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De Kunstbeweging is het kennis- en expertisecentrum 

kunst en cultuur in de gemeente Emmen. We zijn een 

kleine fl exibele netwerkorganisatie met een groot 

bereik en impact wat blijkt uit de dienstverlening, de 

resultaten en tevreden klanten. Vanuit het motto Laat 

je inspireren stimuleren we de ontwikkeling van inwoners 

en organisaties in Zuidoost Drenthe. We adviseren, 

ondersteunen, verbinden en vernieuwen met kunst en 

cultuur. Ons gereedschap is de creatieve kracht van kunst.

Het werk van De Kunstbeweging is in een stroomversnelling 
geraakt. De advisering is toegenomen, steeds meer 
ondersteuningsvragen van scholen, organisaties en inwoners 
leiden tot maatwerkprojecten. De verbinding met de 
cultuurcoaches van de Brede School leidt tot meer afstemming 
tussen binnen- en buitenschoolse activiteiten en de creatieve 
kracht van kunst wordt in toenemende mate ingezet voor 
sociale en maatschappelijke ontwikkeling.

Vier jaar na de oprichting van De Kunstbeweging - in september 
2014 - is het zaak de focus te leggen op wat we de komende 
jaren willen realiseren. 

Dit meerjarenbeleidsplan 2019-2022 geeft richting aan de 
ontwikkeling. In de komende jaarplannen en in de dagelijkse 
praktijk volgt de verdere concretisering. Dit plan is tot stand 
gekomen op basis van gesprekken met stakeholders (inwoners, 
partners, opdrachtgevers, de Raad van Toezicht, medewerkers) 
en onderzoek (zelfevaluatie, SWOT analyse, documentstudie, 
deelname aan congressen, onderzoek Cultureel DNA).

Opbouw Meerjarenbeleidsplan

Eerst gaan we in op het belang van kunst en cultuur voor 
volwaardige deelname aan de samenleving. We introduceren 
het begrip Cultureel vermogen. Het volgende hoofdstuk 
bevat de missie, visie, kernwaarden en de strategische 
doelstellingen. Daarna wordt per afdeling omschreven wat 
de richting voor de komende jaren is. Nieuwe aspecten in 
het sociaal maatschappelijk ondernemen en de wijze waarop 
De Kunstbeweging samenwerkt staan vervolgens beschreven. 
Tot slot wordt de organisatie uitgelicht.

Rineke Marwitz

Directeur - bestuurder De Kunstbeweging
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Het brede belang van kunst en cultuur en daarmee van cultuureducatie en -participatie laat zich vaak moeilijk in woorden 

vangen. Wat verstaan we onder deze begrippen en hoe kunnen we culturele competenties - nodig om volwaardig deel te 

nemen aan de moderne samenleving - beschikbaar maken? In dit kader is door branchevereniging Cultuurconnectie het 

begrip Cultureel vermogen geïntroduceerd.

Cultureel vermogen wordt gezien als het totaal van de bouwstenen cultuur, kunst, educatie en participatie. 
Voor ieder begrip zijn diverse defi nities te geven, maar we kunnen stellen dat: 

• 
• 

• 

• 

Voor ieder mens geldt dat cultureel vermogen nodig is om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. Het geeft mensen 
‘wortels’ en draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling. Daarmee is ook een groot sociaal en economisch belang gediend: het versterkt 
de maatschappelijke betrokkenheid, de ontwikkeling van buurten en het leerklimaat op scholen. Creativiteit bevordert het denken en 
werken in alle gebieden op alle niveaus. Het werk van De Kunstbeweging beweegt zich op het vlak van cultuureducatie en -participatie. 

Cultuur datgene is wat je bent of vertegenwoordigt waarbij het cultureel (zelf-) bewustzijn kan worden ontwikkeld;
Kunst een uiting is van creativiteit en innerlijke spiegel waarbij culturele verschillen en patronen worden ervaren, 
waarna er speels mee kan worden omgegaan;
Cultuureducatie bijdraagt aan de vorming van kinderen tot autonome persoonlijkheden, waarbij het eigen maken van 
vormtalen en het kunnen spelen met verwachtingen en sociale afspraken de basis vormen;
Cultuurparticipatie maakt dat je kunt meedoen; je in staat wordt gesteld deel te nemen aan het culturele 
en maatschappelijke leven.

1.  INLE IDING

2 .  CULTUREEL VERMOGEN



‘Creatieve kracht maakt mensen 
zelfredzaam, oplossingsgericht 

en inventief - in verbinding 
met anderen. Dat is van grote 

waarde voor onze veranderende 
samenleving en onze economie.’

UIT HET ARTIKEL UIT HET ARTIKEL 
‘CREATIEVE KR ACHT’ VAN LKCA‘CREATIEVE KR ACHT’ VAN LKCA

3 .  DE KUN STBEWEGING

3 .1  — MISS IE ,  V I S I E  & KERNWA ARDEN
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De Kunstbeweging richt zich op het adequaat uitvoeren van 
de opdracht die de gemeente Emmen heeft omschreven in de 
visie- en vraagformulering. Deze wordt jaarlijks geëvalueerd 
en - indien door beide partijen gewenst - bijgesteld. In overleg 
met de gemeente wordt de komende jaren de overgang 
gemaakt naar de Beleidgestuurde Contract Financiering.
De gemeentelijke Cultuurnota ‘Van Goede Grond’ 2018-2021 
geeft hierin richting. 

Ter oriëntatie onderzoekt De Kunstbeweging wat de 
mogelijkheden zijn voor dienstverlening in de naastliggende 
gemeenten Coevorden en Borger-Odoorn.

3 . 2  — KERNTAKEN

 I. 

 II. 

 III. 

 IV. 

 V. 

3 . 3  — STR ATEGISCHE DOELSTELL INGEN 2019 -2022

De Kunstbeweging wordt optimaal ingezet en aangesproken als hét steunpunt voor ontwikkeling van de creatieve kracht van 
Emmen en zuidoost Drenthe. We blijven anker in de ontwikkeling en verduurzaming van cultuureducatie en cultuurparticipatie en 
investeren in experiment en innovatie vanuit domeinoverstijgende samenwerking. Dit doen we door actief contact met inwoners, 
het onderwijs, cultuurpartners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeente. De Kunstbeweging wordt in de volgende 
Cultuurmonitor gewaardeerd als bekende culturele instelling;

De Kunstbeweging werkt samen met de beleidsterreinen cultuur, sociaal en wonen van de gemeente Emmen. Vanuit gebundelde 
kennis en ervaring ontwikkelen we ontschottend beleid en domeinoverstijgende projecten. In 2022 is dit beleid vast onderdeel 
van de afspraken tussen de gemeente Emmen en De Kunstbeweging; 

We bouwen mee aan een dynamisch en toekomstbestendig cultuurklimaat. Het vormgeven van een Cultuurhuis met cultuurpartners 
in het hart van Emmen heeft hierin een belangrijke functie, waarbij we in het Rensenpark de ideale locatie zien als vliegwiel voor 
samenwerking;

We werken vraaggericht met bewoners en sleutelpartners in culturele interventies. Door actief in wijken en dorpen aanwezig te 
zijn signaleren we wensen en behoeften van wijkbewoners. Jaarlijks gaan we een verbintenis aan met (een) nieuwe sleutelpartner(s);

De Kunstbeweging is een fi nancieel gezonde organisatie, die in 2022 structureel minimaal 20% van haar inkomsten uit sponsoring, 
particuliere fondsen en rijkssubsidies genereert. 

