze initiatieven met een 
kleine financiële bijdrage ondersteund

• Verschillende medewerkers zijn in 2019 voor deelname 
aan een jury uitgenodigd. Dit betrof een  tentoonstelling in 
Veenoord, de kindervoorleeswedstrijd van de bibliotheek en 
de jurering van de Cultuurprijs van Emmen

• Woningcorporatie Domesta heeft De Kunstbeweging 
gevraagd invulling te geven aan twee workshops voor haar 
medewerkers rondom het thema ‘gelijkwaardigheid’; dit is 
ingevuld door een theaterdocent en een docent schilderen

• Literaire workshops en boekpublicatie ‘Hoe schrijf je een 
gegarandeerd goed kort verhaal’ Wie of wat is dit?
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AMATEURKUN ST

Opdracht gemeente Emmen
• Het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan Stichtingen en Verenigingen over fondsenwerving, 

deelname aan projecten en/ of kennisbijeenkomsten en acties.
• Het koppelen van deelnemers uit het netwerk aan activiteiten van andere organisaties zoals Gluren bij de Buren, 

4 en 5 mei herdenkingen, 4 mijl van Emmen, kunstmarkten, etc. 
• Het informeren van inwoners over cultuurevenementen en activiteiten / cursussen van kunstvakdocenten en verenigingen, enz.
• Het koppelen van kunstenaars aan organisaties v.v. voor het maken van een kunstwerk,

de herinrichting van een bedrijf of kantoor en vragen van kunstenaars over expositieruimte en projecten.
• Het informeren van inwoners over cultuurevenementen en activiteiten / cursussen van kunstvakdocenten en verenigingen, enz.

Uitmarkt Emmen 
Uitmarkt Emmen/Stadsbbq 2019 speelde zich af in het 
Rensenpark op 6, 7 en 8 september. De Kunstbeweging 
heeft in opdracht van de gemeente dit evenement 
uitgevoerd onder de Stichting Uitmarkt Emmen. In de 
productie en programmering is met een groot aantal 
partners samengewerkt, zoals Bibliotheek Emmen, CBK 
Emmen, Atlas theater, bewoners van het Rensenpark, 
Stichting Grote Kerk Cultureel, Podiumfrees, Unplug&Play, 
Cultuurverblijf No Man’s Land. Uitmarkt Emmen is bij uitstek 
het podium waar het amateurveld zich kan laten zien. 

Zo’n 40 amateurgezelschappen presenteerden zich middels 
een optreden op een van de podia, een workshop op 
het Kidsplein en/of bij de culturele markt, van jong tot 
oud en met een grote diversiteit aan disciplines. Samen 
vertegenwoordigen deze deelnemers zo’n 1000 leden. 
Daarnaast hebben jonge drentse talenten als Justin Ripassa, 
Isa Zwart, Hannah Mae, Nadua, Lisa Ploeger en DJ RemQ 
zich op verschillende podia kunnen presenteren. De 
diversiteit in programma aanbod zorgde ervoor dat voor 
een breed publiek iets te zien of te doen was.

Cultuurmarktplaatsemmen.nl 
Het aantal profielen van aanbieders op de 
CultuurMarktplaats Emmen groeit nog steeds. In 
2019 zijn er weer 10 nieuwe profielen aangemaakt 
en dat brengt het totaal op 173 aanbieders in zeer 
uiteenlopende kunstdisciplines. 

In 2019 was het aantal bezoekers 2513, en daarmee 
stabiliseert het aantal bezoekers zich (het aantal 
bezoekers was 2547 in 2018). We blijven werken 
aan het vergroten van de naamsbekendheid het 
van de site bij het grote publiek. 

www.cultuurmarktplaatsemmen.nl

AMATEURKUN ST HIGHLIGHTS

ONDERBOUWING ADVIESFUNCTIE

Amateurkunstenaars en verenigingen worden begeleid bij vragen als het gaat om fondsenwerving, het opstellen van projectplannen 
en begrotingen, bestuurlijke vragen en het doorverwijzen naar partners om mee samen te werken. Ook worden ze op de hoogte 
gehouden van (landelijke) ontwikkelingen die van toepassing zijn. Regelmatig is er contact met adviseurs uit andere instellingen en 
organisaties en bezoeken de adviseurs (landelijke) netwerkbijeenkomsten. Er worden netwerkbijeenkomsten georganiseerd over 
onderwerpen die van belang zijn voor verenigingen en amateurkunstenaars. Dit gebeurt in groot verband maar ook in deelgroepen.

Om verenigingen zichtbaar te maken zijn er activiteiten als Uitmarkt Emmen en de Maand van de Amateurkunst. Daarnaast verbindt 
De Kunstbeweging amateurkunstenaars aan andere partijen en activiteiten. Hierbij kun je denken aan Gluren bij de Buren, 4 Mijl van 
Emmen. Nightwalk Emmen of activiteiten buiten Emmen die verbindend werken.
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Gluren bij de buren
Gluren bij de Buren is een landelijk huiskamerfestival. 
Jaarlijks wordt op één zondagmiddag het festival gehouden 
waarbij huiskamers een podium worden voor lokaal talent 
in alle disciplines. Dit kan zijn bij mensen thuis maar ook 
in bijvoorbeeld verzorgingshuizen, woon/ wijkcentra of 
buurthuizen. In 2019 werd het festival voor het eerst in 
Drenthe georganiseerd en wel in Emmen. Met huiskamers 
en optredens was het een geslaagde eerste editie. 
Deelnemers kijken er met een goed gevoel op terug.
In 2020 wordt de tweede editie gehouden. 

Netwerkbijeenkomst AK  i.s.m. LKCA
In 2019 hebben we in samenwerking met het het 
LKCA een netwerkbijeenkomst georganiseerd in 
Emmen voor de amateurkunstverenigingen met als 
thema ‘in welke richting beweegt jouw vereniging 
zich naar de toekomst?’ Met deelnemers van een 
aantal verenigingen is besproken wat de huidige 
stand van zaken is en wat de toekomstvisie is 
of zou kunnen worden. O.a. onderwerpen als 
maatschappelijke oriëntatie, artistiek aanbod en 
organisatiekracht kwamen aan bod. Vanuit de 
aanwezige deelnemers hebben een aantal mensen 
zich aangesloten bij de werkgroep. In 2020 wordt 
een vervolgbijeenkomst georganiseerd waarin we 
voortborduren op deze thema’s.

Amateurkunstprijs
Jaarlijks reikt De Kunstbeweging 2 prijzen uit: De 
Amateurkunstprijs voor verenigingen en de jongerenprijs. 
We zien een stijging in het aantal aanmeldingen voor de 
prijzen wat we een goede ontwikkeling vinden.  We zien 
dat meer verenigingen zich op artistiek gebied ontwikkelen 
en vaker wordt samenwerking gezocht met ander 
disciplines en partijen. In 2019 heeft muziekvereniging 
Laus Deo de prijs gewonnen voor het project ‘Alice in 
Wonderland’ wat is uitgevoerd in het ATLAS theater. Dit 
was een samenwerking tussen het orkest, een band, een 
toneelvereniging, een projectkoor en een dansvereniging. 
Het script is geschreven door een orkestlid. Daarbij heeft 
de vereniging een stap gezet in hun artistieke ontwikkeling. 
De jongerenprijs werd toegekend aan een jongere die 
een theaterproductie heeft gemaakt bij Loods 13. Ze wil 
deze graag uitbreiden en verder ontwikkelen. De overige 
kandidaten hebben een workshop op maat voor hun 
vereniging of project ontvangen. 
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TALENTONT WIKKELING

AMATEURKUN ST HIGHLIGHTS
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FACTS & F IGURES

