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Kennisnemen van 
Ambities gesubsidieerde culturele instellingen op het gebied van ontwikkelthema’s uit het Cultuur Manifest. 
 
   
 
Inleiding 
Op 22 april 2021 heeft uw raad het Cultuur Manifest en de ontwikkelthema’s tot en met 2023 vastgesteld. Tijdens en 
rondom het Cultuurcafé op 15 september 2021 is het Manifest vervolgens door 124 cultuurliefhebbers ondertekend. 
Eerder (LTA P-208) zijn vragen gesteld over de meerjarenplannen van de culturele instellingen die de gemeente 
subsidieert in relatie tot het Cultuur Manifest. In deze raadsinformatiebrief informeren wij u hoe de gesubsidieerde 
culturele instellingen het Cultuur Manifest naar hun activiteiten willen vertalen in de periode 2022-2023. 
 
   
 
Kernboodschap 
Aan de vijf grote gesubsidieerde culturele instellingen (‘de C5’) is gevraagd bij hun subsidieaanvraag voor 2022 aan te 
geven wat zij voornemens zijn te doen per ontwikkelthema. De ingevulde formulieren maken onderdeel uit van de 
subsidiebeschikking. De C5 bestaat uit Kunstzinnige Vorming Woerden, Stadsmuseum Woerden, Bibliotheek het Groene 
Hart, Kunstencentrum Het Klooster en Cultuur Platform Woerden. Zij hebben vanaf 2022 de kans gekregen om een 
meerjaren-subsidieaanvraag in te dienen. Drie instellingen hebben hier gebruik van gemaakt. 
 
Uit de veelheid van activiteiten die zij de komende jaren willen ondernemen benoemen wij hier per instelling en per 
ontwikkelthema een selectie. De ontwikkelthema’s zijn:  

1. Uitnodigende, inclusieve cultuur – met waardering voor verschillen 
2. Cultuur als drager en verbinder 
3. Financiering – minder drempels / meer middelen; te beginnen door anders te denken 

 
Kunstzinnige Vorming (KUVO)  
KUVO heeft een meerjarenplan ingediend voor 2022 – 2023.  

1. Via het onderwijs bereiken we ieder kind in de gemeente, ca. 10.000 kinderen van 4 – 18 jaar. Een sterk 
ontwikkeld creatief vermogen is essentieel in de snel ontwikkelende samenleving. Juist ook bij kwetsbare 



kinderen. Ook vanuit preventief oogpunt. Streven is de komende jaren nog meer resultaat te bereiken op ‘Groei, 
ontwikkelen en leren’. Door het aanleren van relevante vaardigheden en technieken, kansengelijkheid te 
optimaliseren, erfgoedwijsheid bij en talentontwikkeling van jongeren te stimuleren. KUVO gaat extra inzet 
leveren om kinderen en jongeren op sociaal-emotioneel gebied te versterken. 

2. Bij het lokale, binnenschoolse cultuureducatieprogramma van KUVO zijn ruim 70 culturele instellingen of 
kunstdocenten betrokken. Naast KUVO zijn dat Het Klooster, Stadsmuseum, lokale dichters, muzikanten, 
beeldend kunstenaars, digital artists en vele anderen. KUVO wil het netwerk van jonge makers uitbouwen. In het 
kader van Woerden 650 coördineert en realiseert KUVO in samenwerking met partners een breed aanvullend 
programma voor scholen. 

3. KUVO heeft afgelopen jaren veel stappen gezet om aanvullende financiering te vergaren om doelen te kunnen 
realiseren voor Woerdense jeugd, met name via matchingsregelingen als Cultuureducatie met Kwaliteit, 
Combinatiefunctie Cultuur, Muziekimpuls, Versterking Cultuureducatie VMBO en meer. Schoolbesturen 
investeren structureel in het creatief vermogen van leerlingen. 

 
Stadsmuseum Woerden  
Het Stadsmuseum heeft subsidie aangevraagd voor één jaar (2022).  

1. Inhoudelijk wordt gelet op het aanhaken bij interesse van een brede doelgroep en voorkomen dat voorkennis als 
bekend wordt verondersteld. Dan voelen bezoekers zich welkom en uitgenodigd om verder te kijken. De online 
experimenten in de coronatijd hebben de mogelijkheden om afstanden te overbruggen bewezen. Dit behoort nu 
vast tot de opties om maatwerkprogramma’s te leveren, ook voor groepen die fysiek niet het museum kunnen 
betreden. 

2. Het museum speelt een belangrijke rol als creatieve verbinder. Het initieert, stimuleert en staat open voor 
initiatieven van anderen en werkt continu samen met erfgoedpartners in de gemeente, en ook met andere 
organisaties op cultureel en maatschappelijk gebied. 