MI SS IE

De Kunstbeweging stimuleert de ontwikkeling 
van inwoners en organisaties in Zuidoost 

Drenthe met de creatieve kracht van kunst.

VI S IE

De Kunstbeweging wil het creatief vermogen van 
inwoners ontwikkelen om de uitdagingen van de 
21e eeuw goed aan te kunnen; in de 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.  

KERNWA ARDEN

Creativiteit — In al onze kernactiviteiten doen we aanspraak op het creatief 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 sectoroverstijgende 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.
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De Kunstbeweging adviseert en begeleidt voorscholen, 

basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs 

in de vormgeving van hun cultuureducatie. Zowel op 

beleidsniveau als op praktisch niveau. 

Cultuureducatie betekent voor ons doelbewust leren over en 
met kunst, erfgoed en media via gericht beleid, zowel binnen- 
als buitenschools. Via cultuureducatie ontwikkelen leerlingen en 
deelnemers culturele competenties en talenten. Leerlingen doen 
kennis op over cultuur als fenomeen en als expressiemiddel. Ze 
ontwikkelen culturele vaardigheden en een open houding ten 
aanzien van cultuur. 
Bron: www.lkca.nl/primair-onderwijs/begrippen/cultuureducatie

Wij moedigen aan dat leerlingen binnen hun onderwijs 
geprikkeld worden hun creatief vermogen te ontwikkelen. 
Waar een doorgaande leerlijn PO-VO  per kunstdiscipline lastig 
is gezien de verschillende kerndoelen, zien wij kansen voor 
een doorgaande leerlijn creatief vermogen voor voorschool - 
basisschool - voortgezet onderwijs. Die mogelijkheid gaan wij in 
de komende jaren verder verkennen en uitwerken. 

Deze leerlijn werkt als voedingsbodem voor al het onderwijs 
dat een kind nog doorloopt en sluit aan op de opdracht van 
het onderwijs om te werken aan de 21se eeuwse vaardigheden, 
waar de creatieve ontwikkeling een van is. 

Vanuit onze kernwaarden zien wij het als taak het onderwijs te 
prikkelen tot creativiteit, innovatie, verbinding van vakgebieden 
en het bieden van kwalitatief goede cultuureducatie. Voor zowel 
leerlingen als leerkrachten en docenten leidt dat tot plezier in 
het onderwijs. 

76

In play a child always 
behaves beyond his 

average age, above his 
daily behavior. In play it is 
as though he were a head 

taller than himself.

In Emmen ontstaan steeds meer voorscholen, waar 

voorschoolse educatie wordt verzorgd voor kinderen, 

van 2,5 jaar tot 4 jaar. Omdat spelend ontwikkelen van 

groot belang is voor het jonge kind en een basis legt 

voor de creatieve ontwikkeling van kinderen wil De 

Kunstbeweging samenwerkingspartners als onderwijs, 

voorscholen en kinderopvang inspireren om gezamenlijk 

te blijven werken aan het spelend ontwikkelen van het 

jonge kind.

Wij hebben een rol in het initiëren en organiseren van 
inspiratiebijeenkomsten over spelend ontwikkelen ten behoeve 
van pedagogisch medewerkers en leerkrachten. Tevens is in 
2018 uitvoering gegeven aan het pilotproject ‘Begrijpen met je 
handen’, een samenwerking tussen De Kunstbeweging en de 
Brede School. Hieruit komt de ambitie voort om een Kriskras 
Atelier te openen in de bibliotheek.

De komende jaren vormt De Kunstbeweging ideeën voor 
deskundigheidsbevordering van pedagogisch medewerkers en 
de culturele aanbieders rondom spelend ontwikkelen in het 
Emmense veld.

Wij willen de pedagogisch medewerkers bewust maken van 
de manier waarop ze kinderen kunnen stimuleren door spel, 
welke rol de kunsten daarin spelen en welke invloed dat heeft 
op de creatieve ontwikkeling van kinderen. Van de adviseurs 
PO vraagt dit een bredere blik en een herijking van de functie 
in de komende jaren.

Met deze rol levert De Kunstbeweging een bijdrage aan één 
van de zes ontwikkelingsgebieden zoals vastgesteld in het 
Kwaliteitskader voorschoolse educatie Emmen, december 2015, 
pag. 19: ‘De doorgaande leerlijn tussen voorschool en basisschool richt 

zich op de zes ontwikkelingsgebieden, waarbij het leergebied speel- 

en leergedrag als een paraplu boven de andere leergebieden hangt

Speel- en leergedrag;

A. Taalontwikkeling

B. Ontluikende rekenontwikkeling

C. Sociaal-emotioneel gedrag

D. (Zelf )Redzaamheid

E. Motoriek

F. Creatief vermogen

Het aantal Kindcentra in de gemeente Emmen wordt de komende 
jaren uitgebreid, waarbij Kindcentra bij alle basisscholen het 
streven is. In aanloop hier naartoe is De Kunstbeweging betrokken 
bij door de gemeente geïnitieerde Inspiratiebijeenkomsten, 
gericht op de pedagogisch medewerkers.

Cultuureducatief aanbod

In de cultuurnota (pag. 28) staat dat de gemeente Emmen aan 
De Kunstbeweging de opdracht verstrekt om cultuureducatief 
aanbod voor 0-4 jarigen te ontwikkelen. Met de erkenning 
van de waarde van cultuureducatie voor deze doelgroep is 
de eerste stap gezet. De realisatie en implementatie van dit 
aanbod benodigt nog fi nanciële ondersteuning.

Leergemeenschap

In samenspraak met Drenthe College en een BSO (Buitenschoolse 
opvang) geven we vorm aan een leergemeenschap. Onderzocht 
wordt of de Hanzehogeschool hier onderzoek aan kan koppelen 
en of Compenta fi nancieel kan ondersteunen.

Een leergemeenschap heeft als hoofddoel het onderwijs aan 
leerlingen te verbeteren en doet dat door het permanent 
samen delen, onderzoeken en verbeteren van de praktijk van 
leerkrachten, begeleiders en schoolleiding.

Voor het Drenthe College geeft het de mogelijkheid haar 
studenten rechtstreeks in de praktijk te brengen, de BSO kan 
haar doelgroep beter bereiken en De Kunstbeweging vergroot 
haar expertise als adviesorganisatie.

4 .1  — VOORSCHOOLSE EDUCATIE

LEV V YGOTSKY

4 .  CULTUUREDUCATIE

INLE ID ING
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De Kunstbeweging adviseert en ondersteunt het primair 

onderwijs in de gemeente Emmen bij het vormgeven 

van cultuureducatie binnen de basisschool. Samen 

met de school komt de adviseur tot het borgen van 

cultuureducatie binnen het schoolcurriculum. Daarbij is 

aandacht voor het optimaal inzetten van leerkrachten, 

deskundigen en middelen, waaronder diverse subsidies 

(zoals de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit CMK, de 

regeling productontwikkeling van Compenta, de regeling 

Impuls Muziek en toekomstige nieuwe regelingen). 

In de cultuurnota staat omschreven (pag. 29) dat er wordt 
ingezet op bestendiging en verdieping van Cultuureducatie 
met kwaliteit, zoals beschreven in het Visieplan CMK Drenthe 
2017-2020. De gemeente vraagt aan De Kunstbeweging om 
actief met onderwijsinstellingen in gesprek te zijn over hun 
ondersteuningsvragen. Waar eerstelijns uitvoering door lokale 
aanbieders mogelijk is voor lessen of workshops, moet hiervan 
gebruik gemaakt worden.