RESULTATEN TALENTONT WIKKEL ING

Media 
We hebben 11 persberichten over talentontwikkeling in de lokale media gehad

Podiumactiviteiten
Uitmarkt Emmen - 40 verenigingen

RESULTATEN 
Jongeren in de gemeente Emmen zijn zich meer bewust van hun talent en de mogelijkheid dit te ontplooien. 
•  Er is financiële ondersteuning beschikbaar via coaching programma Talent Scout waardoor 

talenten de kans krijgen zich verder te ontwikkelen
•  Talent wordt zichtbaar en levert bekendheid op en krijgt daardoor meer draagvlak

Talent Scout
15 deelnemers

Kunstbende
15 deelnemers uit Emmen

Wij definiëren talenten als 
uitblinkers, die hun expliciete 

creatieve talent willen 
én kunnen ontwikkelen. 
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Opdracht gemeente Emmen
• Talentontwikkeling stimuleren in de gehele gemeente Emmen door talent zichtbaar te maken en te bemiddelen bij coaching trajecten
• 10 deelnemers actief laten deelnemen aan activiteiten t.b.v. talentontwikkeling
• 10 Podiumactiviteiten | Aantal deelnemers: 250 (actief ), 1.500 (passief )
• Minimaal 10 x aandacht in de media voor activiteiten talentontwikkeling

INDICATOREN

10 deelnemers actief laten deelnemen aan activiteiten t.b.v. talentontwikkeling (passief: 500 deelnemers)
Resultaat 2019: Aan het traject Talent Scout namen 15 jongeren deel.  Aan Kunstbende deden ca. 200 jongeren mee, 
waarvan 15 uit Emmen, 8 prijswinnaars uit Emmen. Passief 600 deelnemers.

Het inrichten van een Cultuurtalentenfonds Emmen.
Resultaat 2019: Van het traject Talent Scout wordt gebruikt gemaakt door zelfstandige 
kunstvakdocenten t.b.v. hun leerlingen.

10 Podiumactiviteiten | Aantal deelnemers: 250 (actief), 1.500 (passief)
Resultaat 2019: Tijdens de Uitmarkt Emmen waren er 45 podiumactiviteiten, 750 actieve deelnemers, 10.000 bezoekers.

Minimaal 10 x aandacht in de media voor activiteiten talentontwikkeling.
Resultaat 2019: We hebben 11 persberichten over talentontwikkelingsprojecten in de lokale media gehad.

HAFABR A
HARMONIE ,  FANFARE ,  BR ASSBAND

Muziekverenigingen in Emmen zetten in op ontwikkeling van muzikaliteit van hun leden. Jaarlijks faciliteert De 
Kunstbeweging de theorie- en praktijkexamens. De theorielessen worden gegeven door een gecertificeerde docent.  
De praktijkexamens worden beoordeeld door een commissie van professionele muziekdocenten.

Leerlingen kunnen na het behalen van een diploma doorstromen naar een orkest van hoger niveau binnen de vereniging. Dit 
stimuleert ze om zich extra in te zetten. De Kunstbeweging bewaakt de kwaliteit van de examens en volgt daarbij de landelijke 
ontwikkelingen. Inmiddels signaleert De Kunstbeweging een trend in het afnemend aantal deelnemers en examenkandidaten.

A ANTAL DEELNEMERS

THEORIE

PR AKTI JK

2017 2018 2019

34 39 2 2

18 2 2 21
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STROOM
Een plek waar jongeren kunnen experimenteren, 
ontdekken, kennis uitwisselen, ontwikkelen, maken en 
geïnspireerd raken. Ze kunnen er zichzelf ontwikkelen en 
gelijkgestemden ontmoeten. STROOM wordt een creatieve 
plek waar verbindingen tussen verschillende sectoren 
kunnen ontstaan, kunst/cultuur, bibliotheek, scholen, 
bedrijven en opleidingen. Hiermee worden lokale creatieve 
activiteiten gestimuleerd om zo bij te dragen aan vergroting 
en intensivering van cultuurparticipatie in Emmen. Met die 
missie gaan de Bibliotheek en De Kunstbeweging in 2020 
een creatief lab voor jongeren realiseren. 

Het Fundament
Het Fundament is een platform voor (beginnende) 
jongeren uit verschillende disciplines binnen 
de popcultuur. Jongeren worden gecoacht en 
gestimuleerd hun talenten verder te ontwikkelen. 
Het Fundament is opgegaan in de provinciale en 
noordelijke talentontwikkelingstrajecten als Hit the 
North, Drentsch Peil XL en Popsport.

TALENTONT WIKKELING HIGHLIGHTS

TALENTONT WIKKEL ING •  TALENTONT WIKKEL ING •  TALENTONT WIKKEL ING •  TALENTONT WIKKEL ING •  TALENTONT WIKKEL ING •  TALENTONT WIKKEL ING •  TALENTONT WIKKEL ING •  TALENTONT WIKKEL ING •  TALENTONT WIKKEL ING

Talent Scout
In 2019 hebben we een aantal jonge talentvolle kunstenaars 
ondersteund bij hun artistieke ontwikkeling te weten:
• Agmar Rademakers
Zang coaching i.v.m. vooropleiding conservatorium zang
• Joey Wessels
Coaching bij toelating conservatorium gitaar
• Eva Broekmann, Anna Sophie Bakker en Ruth Siepel 
Poëzie coaching i.v.m. toetreden tot de gemeentedichters
 en succesvolle deelname aan Kunstbende
• Kim’s Fameschool
Oprichting Danstalentklas en Vooropleiding Dans

Culturele aanmoedigingsprijs
De Kunstbeweging heeft zitting in de jury van 
deze prijs. De jonge talenten Job van Duinen, 
Eva Broekmann, Justin Ripassa en Hannah Mae 
Schoonbeek werden genomineerd voor de 
Culturele aanmoedigingsprijs en kregen €200,- 
voor ontwikkeling van hun talent. Hannah Mae won 
deze Aanmoedigingsprijs.

MBO
In de Cultuurnota van de gemeente Emmen is 
cultuureducatie binnen het MBO  als speerpunt 
benoemd. Het Drenthe College kreeg een 
extra projectsubsidie voor ontwikkeling van 
hun cultuuronderwijs. De adviseur VO heeft 
samen met een werkgroep van de opleidingen 
Onderwijsassistent en Pedagogisch medewerker, 
en Mediavormgeving een drietal projecten 
ontwikkeld en gerealiseerd.

Kunstbende
13 april 2019 was de jaarlijkse Drentse voorronde 
van Kunstbende in het Atlas Theater Kunstbende 
is dé landelijke wedstrijd voor jong creatief talent 
van 13 t/m 18 jaar. Tijdens de voorronde in het 
Atlas Theater bestormden meer dan 200 creatieve 
Drentse talenten het podium. In de categorieën 
Dans  DJ Expo Fashion Film Theater Muziek Taal.
Tijdens de scholentour die wij elk jaar organiseren 
werden alle VO leerlingen geïnformeerd over 
Kunstbende. In het voortraject konden de 
jongeren deelnemen aan coachingworkshops Taal, 
Theater, DJ en Dans. Maar liefst 15 jongeren uit de 
gemeente Emmen namen deel aan de voorronde 
2019 en dat leverde 8 Emmense winnaars op die 
doorgingen naar de landelijke finale in Amsterdam.
Job van Duinen won landelijk de eerste plaats in de 
categorie Theater. Eva Broekmann won landelijk de 
tweede plaats in de categorie Taal.