•

•

• 

•

Er wordt gestreefd naar  een positieve, creatieve  rol voor 
cultuureducatie die past bij het beleid van de school, die ruimte 
laat voor speelsheid en de brede ontwikkeling van kinderen. 

Speerpunten zijn:

•

•

•

•

• 

•

•

Daarnaast streeft De Kunstbeweging  naar een verbindende 
rol tussen scholen en lokale culturele aanbieders. Hierin 
begeleidt De Kunstbeweging onder andere de ontwikkeling 
van gezamenlijke projecten van aanbieders en scholen, worden 
maatwerkprojecten in behandeling genomen en waar mogelijk 
uitgezet bij lokale aanbieders en worden in samenwerking met 
lokale aanbieders deskundigheidstrajecten vormgegeven.  

Met de cultuurcoaches van de Brede School wordt gewerkt aan 
de afstemming tussen binnen- en buitenschoolse activiteiten, 
wat aan het einde van deze beleidsperiode in beleid is omgezet.

De Kunstbeweging voorziet dat het nog lange tijd nodig zal 
zijn een aanjagende en stimulerende rol te blijven spelen. 
Hoewel deskundigheidsbevordering van teams bijdraagt 
aan het beter uitvoeren en laten functioneren van het 
cultuureducatiebeleidsplan, blijven vakinhoudelijke specialisten 
nodig om de kwaliteit van cultuureducatie te waarborgen als 
ook om te prikkelen en te inspireren.

Zonder extra financiële middelen die inzet van de vakspecialisten 
mogelijk maken zal de inhaalslag die cultuureducatie de laatste 
jaren heeft gekend, teniet worden gedaan. Scholen zijn niet 
draagkrachtig genoeg om dit zelfstandig te kunnen bekostigen.

4 . 2  —  PR IMAIR ONDERWI J S

De Kunstbeweging fungeert als adviseur, inspirator en 

bemiddelaar en begeleidt de scholen in een warm en 

doorlopend contact bij hun vraag op het gebied van 

cultuureducatie. Landelijk is er steeds meer aandacht 

voor cultuureducatie op het VMBO. Hier zijn ook 

subsidieregelingen aan gekoppeld bij het Fonds voor 

Cultuurparticipatie. De Kunstbeweging volgt deze 

ontwikkelingen en brengt scholen daarvan op de hoogte.

In de notitie Trends en Ontwikkelingen (bijlage bij de cultuurnota 
Van goede grond) wordt op pag. 7 gerefereerd aan de nota 
Ruimte voor Cultuur 2017-2020 van minister Jet Bussemaker.
Thema’s die passen bij de doelgroep VO zijn:
• 

•

•

De adviseur VO heeft contact met alle scholen voor VO 
(VMBO, Havo, Vwo) voor alle leerjaren. Lag eerder de nadruk 
op het organiseren van workshops, tegenwoordig ligt de rol van 
de adviseur VO veel meer in het inspireren in gesprekken, het 
ondersteunen bij het ontwikkelen van leerlijnen welke passen 
bij het curriculum van de school, het informeren over nieuwe 
trends en subsidieregelingen, enz.

Het cultuuronderwijs binnen het VO is constant in beweging. 
Naast een aantal vaste momenten in het jaar zoals bijvoorbeeld 
de Kunstontmoetingsdag hanteren alle scholen hun eigen 
structuur voor de invulling van hun kunst- en cultuurlessen. 
De expertise van De Kunstbeweging wordt ingeschakeld voor 
de invulling van de programma’s, de locaties en de contacten 
met culturele instellingen in Emmen. Het Atlas Theater is 
een gewilde locatie, maar ook wordt gebruik gemaakt van 
de mogelijkheden van de Grote Kerk, Loods13, dansscholen, 
bioscoop, bibliotheek, Toolbox, Jimmy’s, enz.

Naar onze visie zal de vraag op het gebied van cultuureducatie 
van het voortgezet onderwijs over vier jaar nog steeds bestaan. 
Alle VO scholen weten De Kunstbeweging te vinden. Wij blijven 
inzetten op een vraaggerichte aanpak waarbij we de scholen willen 
inspireren en prikkelen om zich door te ontwikkelen en nieuwe 
mogelijkheden te onderzoeken, bijvoorbeeld met een Digi lab. 

Projecten waarbij leerlingen actief kennismaken met - of zich 
verdiepen in - zeer diverse kunstvormen worden op vraag 
ontwikkeld en op maat georganiseerd in samenwerking met - 
zo veel mogelijk - Emmense culturele aanbieders. 

De rol van de adviseur wordt regelmatig besproken en herijkt. 
De Kunstbeweging blijft de samenwerkingspartner waar VO 
scholen inspiratie, kennis en advisering bij vinden.

Randvoorwaarde is dat scholen voor het VO het 
cultuureducatiebeleid blijven monitoren, bijstellen en uitvoeren 
binnen de algemene onderwijsvisie van de school.

Landelijk is er meer aandacht voor cultuureducatie op 

het MBO. In de cultuurnota staat (pag. 29) dat ook de 

gemeente Emmen hier aandacht aan gaat geven.

Het MBO vormt (samen met het VMBO) een substantieel deel 
van het onderwijs in de gemeente. Ook voor deze leerlingen is 
het van belang om te leren creatief te denken en te ontdekken 
wat de wereld nog meer te bieden heeft. Kunst en cultuur dragen 
bij aan de persoonlijkheidsvorming van deze jong volwassenen. 
Samen met de scholen en de gemeente kijkt De Kunstbeweging 
hoe nieuwe financiële mogelijkheden benut kunnen worden. 
De gemeente maakt indien nodig hier middelen voor vrij.

De ambitie van De Kunstbeweging is dat kunst en cultuur een 
vaste plaats innemen in het curriculum van het MBO in de 
gemeente Emmen. In Emmen is Drenthe College dé opleiding 
voor het MBO, waar veel en diverse opleidingen aangeboden 
worden op alleen al 8 locaties in de gemeente Emmen. In 
samenspraak met het onderwijs zelf wordt een plan opgesteld.

Tijdens deze beleidsperiode adviseert De Kunstbeweging aan 
MBO scholen hoe zij hun cultuureducatie ten behoeve van de 
persoonlijkheidsontwikkeling van de studenten kan vormgeven.

De cultuurcoaches van Brede School Emmen  zijn in dienst 
van de Gemeente en worden functioneel aangestuurd door 
de directeur van De Kunstbeweging. Zij stellen jaarlijks een 
werkplan op, dat - passend bij de visieplannen van de brede 
scholen - in samenspraak met kerngroepen brede scholen, 
gemeente en De Kunstbeweging wordt uitgevoerd.

De visie op brede scholen in de gemeente Emmen ontwikkelt 
zich in de lopende beleidsperiode verder, waarbij De 
Kunstbeweging betrokken is als adviseur. 

Het stimuleren en helpen vormgeven van 
deskundigheidsbevordering van het team;
Het herijken van bestaand cultuurbeleid en het stimuleren 
tot passend nieuw beleid;
Het ondersteunen bij het vormgeven van de daadwerkelijke  
uitvoering van cultuurbeleid;
Het toegankelijk maken van nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van cultuureducatie;
De implementatie van cultuureducatie-trajecten, 
verbetertrajecten;
Het helpen ontsluiten voor de school van kunst en cultuur 
dichtbij en veraf;
Het inspelen op innovatieve ontwikkelingen in samenspraak 
met de scholen en het culturele veld.