Symfonica in D
Op 9 november vond in DNK Assen ‘Symfonica in D’ plaats, 
de jaarlijkse Drentse samenspeldag voor jonge muzikanten en 
zangers van 6 tot 21 jaar. Uitgangspunt is om jeugd te stimuleren 
samen te spelen in een (symfonische) orkestbezetting of deel 
te nemen aan een kinder- of jeugdkoor. Met de uitbreiding naar 
de koren ligt het aantal deelnemers ook dit jaar rond de 120. 
Nieuw dit jaar was de mogelijkheid voor de deelnemers zich 
voor te bereiden tijdens een aantal provinciale oefenmiddagen. 
Dit project is een samenwerking tussen De Kunstbeweging, 
ICO, Scala, Kunst en Cultuur en zelfstandige muziekdocenten 
uit Drenthe. Rotary Assen ondersteunt met hand- en 
spandiensten in de organisatie. Een provinciale subsidie maakt 
het financieel mogelijk. De werkgroep evalueert iedere editie 
met als doel steeds meer te fine tunen op het gebied van 
kwaliteit, niveau, orkestbezetting, leerdoelen en resultaat.
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Marketing & communicatie 
Zichtbaarheid heeft onze doorlopende aandacht. Omdat 
De Kunstbeweging geen eigen adres heeft proberen we 
via de media zichtbaar en vindbaar te zijn. We maken veel 
gebruik van social media en zorgen dat we  regelmatig 
op laagdrempelig en aansprekende  manier in de Emmer 
Courant staan met allerlei nieuwtjes en projecten.
 
Het basisonderwijs wordt maandelijks geïnformeerd d.m.v. 
onze nieuwbrief  ‘PO nieuwsflits’. Daarnaast hebben we in 
2019 voor het eerst een uitgebreide brochure ontwikkeld 
met een overzicht van alle diensten voor het basisonderwijs. 
 
Het amateurkunstnetwerk en andere doelgroepen worden 
geïnformeerd over interessante lokale onderwerpen en 
landelijke ontwikkelingen via onze facebookpagina.
 
Ons 5 -jarig bestaan vierden we in september 2019 met 
een zogenaamde leporello. In deze uitvouwbare brochure 
is de enorme diversiteit van diensten en projecten die wij 
de afgelopen jaren gedaan hebben in beeld gebracht.  

In de winter van 2019 zetten we stappen richting een  
geheel vernieuwde website die in 2020 online komt. 

Persberichten:  26 berichten educatie, 24 participatie

Facebook: 413 berichten

Twitter:  98 berichten

Instagram:     119 berichten 
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PR EN COMMUNICATIE

Voor alle kunstprojectenop school of in je wijk!

BEN JE BENIEUWD WAT 

WE ALLEMA AL DOEN? 

BEKI JK ONZE WEBSITE!

Zing, dans, speel, schrijf, maak, kijk en verwonder...

Een kleurrijk 2020!

Laat je inspireren!

Cultuur enTransitie
Emmen
Verkenning van de waarde en inzet vancultuur bij maatschappelijke opgaven.

De Kunstbeweging als strategische partner.
BERENICE VAN WOERDEN

De kunst van 
tijd maken

13 MA ART 2019 ATL AS THE ATER

Een inspiratie talk over tijdvreters, 
tijd winnen en tijd maken. 

Leer tijd te maken voor de dingen 
waar het werkelijk om gaat.

DOOR Wim van Bokhorst

Bra inar t  2019
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CMK
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PERCENTAGE SCHOLEN DAT 
GEBRU IK MA AKT VAN CMK 2

Totaal aantal leerlingen 
in het primair onderwijs: 8468

57 van de 61 scholen voor basisonderwijs en speciaal (basis - 
en voortgezet) onderwijs vragen CMK2 subsidie aan en hebben 
deze toegekend gekregen. Een aantal van deze scholen heeft in 
overleg met ons bewust gekozen geen gebruik te maken van de 
regeling. 93% van de Emmense scholen heeft CMK2 subsidie voor 
de schooljaren 2019-2020 en 2020- 2021 toegekend gekregen. 

93 %

De Kunstbeweging brengt de werelden van kunst en onderwijs in 
de gemeente Emmen bij elkaar. Wij helpen scholen in het basis-en 
voortgezet onderwijs met hun cultuurbeleid en hun -programma 
zodat kunst en cultuur toegankelijk is voor iedereen. Kinderen 
ontdekken, leren en groeien door zich creatief te ontplooien. 
 
Elke school maakt zijn eigen cultuurbeleid. Wij delen onze kennis over 
kunst- en cultuuronderwijs, wij adviseren scholen en bieden trainingen en 
ondersteuning, zodat scholen hun eigen cultuurbeleid kunnen ontwikkelen. 
Samen met de school creëren en realiseren we kunst- en cultuur 
programma’s. Daarbij gebruiken wij ons netwerk, onze kennis en ervaring.

Opdracht gemeente Emmen
• Advies aan onderwijsinstellingen ten behoeve van de verankering van cultuureducatie in het leerplan
• Aansluiting zoeken bij Brede school Emmen en Voortgezet Onderwijs
• Het mede verzorgen van inspiratiebijeenkomsten in het kader van de voorscholen
• Productontwikkeling en uitvoering t.b.v. het PO

— Regeling Impuls muziekonderwijs

KERNTAKEN 
• Scholen aanjagen, adviseren, ondersteunen en inspireren bij hun cultuuronderwijs
• Waar nodig nieuwe producten ontwikkelen
• Begeleiding bij subsidie-aanvragen:

— CMK-regeling productontwikkeling voor cultuur-aanbieders
— Participatie Innovatieve trajecten/onderzoek: Leergemeenschappen

— CMK-regeling voor scholen

PRIMAIR ONDERWI JS

Met kunst 
stimuleer je 
kinderen om anders 
te kijken en breng 
je beweging in de 
school.

CULTUUREDUCATIE
PRIMAIR ONDERWIJS

VOORTGEZET ONDERWIJS B RON G 4N E T-TELL I NG
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In 2019 heeft 17,2% van de Emmense basisscholen deelgenomen 
aan de regeling Impuls Muziek. Dit driejarige traject is gericht 
op de totstandkoming van een gestructureerde leerlijn 
muziek voor alle groepen van de basisschool, het vergroten 
van de deskundigheid van het team en het versterken van de 
verbinding binnenschools - en buitenschools muziekonderwijs. 
De Kunstbeweging jaagt deze regeling aan. Scholen kregen 
advies en ondersteuning bij de aanvraag en bij de invulling van 
het deskundigheidstraject. Daarnaast zorgt De Kunstbeweging 
voor tussentijdse begeleiding en bijstelling.

• RK/PC Jenaplanbasisschool Kristalla, Emmerhout
• RKBS Diedeldoorn, Rietlanden
• OBS De Dordtse Til, Nieuw-Dordrecht
• OBS ’t Eenspan, Centrum Emmen
• RKBS St. Gerardusschool, Barger-Oosterveld
• RKBS De Hoeksteen, Emmer-Compascuum
• OBS Emmermeer als onderdeel van cluster Kubus/OBS Emmermeer
• OBS De Iemenhof, Schoonebeek
• CBS De Zwaluw, Zandpol
• CBS De Brug, Klazienaveen

REGEL ING IMPULS MUZIEK

•  Wij organiseerden ICC-netwerkbijeenkomsten voor ICC’ers en hun collega’s en een Inspiratiebijeenkomst voor het Jonge Kind.
• Wij organiseerden de Cultuurmarkt voor het primair onderwijs 2019 met als gastspreker Keetmeester Wim van Bokhorst.
•  De Kunstbeweging werkte samen met partijen binnen gemeente Emmen (o.a. scholen, Bibliotheek Emmen, het CBK Emmen,  

Atlas Theater en vele cultuuraanbieders uit de regio) en buiten de gemeente (Compenta, We The North, Meer muziek in de klas, 
de Post-HBO opleiding tot Cultuurbegeleider, ICO, Scala Kunst en Cultuur en cultuuraanbieders buiten de regio).

TOT SLOT
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Onderzoek
Vanuit Compenta participeert De Kunstbeweging in het 
onderzoek naar Leergemeenschappen op scholen, een 
gezamenlijk onderzoeksproject van de Hanzehogeschool/
NHL Stenden en Compenta. Dit onderzoek is door Compenta 
geïnitieerd vanuit CMK2. In Emmen deden de volgende scholen 
mee aan dit onderzoek:
•  OBS Montessorischool Emmen: leergemeenschap had 

vertraging opgelopen en is door de school om organisatorische 
redenen officieel beëindigd in mei 2019.

•  Drenthe College Emmen: samen met het Drenthe College 
zijn voorbereidingen voor een leergemeenschap van start 
gegaan in 2019. De subsidie-aanvraag zal in 2020 plaatsvinden.

Verder zijn in 2019 twee trajecten onder de loep genomen voor 
nader onderzoek:
•  De uitwerking in het werkveld van ‘Begrijpen met je handen’: 

In samenwerking met de Brede school Emmen is door Edith 
van Poppelen een boekje met woord- en beeldverslag 
gemaakt naar aanleiding van activiteiten in het werkveld van 
pedagogisch medewerkers en leerkrachten. De presentatie 
hiervan was 24 september 2019.

•  Deskundigheidsbevordering muziek: Op 11 scholen met 
Impuls-Muziektrajecten heeft een evaluatieonderzoek 
plaatsgevonden: Onderzocht is de beleving van de 
deskundigheidsbevordering bij leerkrachten. Dit onderzoek 
was onderdeel van een afstudeertraject voor de master 
Kunsteducatie aan De Hanzehogeschool in Groningen, juli 2019,  
https://www.lkca.nl/informatiebank/muziek-daar-word-je-
mee-besmet.

Convenant ‘MuziekAkkoord Drenthe’
De Kunstbeweging heeft samen met ICO, Scala, Kunst en 
Cultuur meegewerkt aan de totstandkoming van het convenant 
muziek, het ‘Muziekakkoord Drenthe’. In dit akkoord is 
vastgelegd dat schoolbesturen, overheden, culturele instellingen, 
pabo’s en het Prins Claus Conservatorium zich de komende 
jaren inzetten voor meer en beter muziekonderwijs op alle 
Drentse basisscholen. Het convenant werd op 20 juni 2019 
getekend tijdens een feestelijke bijeenkomst in De Tamboer in 
aanwezigheid van Koningin Máxima. 

Regeling productontwikkeling
Vanuit Compenta was het subsidie bedrag van €5.000,- 
beschikbaar per aanvraag. Omdat het budget voor 2019 op was, 
zijn er geen nieuwe aanvragen gedaan. De meeste aanvragen 
werden al een jaar eerder gedaan, maar een enkel project is pas 
in 2019 uitgevoerd. 
•  Nieuw-Weerdinge: uitvoering project Atelier 29 i.s.m. Els 

Brouwer, Martin Borchert en CBK Emmen en OBS Koppel.

Samenwerking binnen Drenthe
De Kunstbeweging maakt deel uit van Compenta: In 
gezamenlijkheid met Scala Hoogeveen/Meppel, ICO en Kunst 
en Cultuur geven we vorm aan Compenta (het Drentse 
subsidieloket voor Cultuureducatie met Kwaliteit). Met 
deze instellingen wordt ook samengewerkt op gebied van 
Impuls Muziek, Drents Muziekakkoord, Leerkrachtenkoren, 
Drentse leerkrachtenkorendag en deskundigheidsbevordering.  
We werken samen met diverse instellingen in Emmen en 
omgeving, zoals o.a. Brede school Emmen, Bibliotheek 
Emmen, CBK, Erfgoednetwerk Emmen, Tinten Welzijnsgroep, 
Ontwikkeling Kindcentra Emmen (OKCE) en Hanzehogeschool 
Groningen, Drenthe College, Atlas theater.

ADVIESFUNCTIE CULTU UREDUCATIE PO

Tot 1 januari 2020 adviseerden drie adviseurs van De 
Kunstbeweging 100% van de Emmense basisscholen bij 
cultuuronderwijs in het algemeen en op het gebied van 
CMK en Impuls Muziek in het bijzonder. De regeling CMK 
biedt scholen extra mogelijkheden om de kwaliteit van 
hun cultuuronderwijs te verbeteren. De Kunstbeweging 
informeerde scholen over de CMK2-periode (2017-2020) 
en is momenteel bezig met de voorbereiding van CMK3-
periode (2021-2024).

CMK regeling voor scholen 
De regeling Cultuureducatie met Kwaliteit stimuleert scholen 
om de eigen deskundigheid op het gebied van cultuuronderwijs 
uit te breiden. Bij scholen is de vraag naar trainingen en 
coachingstrajecten, met 6,5% ten opzichte van 2018, licht gestegen.

Trainingen en aanvullende modules
• ICC-cursus
• ICC-netwerkbijeenkomsten
• Inspiratiebijeenkomsten Jonge Kind
• Post-HBO Registeropleiding Cultuurbegeleider 

(i.s.m. Hanzehogeschool, ICO en Kunst & Cultuur)
• Trainingen voor teams en individuele leerkrachten:

— Trainingen in diverse disciplines, zoals muziek, 
beeldend, dans, drama, multimedia

— Het aanbieden van voorbeeldlessen, lesbrieven 
en coaching on the job door vakdocenten

— Deskundigheidstrajecten met teamtrainingen, 
voorbeeldlessen en coaching on the job in het kader van 
de Regeling Impuls Muziekonderwijs

— Aanvullende trainingen voor individuele leerkrachten: 
leerkrachtenkoor, korte cursus ‘drama in school’

• Teambegeleiding door vakdocenten

ICC-cursus
De interne cultuurcoördinator (ICC’er) is een leerkracht of 
directeur die de cursus Interne Cultuurcoördinator heeft gevolgd 
en zich daarmee heeft gespecialiseerd in cultuuronderwijs. .De 
Kunstbeweging heeft landelijk gecertificeerde trainers in dienst 
die de ICC-cursus in Emmen verzorgen. De inhoud van de cursus 
wordt jaarlijks geactualiseerd en voldoet aan de nieuwste landelijke 
richtlijnen. Tijdens de cursus schrijven de deelnemers hun eigen 
school specifieke cultuurbeleidsplan. Daarmee sturen zij heel 
gericht op cultuureducatie in hun school. De cultuurcoördinator 
is de spil voor goed cultuuronderwijs voor ieder kind. Inmiddels 
hebben bijna alle Emmense scholen een ICC’er. Als gevolg van 
wijzigingen in schoolteams blijft de vraag naar de ICC-opleiding 
echter constant aanwezig. 

ICC-netwerkbijeenkomsten
Tijdens de ICC-netwerkbijeenkomsten informeert De 
Kunstbeweging ICC’ers en hun collega’s over de nieuwste 
ontwikkelingen, komen inspirerende gasten aan het woord en 
gaan we praktisch aan de slag zodat deelnemers het geleerde 
meteen de volgende dag in de praktijk kunnen brengen. 

In 2019 organiseerde wij 2 ICC- netwerkbijeenkomsten:
• 15 mei —  Maakonderwijs en cultuureducatie 1 + 1 = 3? 

Waarbij de nadruk lag op de combinatie van 
kunst en techniek.