Cultuureducatie: zo veel mogelijk jongeren in aanraking 
brengen met de rijkdom van cultuur;
Talentontwikkeling: de ontwikkeling van talent is van belang 
voor de kracht en dynamiek in de cultuursector;
Digitalisering: dit biedt kansen om meer mensen in aanraking 
te brengen met cultuur. Ook wordt informatie over erfgoed 
zo beter bewaard voor volgende generaties.

De adviseurs van De Kunstbeweging voeren advies-
gesprekken met 100% van de PO scholen over hun 
cultuurbeleid. Ongeveer 95% maakt gebruik van de CMK 
regeling met subsidie via Compenta. 

Het borgen van cultuureducatie in het schoolcurriculum is 
nog geen vaststaand gegeven. Dit is een van de speerpunten 
waar De Kunstbeweging gedurende de komende jaren actief 
in gaat aanjagen.

Naast het adviseren van scholen, wordt invulling gegeven 
aan specifieke vragen van scholen, die zoveel mogelijk op 
maat worden ingevuld. Deskundigheidsbevordering vormt 
de rode draad in dit maatwerk. We zien dat er steeds meer 
projecten zijn gebaseerd op deskundigheidsbevordering, o.a. 
door middel van co-teaching door een kunstvakleerkracht. 
De scholen wordt altijd gevraagd na te denken hoe hun vraag 
past in het eigen cultuureducatiebeleid.

De Kunstbeweging leidt ICC’ers op, waarna inspirerende 
netwerkbijeenkomsten hen stimuleren het beleidsplan 
cultuureducatie inhoud te geven. 
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4 . 5  —  BREDE SCHOOL

4 . 3  —  VOORTGE ZET ONDERWI J S

4 .4  —  MBO
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‘Ik schilder met
de tong uit de mond. 

Ik wil er niks van missen. 
Ik vind het jammer om koffie te 

drinken. Dan denk ik: 
Dat doe ik thuis wel weer.’

Netwerken — De Kunstbeweging ondersteunt jaarlijkse 
netwerkavonden en inspiratiebijeenkomsten, op vraag van 
verenigingen en overlegpartners. Vaste netwerken zijn 
het Korenoverleg klassieke koren en het netwerkoverleg 
van de muziekverenigingen HaFaBra. Onderwerpen zoals 
crowdfunding, subsidie aanvragen, beleidsplannen- en 
begrotingen maken, komen aan de orde, net als social media 
gebruiken, PR en marketing, deskundigheidsbevordering 
etcetera. De Kunstbeweging ondersteunt het HaFaBra netwerk 
in opdracht van de gemeente. 

In de huidige tijd met veranderende behoeften blijkt het extra van 
belang om de verenigingen te ondersteunen in hun ontwikkeling 
en voortbestaan. Het stimuleren van samenwerking speelt hierbij 
een belangrijke rol. Zo is samenwerking met de Brede School 
geïntensiveerd. Dit gaat leiden tot betere verbindingen met 
verenigingen en doorstroming van kinderen die aan een Brede 
School activiteit deelnemen, naar een amateurkunstvereniging.

We merken dat (besturen van) verenigingen zich naar binnen 
keren en/of onvoldoende op de toekomst zijn toegerust. Het 
gevolg kan zijn dat er geen nieuwe leden bijkomen en de 
verenigingen uiteindelijk niet overleven. Verbinding met de 
omgeving is een randvoorwaarde voor een gezonde toekomst 
van de amateurkunst in de gemeente Emmen. 

Cultureel ondernemers — De cultureel ondernemers 
in en rond de gemeente Emmen kunnen gebruik maken 
van het online platform Cultuur Marktplaats Emmen 
(www.cultuurmarktplaatsemmen.nl), dat door De 
Kunstbeweging in opdracht van de gemeente Emmen is 
gemaakt en wordt beheerd. De komende jaren streven we naar 
20% meer aanbieders  en 50% meer bezoekers van de website 
om de zichtbaarheid en bereikbaarheid van de amateurkunst 
te versterken.

Voor het zichtbaar maken van Amateurkunst worden tevens 
jaarlijks evenementen georganiseerd, waar verenigingen 
zich kunnen presenteren. Dit zijn o.a. de Maand van de 
Amateurkunst (MAK), de uitreiking van de Amateurkunstprijs, 
het Lokaal Talent Festival en Uitmarkt Emmen. 

Talentontwikkeling — De Kunstbeweging stimuleert 
algemene talentontwikkeling in de gehele gemeente door talent 
zichtbaar te maken en te bemiddelen bij coaching trajecten. 
Daarnaast wordt specifi eke ondersteuning georganiseerd 
voor talentontwikkeling van jonge uitblinkers die de ambitie 
hebben een kunstvakopleiding te volgen. Het aanbod komt naar 
behoefte en in samenspraak met deze talenten tot stand.  

De talentondersteuning kent momenteel de volgende trajecten:
•

•

•

•

Ondersteuning — De Kunstbeweging kan uit eigen 
middelen bijdragen met ondersteuning en organisatie van 
netwerkbijeenkomsten. Voor de presentaties en het actief 
ontmoeten en uitwisselen is soms aanvullende ondersteuning 
nodig die kan worden aangevraagd bij de gemeente Emmen, de 
Provincie Drenthe en relevante fondsen.

De Cultuurkoppelaar geeft in principe antwoord op iedere vraag 
die binnenkomt en brengt verbindingen tot stand die partijen 
verder brengt. Verbindingen tussen makers onderling en ook 
tussen makers en aanbieders. Partijen worden gestimuleerd om 
na te denken over hun eigen plannen in relatie tot hun toekomst. 
De amateurkunst wordt zichtbaar gemaakt, waarmee meer 
waardering ontstaat voor deze vorm van cultuurparticipatie en 
meer mensen worden bereikt. We blijven daar op inzetten. 
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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. 

We zijn allemaal gevormd door cultuur en iedereen draagt 
eraan bij - in welke vorm dan ook. Door actief met kunst bezig 
te zijn geven we vorm en betekenis aan onze leefomgeving en 
hebben we de ervaring onderdeel te zijn van de samenleving. 
Iedereen verdient de kans om op zijn of haar eigen manier met 
cultuur bezig te zijn. Op school en in de vrije tijd. Cultuur maken 
geeft plezier, brengt mensen samen, het maakt onze herkomst 
en verhalen zichtbaar en geeft ons vaardigheden om toegerust 
te zijn op de toekomst. 

Landelijk gezien zijn ruim 6,4 miljoen Nederlanders cultureel actief 
in hun vrije tijd. Ruim 80% van de beoefenaars is het hele jaar actief; 
de meesten (bijna) elke week. In de gemeente Emmen heeft 48% 
van de inwoners in 2017 actief deelgenomen aan een culturele 
activiteit (Cultuurmonitor Emmen, 2017). In vergelijking met de 
cultuurmonitor Emmen 2014 is er een toename te zien is 40% naar 
48%. 86% Van de inwoners deed aan passieve cultuurparticipatie.

Actieve cultuurparticipatie omvat alle kunstbeoefening in de vrije 
tijd door alle leeftijdsgroepen. We maken bij de Kunstbeweging 
onderscheid tussen Amateurkunst en Cultuur in Wijken en 
dorpen, omdat er specifi eke kenmerken en opdrachten aan 
verbonden zijn. 