• 9 oktober —  Cultuureducatie: AFKIJKEN MAG! 
   Waarbij de nadruk lag op het leren van elkaar.

Inspiratiebijeenkomsten Jonge Kind
en deskundigheidsbevordering
In 2019 is er 1 inspiratiebijeenkomst voor pedagogisch 
medewerkers, leerkrachten, ICC’ers en hun leidinggevenden 
geweest over het jonge kind. De bijeenkomst brengt het 
belang van het spelend ontwikkelen van jonge kinderen onder 
de aandacht. Daarnaast ging in samenwerking met de Brede 
school Emmen het deskundigheidstraject Begrijpen met je 
handen wederom van start. Dit is een traject naar aanleiding 
van een van de inspiratiebijeenkomsten uit 2017. Doel bij alles 
is om de betrokkenen te stimuleren samen visie te vormen 
op het werken met het jonge kind en het belang van spelend 
ontwikkelen te onderstrepen.

De inspiratiebijeenkomsten worden in samenwerking 
met Stichting Tinten, het OKCE en de gemeente Emmen 
georganiseerd. De inspiratiebijeenkomst was op 5 juni 
2019 Thema: ‘Muziek maken vanuit creativiteit met het 
jonge kind’ door Susan Lutke. 2019 was ook het jaar dat De 
Kunstbeweging de naschoolse workshops voor leerkrachten 
uit het basisonderwijs rondom de disciplines dans, drama en 
gitaarspelen heeft opengezet voor pedagogisch medewerkers 
uit voorscholen en kinderopvang.

Post-hbo Registeropleiding Cultuurbegeleider
Voor ICC’ers die hun kennis op het gebied van cultuureducatie 
willen vergroten, bestaat de Post-hbo Registeropleiding 
Cultuurbegeleider. De opleiding is een samenwerking tussen De 
Kunstbeweging, Hanzehogeschool Groningen, ICO en Kunst en 
Cultuur. In 2018 hebben de eerste 4 Drentse cultuurbegeleiders 
hun diploma in ontvangst genomen en in september zijn 3 
Emmense cursisten gestart. Zij hopen hun diploma in het voorjaar 
van 2020 in ontvangst te kunnen nemen.

Innovatie
De Kunstbeweging inspireert ook door te innoveren. In 2019 
zijn de volgende projecten ontwikkeld en opgestart:
•  ‘Digitaal componeren’ ontwikkeling traject en pilot i.s.m. vak-

docenten muziek en CBS Het Talent. De pilot is geëvalueerd 
in samenspraak met een klankbordgroep van kinderen.

• Ontwikkeling Startpakket ‘Let’s do it together’ dans en taal
•  In samenwerking met de Brede school Emmen cursussen 

‘Begrijpen met je handen’ voor leerkrachten en pedagogisch 
medewerkers. Cursussen werden verzorgd door ‘Atelier in 
een koffer’

•  In aansluiting op de cursus ‘Begrijpen met je handen’ zijn de 
mogelijkheden voor workshops met ouders en kinderen in 
het ‘Ontdekatelier’ onderzocht.
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Deskundigheidsbevordering 
bij teams: teamtrainingen
Ruim twintig scholen vroegen De Kunstbeweging 
om teamtrainingen te verzorgen op het gebied 
van dans, theater, muziek of beeldende vorming. 
Leerkrachten leren de fijne kneepjes van het vak van 
ervaren kunstvakdocenten. Daarnaast hebben ruim 
20 scholen deelgenomen aan scholingstrajecten 
met voorbeeldlessen en ‘coaching on the job’. 
Deze trajecten werden op maat samengesteld en 
varieerden van 2 tot 12 lessen per groep.

KlasseMuziek
In 2019 vroegen maar liefst 20 scholen met 
veel enthousiasme het project KlasseMuziek 
aan. Gedurende 26 weken kwam een vaste 
muziekdocent op deze scholen om met de groepen 
4 en 5 aan de basisvaardigheden van muziek te 
werken; notenschrift, zingen, spelen, bewegen en 
kennismaken met diverse instrumenten.

PRIMAIR ONDERWI JS H IGHLIGHTS

Digitaal Componeren geëvalueerd
(i.s.m. Kinderklankbordgroep)
De Kunstbeweging ontwikkelde vanuit het oogpunt van 
innovatie samen met een vakdocent muziek het project 
‘Digitaal Componeren’ voor groep 7 en 8. Op Het Talent 
is vervolgens een pilot uitgevoerd. Deze is geëvalueerd met 
vakdocenten muziek, leerkrachten en met een speciaal 
opgerichte Kinderklankbordgroep. Kinderen waren 
bijzonder enthousiast over het project en gaven aan er 
graag mee verder te willen werken.

Kinderboekenweek 
(i.s.m. Bibliotheek/Brede school Emmen)
Honderden basisschoolleerlingen in Emmen genoten in 
oktober van speciale kunstprojecten rondom De Kinder- 
boekenweek. Het thema ‘Reis mee’ leende zich goed voor 
kunstuitingen in diverse disciplines. Ruim 24 scholen, 84 
groepen van gemiddeld 25 kinderen, ca. 2100 leerlingen 
(groepen 5 t/m 8) verbonden zich cultureel aan de Kin- 
derboekenweek. De Kunstbeweging bracht ook dit jaar 
samen met de Brede school Emmen een mooie verbinding 
tot stand tussen de binnenschoolse - en buitenschoolse 
activiteiten rondom de Kinderboekenweek.

PROJECTEN EN TR AIN INGEN

Activiteiten op scholen
De Kunstbeweging jaagt scholen aan om cultuuractiviteiten structureel in hun onderwijs op te nemen. Op vraag van de school 
verzorgt De Kunstbeweging de organisatie van projecten, workshops en activiteiten. Hierbij stimuleren we scholen om eigen keuzes 
te maken en contact met lokale culturele ondernemers te leggen, via bijvoorbeeld de website www.cultuurmarktplaatsemmen.nl

Op vraag van de scholen laat De Kunstbeweging aanbod ontwikkelen in samenwerking met lokale culturele aanbieders. 
Deskundigheidsbevordering is één van de speerpunten binnen de CMK-regeling en de regeling Impuls Muziek. Denk hierbij aan 
teamtrainingen, voorbeeldlessen en ‘coaching on the job’ voor leerkrachten.

FACTS & F IGURES
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PERCENTAGES PROJECTEN EN TR AIN INGEN (2019)

2%
ONDERSTEUNING
ZELFSTANDIGE KUN ST VAKDOCENTEN
2 PROJECTEN

18%
MA AT WERKPROJECTEN
IN SAMENWERKING MET
DE B IBL IOTHEEK EN
DE BREDE SCHOOL
22 PROJECTEN

31%
TE AMTR AININGEN
36 PROJECTEN

18%
MA AT WERKPROJECTEN
22 PROJECTEN

14%
KL ASS EMUZIEK
17 PROJECTEN

5%
STARTPAKKET
LET ’ S DO IT TOGETHER
6 PROJECTEN

3%
DESKUNDIGHEIDS BE VORDERING
INDIVDUELE LEERKR ACHTEN
3 PROJECTEN

9%
DESKUNDIGHEIDS BE VORDERING
SCHOLEN MET IMPUL S -TR AJECT
11 PROJECTEN
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VOORTGEZET ONDERWI JS

Opdracht gemeente Emmen
Vanuit de opdracht in het Producten Dienstenboek 2019 heeft de afdeling Voortgezet Onderwijs (VO) twee hoofdopdrachten: 
• Adviseren en ondersteunen 
• Projecten organiseren op vraag van de scholen  

De afdeling Voortgezet Onderwijs bereikt 100% 
van de Emmense VO scholen op alle niveaus; VSO, 
Praktijkonderwijs, VMBO, HAVO en VWO. De VO 
scholen worden geadviseerd bij de ontwikkelingen in hun 
cultuuronderwijs. In gesprek met de cultuurcoördinatoren 
en CKV docenten worden de ontwikkelingen besproken. 
Er is aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en voor 
implementatie en verankering. De wens en vraag van de 
scholen staat altijd voorop.
 