De gemeente Emmen heeft, met de functie van 
Cultuurkoppelaar, de ondersteuning van de amateurkunst 
belegd bij De Kunstbeweging. De taken van de Cultuur-
koppelaar zijn opgenomen in de functie van Adviseur 
Cultuurparticipatie. De kerntaken van de functie zijn advisering, 
deskundigheidsbevordering en talentontwikkeling stimuleren, 
het zichtbaar maken van het amateurveld en cultuuraanbieders 
en het aanjagen van ontwikkeling; bijvoorbeeld door (nieuwe) 
verbindingen te leggen.  

Hiernaast volgt een beknopt overzicht van de belangrijkste 
ontwikkelpunten voor de komende jaren. 

5 .  CULTUURPARTICIPATIE

5 .1  — AMATEURKUNST

JO (76),  DEELNEMER JO (76),  DEELNEMER 
GENER ATIEPROJECT FACTOR 80*10*60GENER ATIEPROJECT FACTOR 80*10*60

Netwerkbijeenkomsten in het kader van deskundig-
heidsbevordering waarin o.a. thema’s worden besproken die 
door de deelnemers zijn aangedragen;

Het initiatief Talent Scout. Hiermee kunnen talenten een 
(fi nanciële) impuls ontvangen om zich verder te ontwikkelen 
naar bijvoorbeeld een kunstvakopleiding. Met de impuls 
kunnen zij extra coaching aanvragen, een masterclass volgen 
of gespecialiseerde apparatuur aanschaffen. Docenten en 
begeleiders melden hun leerlingen hiervoor aan;  

De Kunstbeweging is nauw betrokken bij de organisatie 
van Kunstbende en stimuleert jongeren om hieraan deel te 
nemen. We zoeken actief verbinding met jongereninitiatieven 
in Emmen en creëren (boven)lokale mogelijkheden voor 
jongeren om zich te presenteren. Voorbeelden zijn het 
Lokaal Talent Festival, Symfonica in D, Uitmarkt Emmen en 
de Stimuleringsprijs Amateurkunst voor jongeren. Tevens 
worden scholen gestimuleerd om extra aandacht te geven aan 
talentontwikkeling bij hun leerlingen;

Op dit moment is Het Fundament in ontwikkeling. Het 
Fundament is een netwerk van en voor jonge popmuzikanten 
dat  bijdraagt aan hun ontwikkeling binnen de popmuziek en 
popcultuur. Dit netwerk wordt in samenwerking met The Bake 
Shop vormgegeven. De huidige groep van ca. 40 jongeren blijft 
groeien. Opvallend is dat jongeren vanuit de hele provincie 
zich aansluiten. Het doel is dat jongeren zich meer bewust 
worden van hun talenten en worden gestimuleerd deze 
verder te ontwikkelen d.m.v. coaching, al dan niet richting 
beroepsopleiding.

INLE ID ING



Bij cultuurparticipatie in wijken en dorpen ontstaan activiteiten 

vanuit een vraag of wens van inwoners. De inwoners worden 

hierin begeleid door kunstenaars en creatieve professionals. 

Zo worden inwoners van alle leeftijden in contact gebracht 

met kunst en cultuur en worden zij gestimuleerd om er actief 

mee aan de slag te gaan. 

Kunst wordt ingezet als instrument om bepaalde onderwerpen, 
die in een buurt of bij inwoners spelen, met een frisse blik 
te kunnen onderzoeken en vorm te geven. Bijna altijd leidt 
die werkwijze tot nieuwe inzichten en verbindingen voor alle 
betrokkenen.

Met deze culturele interventies wordt creatieve kracht en 
vernieuwende samenwerking gestimuleerd in de wijken 
en dorpen van Emmen. Er worden vraaggericht nieuwe 
verbindingen gelegd tussen verschillende generaties met diverse 
culturele achtergronden en door verschillende organisaties 
en domeinen. Bonus van deze werkwijze is dat sociale en 
maatschappelijke doelen ermee gediend zijn; levendigheid, 
sociale cohesie en leefbaarheid in de wijken en dorpen worden 
bevorderd. 

Onze adviseurs signaleren wensen en behoeften, leggen nieuwe 
contacten, verbinden en ondersteunen - bijvoorbeeld in het 
ophalen en uitwerken van een vraag of wens naar een plan - en 
van realisatie tot en met borging en doorontwikkeling van de 
projecten. 

Doordat er meer sociale verbinding in de dorpen en wijken 
ontstaat, deelnemers gemotiveerd zijn en zich gewaardeerd 
voelen, wordt het gevoel van welbevinden vergroot. De komst 
van het Buurtcultuurfonds gaat hier aan bijdragen. 

Buurtcultuurfonds

In samenspraak met De Kunstbeweging introduceert de 
gemeente Emmen in 2019 het Buurtcultuurfonds, waarmee 
kleine initiatieven van inwoners fi nancieel worden gesteund. 
De Kunstbeweging adviseert en ondersteunt bij aanvragen.
De gemeente beschikt. De initiatieven monden uit in grote 
en kleine projecten. Dit zijn altijd openbaar toegankelijke 
evenementen, waarbij De Kunstbeweging tevens zorgt voor de 
media aandacht.

We sluiten met bovenstaande aan bij de, in de cultuurnota 
Van Goede Grond genoemde ambitie, om nieuwe creatieve 
verbindingen tot stand te brengen. Op pagina 28 staat 
benoemd dat de gemeente het Buurtcultuurfonds opricht om 
cultuurparticipatie te stimuleren.

We merken en verwachten dat op de ondersteuningsfunctie 
in toenemende mate een beroep wordt gedaan. Daarbij is 
het belangrijk dat de fi nanciering na 2021 wordt voortgezet 
om initiatieven te kunnen verankeren en door ontwikkelen en 
daarmee het welzijn van inwoners blijvend te ondersteunen 
vanuit de kunsten. 

Daarnaast zijn, voortvloeiend uit de nota, adviseurs met een 
specifi eke opdracht nodig zoals voor ouderen, erfgoed en 
popmuziek / jongerencultuur. De ambitie is om deze voor 2022 
bij De Kunstbeweging aan te stellen.
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De gemeente Emmen heeft in haar beleidsnota ‘Samen verder in het Sociaal domein 2017-2021’ de ambitie geformuleerd 

vanuit samenwerking te willen zorgen voor het vergroten van effi ciency en meer aandacht te geven aan de preventie van 

zorg, waarbij de inwoner centraal staat. De centrale doelstellingen binnen het sociaal domein zijn: de inwoners van Emmen 

kunnen participeren, groeien veilig op, zijn zelfredzaam en kunnen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen.

In verschillende programmalijnen staat dit benoemd als:
• Uitgaan van eigen kracht en motivatie (enthousiasme);
• Stimuleren van (inzet) eigen kwaliteiten / talenten;
• Samenwerking domeinen voor beter aanbod;
• Beter samenspel tussen burgers, aanbieders en gemeente;
Dit doet de gemeente onder het motto: ‘meer van de samenleving, een andere overheid’.

De Kunstbeweging heeft de opdracht om kunst en cultuur in te zetten voor leefbaarheid en sociale dynamiek in dorpen en wijken. 
Dit komt terug in de programmalijnen die in de cultuurnota ‘Van goede grond’ staan benoemd:   
• Cultuurparticipatie in de dorpen en wijken voor onder anderen de doelgroep ouderen;
• Culturele basis in de samenwerking tussen instellingen en organisaties;
• Creatieve verbindingen door nieuwe verbindingen en innovatieve programma’s ontwikkelen.

Age Friendly Cultural Cities

In 2017-2018 was Emmen pilotgemeente in het landelijke programma Age Friendly Cultural Cities. Van de 5 deelnemende gemeenten 
heeft de gemeente Emmen de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs toegekend gekregen vanwege de opname van kunstbeleid voor 
ouderen in de cultuurnota in samenwerking met het sociaal domein en de hoge kwaliteit van de uitgevoerde kunstprojecten. De 
Kunstbeweging ontwikkelde onder meer het project Ontmoetingsverhalen, waarvan de eerste in Schoonebeek tot uitvoering is 
gebracht. Zie www.ontmoetingsverhalenemmen.nl. Tevens is eind 2018 de pilotversie van een training gerealiseerd die het kunst en 
cultuuraanbod beter toegankelijk moet maken voor ouderen. Het betreft samenwerking met thuiszorgorganisatie At Home First. De 
medewerkers van At Home First leren (latente) behoeften op te halen bij hun oudere cliënten. De toegekende prijs is een erkenning 
van de stappen die zijn gezet en een aanmoediging voor de gemeente Emmen en De Kunstbeweging om deze lijn de komende jaren 
verder te ontwikkelen.

Onderzoek cultureel DNA

In 2018 voert De Kunstbeweging een onderzoek uit naar hoe kunst en cultuur in het DNA van sociale organisaties kan worden 
opgenomen. De aanbevelingen en resultaten van één of meerdere pilots, waaronder de samenwerking met At Home First, vormen de 
basis waarop De Kunstbeweging beleid formuleert. Een deel is reeds meegenomen in dit Meerjarenbeleidsplan. De programmalijnen 
die voortkomen uit het beleid, vinden in 2019-2022 uitvoering. Het onderzoek wordt gedeeld met de gemeente Emmen als input voor 
een raadsnotitie zoals de wethouder van Welzijn en Cultuur aangaf, tijdens het werkbezoek aan De Kunstbeweging, in oktober 2018. 

Ambitie

De ambitie van De Kunstbeweging is om structureel domein overstijgend te gaan samenwerken. Dit zien we als voorwaarde voor de 
ambitie om kunst en cultuur krachtig en duurzaam te kunnen inzetten voor sociale en maatschappelijke vraagstukken. We stellen voor 
om beschikbare budgetten uit de domeinen samen te brengen voor de uitvoering van nieuwe en innovatieve projecten. Daarnaast wil 
De Kunstbeweging in deze beleidsperiode een nieuwe vorm van ondersteuning onderzoeken; de Social Impact Bond. Het streven is 
om minimaal tot één SIB te komen in 2020.

Een Social Impact Bond is een veelbelovend fi nancieringsinstrument waarbij privaat geld wordt ingezet om maatschappelijke 
vraagstukken op te lossen. Een zakelijke impuls voor sociale projecten, die investeerders een kans biedt om sociale projecten te 
steunen én rendement te behalen. Zie als voorbeeld: 
https://www.abnamro.com/nl/duurzaam-bankieren/fi nancieren-en-beleggen/social-impact-bonds/index.html

5 . 2  — CULTU UR IN WI JKEN EN DORPEN
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6 .  CULTUUR IN HET SOCIALE DOMEIN



Vanuit het bevorderen van deskundigheid wordt in 

toenemende mate de behoefte aan bepaalde training en 

scholing benoemd. 

De Kunstbeweging onderzoekt met de betreffende organisatie 
of personen wat de vraag precies is. Daarna wordt gekeken 
hoe dit vormgegeven kan worden: is er een bestaand traject 
voorhanden, welke specialist kan hierin een rol spelen, geldt 
de vraag meerdere personen of organisaties, kan het een 
gezamenlijke training worden, kan een netwerkbijeenkomst  de 
behoefte vullen, etcetera. Wanneer blijkt dat de inventarisatie 

van de bovengenoemde vragen niet leidt tot een bestaand 
product, heeft De Kunstbeweging de mogelijkheid zelf een 
training, cursus of scholing te (laten) ontwikkelen.
Onze dienstverlening wordt steeds meer op maat verleend, wat 
betekent dat er ook meer scholing op maat wordt ontwikkeld. 
Hiervoor krijgen gespecialiseerde kunstvakdocenten of trainers 
een opdracht en/of wordt de expertise van de adviseurs 
van De Kunstbeweging ingezet voor het ontwikkelen van 
scholingstrajecten. Daarbij kijken we altijd of het nieuw te 
ontwikkelen product in samenwerking met partnerorganisaties 
kan worden uitgevoerd.

7.  DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING EN SCHOLING

8 .  SAMENWERKEN

De Kunstbeweging is een netwerkorganisatie. Zonder 

samenwerking zouden we onze taak niet kunnen 

uitvoeren. We werken met collega culturele instellingen 

tot vrijwilligersorganisaties en van professionele zakelijke 

partners tot individuele inwoners van Zuidoost Drenthe. 

Hieronder volgt een overzicht van huidige belangrijke 

partners en ontwikkeling. 

8 .1  — COMPENTA
Stichting Compenta is in 2012 opgericht om als subsidieloket 
te fungeren voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 
voor het PO, welke tot 2020 doorloopt. De Kunstbeweging 
is één van de vier partners. Samen met ICO, Scala en K&C 
vormt zij de directie van Compenta. K&C vult als penvoerder 
het secretariaat en penningmeesterschap in. De directeur van 
De Kunstbeweging is voorzitter van Compenta. In samenspraak 
met de partners wordt onderzocht welke rol Compenta zal 
spelen nadat de regeling CMK is opgehouden te bestaan of is 
veranderd bij een mogelijk vervolgregeling.

8 . 2  — STICHTING U ITMARKT EMMEN
In 2017 is door Bibliotheek Emmen en De Kunstbeweging het 
initiatief genomen voor de oprichting van Stichting Uitmarkt 
Emmen. De directeuren van beide organisaties zijn samen 
directie-bestuur van de Stichting Uitmarkt Emmen. Het doel is 
om jaarlijks in Emmen een terugkerend cultureel evenement te 
organiseren aan de start van het culturele seizoen. Samenwerken 
met (culturele) partners en het amateurkunstveld is het 
uitgangspunt. Aan jongeren wordt de kans geboden om hun 
eigen programmering vorm te geven. 

De ambitie is Uitmarkt Emmen zich te laten ontwikkelen tot 
een evenement met een eigen signatuur, een vaste datum en 
locatie, waar publiek uit de wijde regio naar toe komt.

14

8 . 3  — CULTU URHUIS
In navolging van gesprekken met de gemeente Emmen over  
mogelijke nieuwe, gezamenlijke  huisvesting voor de centrale 
Bibliotheek en De Kunstbeweging, is in voorjaar 2017 een 
commissie van medewerkers en directeuren van beide 
instellingen actief met elkaar in gesprek gegaan in een intern 
afstemmingstraject. 

Een aantal uitgangspunten is benoemd, alsmede de uitstraling, 
die een gezamenlijk gebouw zou moeten krijgen, afgaande op 
de opdrachten en - al dan niet publieke - functies. Naast het 
‘gevoel’ is ook een globale berekening gemaakt over de soort 
ruimten en de grootte daarvan, zoals in onze optiek nodig zal 
zijn. De ambitie is een plek te creëren in Emmen centrum die de 
culturele huiskamer (third place) wordt van de inwoners. 

De Kunstbeweging ziet in het Rensenpark de beste locatie om 
de inwoners van Emmen en daarbuiten te bedienen om de 
volgende redenen:
•

•

•

•

•

• 

8 .4  — LOK A AL
In de gemeente Emmen werkt De Kunstbeweging met 
verschillende organisaties in co-creatie. Advisering, kennisdeling 
en het mede vormgeven van projecten vormt de kern. Waar 
nodig wordt samenwerking vastgelegd in een convenant. De 
ambitie is het bestaande culturele netwerk uit te breiden 
met andere werkvelden, zoals het sociale domein en het 
bedrijfsleven.