Bij De Kunstbeweging is er één adviseur voor het Voortgezet 
Onderwijs. De adviseur volgt de landelijke ontwikkelingen en 
tendensen op de voet, door o.a. deel te nemen aan landelijke 
bijeenkomsten voor VO adviseurs van het LKCA. 

Netwerk
Het VONNN is het Voortgezet Onderwijs Netwerk Noord 
Nederland. Dit netwerk bestaat uit een tiental VO adviseurs 
van diverse kunstinstellingen in het noorden. De groep komt  
1 à 2 keer per schooljaar bijeen om elkaar te inspireren en 
informatie uit te wisselen.

De adviseur VO begeleidt een CKV netwerkgroep VO waarin 
alle VO scholen (afdeling Havo /Vwo) en culturele instellingen 
2 à 3 keer per jaar van gedachten wisselen over zeer diverse 
cultuureducatie - onderwerpen. In de werkgroep worden 
o.a. de ontwikkelingen en vernieuwingen binnen het vak CKV 
besproken. Voor het vernieuwde CKV werd in 2019 een project 
ontwikkeld om de leerlingen te inspireren bij het maken van hun 
CKV onderzoek. Ook is er ruimte in het overleg voor vragen 
over deskundigheidsbevordering.

Een jaarlijks terugkerend onderwerp in de CKV klankbordgroep 
is de KunstOntmoetingsDag. Dit samenwerkingsproject wordt 
in deze groep voorbereid, uitgevoerd en geëvalueerd. De KOD 
2019 vond plaats op 17 september j.l.

720 CKV leerlingen namen in 2019 deel aan het programma 
van de samenwerkende culturele instellingen zoals het CBK, de 
Bibliotheek, de Grote Kerk, het Filmhuis en het Atlas Theater. 
Ook namen ze deel aan diverse workshops in het Rensenpark om 
zodoende o.a. kennis te maken met de culturele mogelijkheden 
van het park. Slagwerk, hiphopdans, rap en theater.

ONDERBOUWING ADVIESFUNCTIE

PRODUCTONT WIKKELING EN UIT VOERING

1.

2.

3.

Het Hondsrug College en Pro- Emmen zetten in 2019 het sociaal maatschappelijke project Sex(Y)thing in voor 
de tweede klassen. In dit project komt het probleem Sexting op indringende wijze aan de orde, omdat de 
scholen het van groot belang vinden dat leerlingen verstandig met social media om leren gaan.

Het Terra College werd ondersteund en gefaciliteerd bij de organisatie van muziekproject Terra in Concert op  
4 februari 2019. Honderden leerlingen waren aanwezig bij het middagconcert waarin ongeveer 25 leerlingen 
zich muzikaal presenteerden op het podium van het Atlas Theater. ‘s Avonds genoten honderden trotse ouders 
en docenten van hun leerlingen. Terra College wil dit muziekproject implementeren en twee jaarlijks uitvoeren.

Het Esdal-, Carmel-, en Hondsrug College namen met 720 leerlingen deel aan het project Masterpiece waarin 
alle leerlingen een kunstzinnige verwerking maakten naar aanleiding van hun onderzoek in het kader van het 
vernieuwde CKV.

Het cultuuronderwijs binnen het 
VO is constant in beweging.

Eerste bouwstenen leerlijn drama
Met ondersteuning van De Kunstbeweging heeft 
basisschool Gerardus Majella de eerste stappen gezet voor 
de ontwikkeling van een eigen leerlijn drama. Nadat een 
aantal voorbeeldlessen van een vakdocent Drama zijn de 
leerkrachten begeleid bij het verzorgen van dramalessen. 
Lesbrieven maken het mogelijk dat de lessen in de toekomst 
door de leerkrachten geïmplementeerd kunnen worden.

Individuele deskundigheidsbevordering van 
leerkrachten in de klas, voorbeeldlessen en
‘coaching on the job’
Leerkrachten die zich op gebied van de kunstvakken 
individueel willen ontwikkelen boden wij de volgende 
trainingen aan: 
•  Het Leerkrachtenkoor: Een traject van 8 bijeenkomsten. 
•  Drama in school: In 6 bijeenkomsten ontwikkelden  

leerkrachten basisvaardigheden om het vak drama te 
gebruiken in de klas.

Cultuurmarkt PO
Op 13 maart 2019 organiseerde De Kunstbeweging 
voor de tweede keer een Cultuurmarkt Primair 
Onderwijs. Locatie: Rabo Zaal van het Atlas Theater 
in Emmen. Dit is dé plek waarop vraag en aanbod 
elkaar vind en kan inspireren. De Cultuurmarkt 
werd door ruim 25 cultuuraanbieders en circa 40 
leerkrachten van 30 scholen bezocht. De bruisende 
markt werd voorafgegaan door Keetmeester Wim 
van Bokhorst die de gasten inspireerde met zijn 
verhaal over ‘De Kunst van tijd maken’.
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MuziekAkkoord Drenthe
Op 20 juni 2019 is in aanwezigheid van koningin 
Máxima het MuziekAkkoord Drenthe feestelijk 
ondertekend in de Tamboer in Hoogeveen. De 
organisatie hiervan lag bij de provinciale werkgroep 
Meer Muziek in de Klas, waar ook De Kunstbeweging 
deel van uitmaakt. In totaal waren bij dit evenement 
500 basisschoolleerlingen uit heel Drenthe 
aanwezig, waaronder ook kinderen van meerdere 
scholen uit Emmen. Eén van de podiumpresentaties 
werd verzorgd door 35 leerlingen van basisschool 
het Anker uit Emmen.

PRIMAIR ONDERWI JS H IGHLIGHTS
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IN TOTA AL DEDEN WE 34 PROJECTEN OP 7 SCHOLEN

TOTA AL

Carmelcollege

Hondsrug College

Praktijkschool

Esdal College Boermarkeweg

Esdal College Oosterstraat

Esdal College Klazienaveen

Terra College

250

104

95

198

232

218

128

1225

UREN

De Kunstbeweging werkte in 2019 samen met vrijwel alle 
lokale culturele partijen; het CBK, de Bibliotheek Emmen, Atlas 
Theater, het Filmhuis, Stichting Grote Kerk Cultureel, Loods 
13, Dan’s entertainment, De Drumstudio, Kim’s Fameschool, 
Stichting Kunsttint en zeer veel andere zelfstandig ondernemers 
en gastdocenten. Voor het cultuurtraject voor de klassen 1, 
2 en 3 is er samenwerking met de provinciale kunstinstelling 
Kunst en Cultuur. De Kunstbeweging stimuleert scholen actief 
om gebruik te maken van externe locaties zoals het CBK, het 
Atlas Theater, de lokale dansscholen, Atelier Ka’s Design, Het 
Stadstheater, Loods 13, Druk Druk en diverse andere locaties 
oa in het Rensenpark.

Evalueren
Wij gaan voor constante kwaliteitsverbetering. Daarom wordt 
er na elk project een evaluatieverslag gemaakt dat gebruikt 
wordt bij de doorontwikkeling van projecten. De evaluatie 
wordt mondeling of via email gedaan.