Een concreet voorbeeld is het in 2016 gesloten convenant tussen 
De Kunstbeweging, Welzijnsgroep Sedna, Lampe Vitaal en 
Broekman Re-integratie, waarin het project Movements - voor 
jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt - wordt vormgeven.

8 . 5  — REGIONA AL
Belangrijke partners in de provincie Drenthe zijn de collega 
culturele instellingen ICO, Scala en K&C.
De onderlinge samenwerking bestaat uit:
• Samenwerken in projecten;
• Afstemming zoeken; 
• Nieuwe ontwikkelingen en onderzoek in gang zetten.

Medewerkers van De Kunstbeweging participeren in diverse 
netwerken, waarvan enkele op initiatief van deze medewerkers 
zijn opgezet, zoals bijvoorbeeld het VONNN, het Voortgezet 
Onderwijs Netwerk Noord Nederland en Cultuuraanjagers in 
de Amateurkunst.

De Kunstbeweging is nauw betrokken bij de culturele 
programmalijnen Art 66 en Cultuureducatie binnen het 
samenwerkingsverband ‘We the North’.

8 . 6  — L ANDELI JK
De Kunstbeweging is aangesloten bij Branchevereniging 
Cultuurconnectie.  

We maken deel uit van landelijke netwerken en 
samenwerkingspartners als het LKCA, het FCP en de gemeenten 
die Age Friendly Cultural City zijn geworden. 

Ontwikkelingen en trends worden door alle medewerkers op 
hun eigen werkterrein gevolgd.

De aantrekkingskracht van het park op inwoners en vele 
oud-bezoekers van het oude dierenpark;
De geschiktheid voor diverse kleine en grotere activiteiten 
en evenementen die de locatie biedt (zoals blijkt uit de 
uitmarkt en andere activiteiten);
De mogelijkheid die de locatie biedt om het culturele hart 
van Emmen te zijn door bundeling van verschillende culturele 
en andere initiatieven > daarmee wordt ingespeeld op de 
ontwikkeling die al plaatsvindt;
De betekenis die de plek heeft gehad in het hart van Emmen 
wordt in ere hersteld;
Door een cultureel hart op deze plek te faciliteren zal de 
binnenstad meer gaan leven en toeristen en inwoners 
aantrekken;
De natuurlijke rust en ontspanning die het park biedt. Dit sluit 
aan bij de ambitie over het park als creatieve broedplaats, 
zoals in de cultuurnota staat beschreven.
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Doordat de projecten worden uitgevoerd door ZZP’ers is 
een goed beleid (naar de wettelijke kaders vormgegeven) ten 
aanzien van de fl exibele schil essentieel. Het gegeven dat De 
Kunstbeweging een kennisorganisatie is, stelt eisen aan het 
te voeren beleid binnen de organisatie. Het op peil houden 
en vergroten van de kennis is geborgd in het strategisch 
opleidingsbeleid. 

9. 5  — STR ATEGI SCH OPLE ID INGSBELE ID
De kracht van De Kunstbeweging als kennis- en 
netwerkorganisatie is, dat er veel expertise aanwezig is met 
betrekking tot adviseren en het organiseren van projecten op 
het gebied van kunst en cultuur. De diverse beleidsterreinen 
zijn voortdurend in beweging:
•

•

•

•

9. 6  — COMM UNICATIE EN PR BELE ID
De Kunstbeweging bestaat nog ‘maar’ vier jaar. In die vier jaar zijn 
er grote stappen gemaakt in de zichtbaarheid en de bekendheid 
van de organisatie maar we zijn er nog niet. Om onze taak als 
adviseur, aanjager en verbinder optimaal te kunnen uitvoeren 
is sterke marketing en communicatie naar de inwoners en 
partners onverminderd nodig.

De ambitie is om met de communicatiestrategie meer 
inwoners en partijen te inspireren en bekend te maken met 
wat de Kunstbeweging hen te bieden heeft. Vanuit het motto 
Laat je inspireren maken we de doelgroepen bekend met de 
werkzaamheden en projecten van de Kunstbeweging en worden 
de achterliggende visie en het beleid van De Kunstbeweging 
uitgedragen.

De doelgroepen van De Kunstbeweging zijn divers, van jong 
tot oud, van cultureel onderlegd tot geen binding met kunst 
en cultuur. Uitingen van De Kunstbeweging moeten daarom 
een aansprekende en herkenbare eigen stijl hebben; een 
toegankelijke toon zodat  iedereen zich aangesproken kan 
voelen. Daarnaast moet de tone of voice de kernwaarden van 
de Kunstbeweging uitdragen: creativiteit, innovatie, verbinding, 
kwaliteit, plezier.

De afgelopen anderhalf jaar is de huisstijl aangepast zodat deze 
meer in lijn ligt met onze ambitie.  In 2017 is de nieuwe huisstijl 
geïmplementeerd en in 2018 hebben we deze doorontwikkeld 
naar bijna alle communicatiemiddelen. 90% van alle uitingen van 
de Kunstbeweging is vervangen door de nieuwe huisstijl.  

De komende jaren zetten we in op:
Bekendheid van de Kunstbeweging — We willen nog beter 
zichtbaar zijn in de Gemeente Emmen. Meer inwoners moeten 
weten wie De Kunstbeweging is en waar men ons voor kan 
inzetten. 

Netwerkmarketing — Ook op communicatiegebied 
valt er veel samen te werken met de culturele partners. 
De samenwerking kan nog verder uitgediept worden zodat we 
elkaars activiteiten versterken. 

Nieuwe media — Sociale media zijn niet meer weg te denken 
en De Kunstbeweging kan niet zonder. De media en de 
‘spelregels’ veranderen vliegensvlug. Het ontwikkelen van een 
sociale media strategie en het continue leren en bijstellen is 
hierin noodzakelijk. 

Website — De website van De Kunstbeweging voldoet niet 
meer aan de wensen en eisen. Het ontwikkelen van een nieuwe 
website staat op de planning voor 2019. We houden hierbij 
rekening met het gegeven dat een website geen statisch geheel 
meer is, maar continue bijgewerkt moet kunnen worden om 
actueel en relevant te zijn voor onze doelgroepen. 

Flexibiliteit — Omdat De Kunstbeweging zoveel doelgroepen 
en projecten heeft moet er snel geschakeld kunnen worden. 
Wat voor de ene doelgroep wel werkt kan bij de andere 
doelgroep opeens niet aansluiten. We kijken per project wat het 
beste communiceert. We leveren maatwerk en dat betekent 
dat aanpassen en veranderen van strategie soms nodig is. 

Voor het strategisch opzetten van het beleid communicatie en 
marketing huurt De Kunstbeweging een externe professional 
in. Deze staat in nauw contact met de directeur en twee 
medewerkers van De Kunstbeweging die PR als taak in hun 
pakket hebben. 

Bij onderwijs komen er vanuit De Haag vaak nieuwe 
beleidsnotities, zoals Cultuureducatie met Kwaliteit, 
Impulsregeling Muziek etc.;
Bij Amateurkunst is één van de onderdelen het verzorgen 
van muziekexamens voor leerlingen van een harmonie, 
fanfare of drumband: de regels en kwaliteitseisen veranderen 
vrijwel ieder jaar;
Bij Wijken en dorpen moet men de aansluiting vinden bij 
alle doelgroepen. Zo volgen trends binnen de jeugdcultuur 
elkaar in hoog tempo op en is de doelgroep senioren een 
nieuw terrein waar De Kunstbeweging zich specifi ek op gaat 
richten;
Binnen HR is aan het strategisch opleidingsbeleid een 
budget gekoppeld. Van de medewerker wordt verwacht dat 
hij/ zij zelf de trends signaleert en waar nodig aangeeft wat 
de opleidingsbehoefte is. Daarbij is ook de behoefte van de 
organisatie als geheel van belang. De directeur- bestuurder 
en de HR functionaris bepalen voorafgaand aan het jaar 
wat per afdeling het te besteden budget is. Het strategisch 
opleidingsbeleid is in een apart document vastgelegd.
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9.1  — STRUCTU UR
Binnen ‘Stichting Kunstencentrum De Kunstbeweging‘ is de 
directeur-bestuurder de enig leidinggevende. De medewerkers 
zijn in dienst van de stichting en door de directeur aangesteld. 
De directeur-bestuurder is aangesteld door de Raad van 
Toezicht.

9. 2  — BEDRI J FSCULTU UR
Inspireren is het uitgangspunt in al het werk van De 
Kunstbeweging. Als basishouding geldt dat de medewerkers bij 
ieder gesprek, iedere bijeenkomst of activiteit zich afvragen: 
wat is inspirerend voor mijn gesprekspartners, hoe kan ik 
inspireren en wat is voor mij inspirerend?

De bedrijfscultuur van De Kunstbeweging beweegt zich tussen 
de taakcultuur en persoonscultuur in. Taken worden vanuit 
deskundigheid zo goed mogelijk uitgevoerd, waarbij in teams 
wordt samengewerkt indien dit de kwaliteit en effectiviteit ten 
goede komt. Tevens is er oog voor de individuele ontwikkeling 
van de medewerkers. Er is een open houding en er wordt 
vanuit waarderende principes feedback gegeven.

9. 3  — ROLLEN -TAKEN - OPDR ACHTEN 
Van oudsher wordt er binnen de Cao KE gewerkt en gedacht 
vanuit duidelijk omschreven functies met bijbehorende taken. 
De Kunstbeweging heeft behoefte aan meer fl exibiliteit, om 
o.a. de kernwaarde innovatie beter vorm en inhoud te kunnen 
geven. Gedurende de beleidsperiode 2019-2022 wordt 
het functiehuis als zodanig opgeheven en wordt er gewerkt 
vanuit rollen die de meer generieke functies omschrijven. 
De kwaliteiten, talenten, vaardigheden en wensen van de 
medewerkers staan hierin centraal. Taken en opdrachten 
worden vanuit verschillende rollen ingevuld en medewerkers 
kunnen ook in verschillende rollen werkzaam zijn.

9.4 4  — STR ATEGI SCH PERSONEEL SBELE ID
De Kunstbeweging verwacht steeds meer op projectbasis te 
gaan werken.  De organisatie kent medewerkers in vaste dienst 
en medewerkers, die op projectbasis een opdracht van De 
Kunstbeweging krijgen, de zgn. fl exibele schil. Het HR beleid 
is er op gericht via werving en selectie die mensen aan zich te 
binden, die - op een bij de regio passende manier - kunst en 
cultuur voor iedereen bereikbaar weten te maken.

9.  ORGANISATIE

‘Wij zijn een kleine 
organisatie met 

een groot bereik.’

RINEKE MARWITZ
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COLOFON

Er vindt regelmatig overleg plaats tussen deze partijen, waarbij 
aandacht is voor de corporate communicatie en huisstijl, de 
sociale media, de communicatie naar diverse doelgroepen en 
stakeholders en de uitstraling en beheer van de verschillende 
websites.

De te voeren strategie wordt gedurende de periode 2019-
2022 geïntegreerd in de werkwijze van De Kunstbeweging. In 
het jaarplan worden de marketing en communicatie activiteiten 
verder uitgewerkt. 

9.7  — DIRECTEUR- BESTU URDER
De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijke voor het 
gevoerde beleid van De Kunstbeweging. De bestuurder 
heeft visie en kennis van de culturele sector, waarbij borging 
van de kwaliteit een van de taken is. De directeur geeft 
leiding aan de organisatie, stelt strategieën en doelen vast 
en is verantwoordelijk voor de begroting en het jaarrapport. 
Inhoudelijk is de directeur goed op de hoogte van alle projecten 
en uitgevoerde taken. 

De directeur is het gezicht van De Kunstbeweging in de 
bestuurlijke netwerken van overheden, culturele instellingen, 
partners en fondsen, zowel als overleg- en samenwerkingspartner 
als ook onderhandelingspartner. 

9. 8  — PERSONEEL SVERTEGENWOORDIG ING
De grootte van de organisatie - één directeur en negen 
medewerkers - maakt dat er wettelijk gezien geen 
personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad 
geïnstalleerd hoeft te worden. Beleid wordt met het gehele 
personeel besproken. Indien de omstandigheden dat wensen, 
bestaat wel de mogelijkheid een personeelsvertegenwoordiging 
in te stellen.

9.9  — R A AD VAN TOE ZICHT
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, met verschillende 
achtergronden en expertises. Naast haar toezichthoudende 
taken vooraf op de plannen (missie, visie, strategie, begroting en 
beleidsplan) en achteraf op het gevoerde beleid (beoordeling 
van de bestuurder en organisatie, goedkeuring van jaarrekening 
en jaaroverzicht), heeft de RvT ook een adviesrol. Zij adviseert 
de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd en heeft met 
enige regelmaat contact met de medewerkers.

De (onbezoldigde) leden van de RvT zijn ook ambassadeur 
van De Kunstbeweging, vertegenwoordigen de organisatie bij 
diverse publieke gelegenheden en ondersteunen de directeur 
bij gesprekken met stakeholders.

9.10  — GOVERNANCE CODE CULTU UR
De Kunstbeweging en de Raad van Toezicht onderschrijven de 
uitgangspunten van de Governance Code Cultuur. Dit staat op 
de website van De Kunstbeweging vermeld.

9.11  — CULTU URKEUR
In oktober 2016 heeft is aan De Kunstbeweging het Certifi caat 
Cultuurkeur toegekend. Daarmee is onze organisatie getoetst 
op interne processen en voldoen we aan het Kwaliteitskader 
Kunsteducatie en Amateurkunst.

9.12  — FINANCIËN
Sinds de oprichting van De Kunstbeweging in september 
2014 wordt gewerkt aan opbouw van een fi nancieel gezonde 
organisatie. Het streven is 20% van de omzet als eigen vermogen 
op te bouwen. 

Een deel van de subsidie van de gemeente Emmen is bestemd 
voor het fi nancieel ondersteunen van activiteiten. Bij aanvragen 
voor activiteiten die buiten dit werkgebied vallen, worden 
marktconforme prijzen gehanteerd.

Hoewel De Kunstbeweging hiertoe geen opdracht heeft, is het 
beleid erop gericht te komen tot een verhouding in inkomsten 
van 80% subsidie en 20% uit overige inkomstenbronnen, zoals 
projectsubsidies van overheden en publieke fondsen, bijdragen 
van scholen, sponsoring en commerciële investeerders.

Deze laatste inkomstenbron past in het beeld van De 
Kunstbeweging om actief, zonder winstoogmerk, te ondernemen 
binnen het sociale domein.
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