SAMENWERKINGEN

30

Maatwerk projecten 
Op alle VO scholen maken jongeren tijdens projectweken of projectdagen kennis met uiteenlopende kunstdisciplines zoals graffiti / 
streetart, hiphop, breakdance, theatersport, handlettering, rappen, beatboxen, musical, 3D pennen, Trash Art, architectuur, olievat 
drummen, lipdub, animatie, fotografie en film. Ook is er aandacht voor nieuwe disciplines met o.a. een crossover tussen kunst & 
techniek, zoals virtual reality, ontwerp een stroomkring, maak een ontwerp met gebruik van een lasersnijder, 180 graden fotografie, 
illustratie & digitale fotografie.

Cultuurprofielschool Esdal College
Bij Cultuurprofielschool Esdal College profileert zich met meerdere geïmplementeerde  projecten. In de cultuurstroom nemen de 
cultuurklassen jaarlijks deel aan een langdurig en diepgaand kunstproject over klassiek ballet en opera. Leerlingen van Cultuurstroom 
1 en 2 verdiepen zich in deze thema’s. Ze krijgen een inhoudelijk college, bezoeken een voorstelling en volgen 2 maanden workshops 
van professionele gastdocenten. Het traject wordt afgesloten worden met een eindpresentatie voor ouders en medeleerlingen in het 
Atlas Theater.

Commerciële projecten
In 2019 heeft De Kunstbeweging 5 grote projecten georganiseerd op vraag van De Nieuwe Veste in Coevorden. Hierbij gaat het 
o.a om Cult Clash Coevorden waarbij honderden leerlingen van VMBO, MAVO en HAVO gedurende drie dagen kennis maken 
met diverse kunstvakken op locatie bij de lokale culturele instellingen.Dit zijn aanvragen uit de markt die zonder subsidie worden 
uitgevoerd.

4.

5.

6.

Externe subsidie voor Esdal College Klazienaveen
Esdal Klazienaveen ontving €48.119,- van het Fonds voor Cultuurparticipatie voor de ontwikkeling van 
twee nieuwe leerlijnen. Deze worden ontworpen onder leiding van de adviseur VO i.s.m. een werkgroep 
van de school en vakspecialisten.
• Fotografie (eerstejaars VMBO) 2018/2019
• Animatie (tweedejaars VMBO) 2019/2020
• Filmproject (derdejaars VMBO) 2019/2021
De leerlingen volgden in november 2019 een uitgebreid workshopaanbod waardoor ze werden voorbereid 
op het Filmproject; script schrijven, camera acteren, grimeren, kostuums- en rekwisieten maken.

Externe subsidie voor Pro-Emmen
We ondersteunen Pro- Emmen met de ontwikkeling van drie leerlijnen op het gebied van cultureel 
erfgoed. Zij ontvingen daarvoor €43.00,- van het Fonds voor Cultuurparticipatie.
• Leerlijn Archief (eerstejaars) 2018
• Leerlijn Archeologie (tweedejaars) 2019
• Leerlijn Land Art (derdejaars) 2020

Externe subsidie voor het Carmel College
Het Carmel College ontving in 2019 €33.000,- van het Fonds voor Cultuurparticipatie voor de ontwikkeling 
van twee nieuwe leerlijnen Community Art 2020-2021. In het project ‘Welcome Outside!’ worden eerste- 
en tweedejaars VMBO leerlingen met inzet van de disciplines Beeldende kunst en Theater  verbonden 
met de wijk Angelslo in een Community Art project
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100% van de scholen is geïnformeerd en geadviseerd over CMK. 
Resultaat 2019: 100% van de scholen is geïnformeerd en geadviseerd over CMK.

Het uitzetten van een pilot bij 3 scholen, die aansluiting zoeken bij het VO.
Resultaat 2019: Deze indicator is gehaald. In de wijk Bargeres heeft het project Brainarts plaatsgevonden i.s.m. Het 
Palet, De Barg, De Kardinaal Alfrinkschool, De Brink en Welzijnsgroep Sedna. Dit project beoogt leerlingen sociaal-
emotioneel voor te bereiden op hun overstap naar het VO.

De tevredenheid van het PO wordt gemeten door middel van enquêtes.
Resultaat 2019: 100% van de projecten wordt mondeling geëvalueerd. Daarnaast is er in het kader van eerder genoemd 
onderzoek een enquete uitgezet op de 11 Impulsscholen naar de beleving van het deskundigheidstraject.

De inspiratiebijeenkomsten worden door minimaal 50 personen bezocht.
Resultaat 2019: Er is 1 inspiratiebijeenkomst geweest die door 98 bezoekers werd bezocht.

Ondersteuning voor productontwikkeling van minimaal 3 verschillende producten t.b.v. 15 scholen
Resultaat 2019: Het was niet mogelijk om aanvragen te doen aangezien de bodem van de subsudie pot bereikt was.

Ondersteuning bij en coördinatie van 100 projecten t.b.v. 30 scholen
Resultaat 2019: 40 scholen zijn ondersteund bij totaal 103 projecten.

PRIMAIR ONDERWI JS

INDICATOREN

In samenwerking met het VO adviseert en onderzoekt DKB de vormgeving van cultuureducatie
in het voortgezet onderwijs (vraaggericht en gebaseerd op een doorgaande leerlijn)
Resultaat 2019: 100% van de VO scholen is vraaggericht geadviseerd over doorgaande leerlijn cultuureducatie.
100% van de scholen is geadviseerd over de verankering en 100% van de scholen (de 5 VO scholen) heeft de verankering 
vormgegeven.

Het aantal scholen dat deze verankering heeft vormgegeven bedraagt 5
Resultaat 2019: 100% van de scholen (de 5 VO scholen) heeft de verankering vormgegeven.

De tevredenheid van het VO wordt gemeten door middel van evaluaties.
Resultaat 2019: Evaluaties worden opgetekend en bewaard.
Deze evaluaties worden gebruikt bij het organiseren van een volgend project.

Ondersteuning voor productontwikkeling van 2 verschillende producten t.b.v. 3 scholen, 
aansluitend bij het leerplan en leerlijn cultuureducatie van die scholen.
Resultaat 2019: 4 producten ontwikkeld t.b.v. 4 scholen.

Ondersteuning en coördinatie van 20 projecten t.b.v. 4 scholen.
Resultaat 2019: 34 projecten georganiseerd t.b.v. 5 scholen.

VOORTGEZET ONDERWI JS

VOORUITBLIK 2020

We zetten in op het aanvragen van externe subsidies voor het VMBO.
Voor Esdal College Boermarkeweg en voor VSO Thriantaschool zijn aanvragen in voorbereiding.
We verwachten het cultuuronderwijs op het Drenthe College verder uit te breiden.

Mattheus Passion 
Voor het eerst met live muziek! 
Het project vond plaats op 1 april 2019.  
150 VO leerlingen van diverse scholen genoten 
van een interactief gastcollege over de Mattheus 
Passion gelardeerd met live uitgevoerde 
fragmenten uit de Mattheus Passion m.m.v. van 5 
professionele musici en een koor.

VOORTGEZET ONDERWI JS H IGHLIGHTS

Jaarlijks drie grote thema projecten  
Esdal College Oosterstraat. 
Elk jaar maken de eerste drie leerjaren van 
HAVO/VWO op artistieke wijze kennis met 
de thema’s: Toppop, Musical en Urban.

MBO Drenthe College
Ongeveer 250 eerstejaars MBO studenten van het 
Drenthe College maakten met kennis met het lokale 
culturele veld en werkten in diverse projecten aan 
hun creatieve en persoonlijke ontwikkeling.

• Introductiedag voor de eerstejaars studenten   
   Mediavormgeving.
• Cultuurweek voor de eerstejaars studenten 
   van pedagogische opleidingen.
• DC-Art

Terra in Concert
Op het Terra College kunnen leerlingen zich 
aanmelden voor een muzikaal coachingstraject 
wat ze voorbereidt op een optreden in het Atlas 
Theater.

Externe subsidie voor 
Carmel College Emmen
In het najaar van 2019 ontving het Carmel College 
bericht van het Fonds Cultuurparticipatie dat de 
subisidie aanvraag van €33.000,- voor ‘Welcome 
Outside!’ gehonoreerd is.

CULTUUREDUCATIE •  CULTUUREDUCATIE •  CULTUUREDUCATIE •  CULTUUREDUCATIE •  CULTUUREDUCATIE •  CULTUUREDUCATIE •  CULTUUREDUCATIE •  CULTUUREDUCATIE •  CULTUUREDUCATIE •  CULTUUREDUCATIE



34 35

DE ORGANISATIE



36 37

De Kunstbeweging heeft een platte organisatiestructuur. Er is een directeur-bestuurder met daaronder adviseurs 
(cultuureducatie en cultuurparticipatie), medewerkers productorganisatie en ondersteuning (financiën & administratie 
en P&O). Er zijn 10 personen in dienst van De Kunstbeweging met 7,6 fte.
 
Per 1 april 2017 zijn drie Cultuurcoaches 2 fte – die in dienst zijn van de gemeente – ondergebracht en gehuisvest bij De Kunstbeweging. 
Voor deze inhoudelijke begeleiding is 0,2 fte beschikbaar voor De Kunstbeweging. Met ingang van 1 september is een van de 
cultuurcoaches gestopt. Deze vacature is door de gemeente op dit moment niet meer ingevuld.

DE ORGANISATIE

De Kunstbeweging wordt gecontroleerd door de Raad van Toezicht die bestaat uit 5 personen.
De Raad van Toezicht treedt op als werkgever van de Directeur bestuurder. Zij onderschrijft de Governance Code Cultuur: 
www.governancecodecultuur.nl

De leden van de Raad van Toezicht zijn:
Dhr. Wim Melenberg
Dhr. Alex Niemeijer
Mw. Mariet Thalens - Kolker

In oktober hebben dhr. Wout Eshuis en dhr. Peter Leenhouts  zich om persoonlijke redenen uit de RvT teruggetrokken.  
Er wordt gezocht naar invulling van de ontstane vacatures.

De Kunstbeweging is lid van de brancheorganisatie Cultuurconnectie en volgt de cao Kunsteducatie. 
Cultuurconnectie houdt de leden op de hoogte van (politieke) ontwikkelingen. Via een netwerk P&O en Financiën, 
wisselen de leden ervaringen uit en worden ze geïnformeerd over trends, cao onderhandelingen, wetgeving etc.
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ORGANISATIESTRUCTU UR

DI RECTE U R
B E STU U RD E R

R A A D VA N 
TO E Z I C HT

5 L ED EN

B RE D E SC HOO L
3 CU LT U U R
COAC H E S

CO M M U N IC ATI E /
PR / M A RK E TI NG

1 A DV I SEU R

CU LTU RE E L 
A A N B I E D E RS

F L E X I B EL E SC H I L
14 , 0  F T E

CU LTU U R
PA RTIC I PATI E
2 A DV I SEU R S

PR
2 M ED E W ER K ER S

0 , 02 F T E

CU LTU U R
E DUC ATI E

4 A DV I SEU R S
3 M ED E W ER K ER S

H R /A D M I N I STR ATI E
1 A DV I SEU R

1 M ED E W ER K ER
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Rineke Marwitz 
Directeur

Mark Wester
Adviseur cultuureducatie 

Lieke Wartena
Adviseur cultuureducatie 

Jeska Aasman
Adviseur cultuureducatie 

Henk Radersma
Cultuurcoach Emmen

Bibian Welbergen
Adviseur cultuureducatie 

Mariet Thalens - Kolker
Lid Raad van Toezicht

Jan Hultink
Financiën en P&O

Joke Spinder
Administratie

Claudia Zwart
Projectcoördinator

Greetje Kuipers
Adviseur cultuurparticipatie 
Cultuurkoppelaar

Monique Verheugt
Cultuurcoach Emmen

Alex Niemeijer
Lid Raad van Toezicht

Wim Melenberg
Lid Raad van Toezicht

Berenice van Woerden
Adviseur cultuurparticipatie

Janet van Es
Cultuurcoach Emmen

Wout Eshuis
Voorzitter Raad van Toezicht

Peter Leenhouts
Lid Raad van Toezicht
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De Kunstbeweging heeft in 2019 een totaal subsidiebedrag van €871.573,- van de Gemeente Emmen ontvangen. Eigen inkomsten 
waren €230.803,-. Door efficiënt met de middelen om te gaan heeft De Kunstbeweging eind 2019 een eigen vermogen van ruim 20% 
van de begroting.

In het overzicht op de rechterzijde staat per onderdeel van het Producten- en Dienstenboek de verdeling van de subsidies. Wij 
streven ernaar zo weinig mogelijk uit te geven aan eigen organisatie, zodat de ontvangen subsidie optimaal wordt ingezet ten behoeve 
van kunst- en cultuurprojecten. Het resultaat over 2019 bedroeg €18.823,- positief. Het jaarrapport 2019 krijgt een goedkeurende 
accountantsverklaring.

Er is sprake van een samenwerking tussen de Drentse instellingen Kunst & Cultuur, ICO, Scala en De Kunstbeweging op het 
gebied van deskundigheidsbevordering, provinciale jeugdorkesten, leerkrachtenkoren, regeling Impuls Muziek, cultuurtraject etc.  
De samenwerking voor Cultuureducatie met Kwaliteit blijft ondergebracht in Stichting Compenta, het provinciale subsidieloket voor 
deze regeling. De directie wordt gevormd door de directeuren van de Drentse instellingen.

Op 7 oktober bracht Dhr. R. Kleine, wethouder cultuur, een werkbezoek aan De Kunstbeweging om met ‘thee met taart’ stil te 
staan bij het 5 jarig bestaan van De Kunstbeweging. De voor dit eerste jubileum gemaakte leporello was leidraad voor het gesprek. 
Daarnaast was er veelvuldig ambtelijk overleg over de afstemming van de werkzaamheden van De Kunstbeweging in relatie tot de 
opdracht van de gemeente Emmen. Hierbij is veel aandacht besteed aan de oprichting van het Buurtcultuurfonds Emmen, uiteindelijk 
gerealiseerd in 2019. De wethouder was aanwezig bij veel activiteiten die door De Kunstbeweging zijn ondersteund of uitgevoerd. 

( WERK)BE ZOEKEN WETHOUDER

SAMENWERKING 5 CULTURELE INSTANTIES 

F INANCIËN

COLOFON
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De Kunstbeweging heeft regelmatig overleg en werkt samen met de Bibliotheek, het Atlas Theater, het CBK en Loods 13 over onder 
andere de invulling van het gemeentelijk Beleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020. Deels zijn dit onderlinge overleggen, maar in andere 
gevallen sluit ook de gemeente Emmen hierbij aan, ambtelijk dan wel bestuurlijk.

In Emmen wordt door De Kunstbeweging samengewerkt met veel lokale aanbieders en partijen, wat is terug te lezen in de hoofdstukken 
over Cultuureducatie Amateurkunst en Wijken en dorpen (samen cultuurparticipatie).

SAMENWERKING CULTURELE DRENTSE ORGANISATIES

Copyright © 2020 Stichting De Kunstbeweging
Auteur: Stichting De Kunstbeweging 
Vormgeving: Monique Koburg
Fotografie: Iris Sijbom, Mariëlle Hensums, Claudia Zwart en Sijtze Veldema
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