3. Het museum doet veelvuldig een beroep op bijdragen van diverse fondsen voor het financieren van 
tentoonstellingen. In de praktijk worden hoge drempels ervaren vanwege complexe aanvraagprocedures. De 
gemeentelijke subsidie is van wezenlijk belang om externe geldstromen aan te kunnen spreken. Iedereen kan 
vriend of sponsor worden van het Stadsmuseum. 

 
Bibliotheek Het Groene Hart  
De bibliotheek heeft subsidie aangevraagd voor één jaar (2022).  

1. In oktober 2020 is het landelijke Bibliotheekconvenant 2020-2023 ondertekend. In het convenant leggen de 
bibliotheken en de drie overheidslagen vast dat zij zich gezamenlijk gaan inzetten voor leesbevordering, digitale 
inclusie en een leven lang ontwikkelen. Met het sluiten van dit convenant beogen partijen bibliotheken beter in 
staat te stellen bij te dragen aan actuele maatschappelijke opgaven. Daartoe leggen zij nu de focus op drie grote 
maatschappelijke opgaven: het bevorderen van lezen, het bevorderen van participatie in de 
informatiesamenleving en het bevorderen van een leven lang ontwikkelen.   

2. Met een netwerk in zowel de institutionele keten, als in het informele circuit van (professionele) vrijwilligers kan 
een bibliotheek een scharnierfunctie vervullen in de opgave van afschalen van institutionele zorg of zelfs 
escalatie voorkomen. 

3. De Bibliotheek maakt gebruik van regelingen in de branche en bij het Rijk die zich richten op de bibliotheken. 
Daarnaast vraagt zij bij fondsen een bijdrage aan voor ontwikkelprojecten, zoals Rekenakkoord 2021-2023 – met 
een bijdrage van RABO Dichtbijfonds, Oranjefonds en VSB fonds. Er ligt een plan voor het ophogen van de 
bijdrage vanuit de matchingsregeling combinatie-uren cultuur. Daarmee zou ook de bibliotheek haar 
programmering kunnen verbreden, versterken en verdiepen. De gemeente dient in 2022 een aanvraag in voor 
uitbreiding van de uren bij het Rijk. 

 
Kunstencentrum Het Klooster  
Het Klooster heeft een meerjarenplan ingediend voor 2022 – 2023.  

1. Het Klooster vindt het belangrijk om iedereen mee te laten doen en te fungeren als Podium van de Stad. Het 
Klooster is gestart met het in kaart brengen van de samenwerkingspartners en het onderzoeken van de 
behoeften. Binnen het sociaal domein is speciale aandacht voor de doelgroepen (eenzame) ouderen, kwetsbare 
jongeren en mensen met een verstandelijke beperking. Er worden activiteiten en/of programmaonderdelen 
ontwikkeld die hierop aansluiten, zoals ‘Kunstmenu Zilver’ voor ouderen. 

2. Een andere ambitie die Het Klooster heeft is cultuur in de stad, dorpen en wijken brengen, met als voorbeeld de 
dependance in Harmelen. Daarnaast wil zij inzetten op meer activiteiten in de buurt- en wijkcentra voor specifieke 
doelgroepen. De trend om steeds meer steden te ontwikkelen als age friendly city en de wens om een leven lang 
leren ook daadwerkelijk in te vullen spelen hierbij een belangrijke rol. Voor de komende jaren (beleidsperiode 
2022-2024) wordt Het Klooster ontwikkeld tot plek waar meer eigen producties worden gemaakt en makers zich 



kunnen ontwikkelen. Zij ziet dit als een natuurlijke stap, waardoor ze hun twee pijlers kunsteducatie en 
professioneel podium sterker met elkaar kan verbinden. 

3. Kunstparticipatie voor ouderen is in de meeste gemeenten nog een kwestie van pionieren; en dat geldt dus ook 
voor de financiering ervan. Er is meestal geen vast budget waaruit dit kan worden betaald: niet bij gemeenten, 
niet bij zorginstellingen en evenmin bij culturele instellingen. Dezelfde vraag geldt voor kunsteducatie. Ook hier 
ontbreekt structurele borging van financiering. Het Klooster heeft nauw contact met de landelijke stichting Méér 
Muziek in de Klas over mogelijkheden van private financiering, onder andere via inzet van een lokaal 
Muziekfonds op naam. Het Klooster zet op dit moment veel tijd en energie in voor de werving van diverse 
fondsen en is van plan om in de toekomst ook crowdfunding in te zetten om nieuwe projecten te kunnen starten. 
Er bestaat zowel voor particulieren als bedrijven de mogelijkheid om vriend te worden. Ook haalt Het Klooster 
inkomsten uit de verhuur van ruimtes. 

 
Cultuur Platform Woerden (CPW)  
Het CPW heeft een meerjarenplan ingediend voor 2022 – 2023.  

1. Vanuit het CPW wordt aan dit ontwikkelthema bijgedragen door cultuur in de stad, de wijken en de kernen te 
stimuleren. CPW neemt een proactieve houding aan om met name de kernen te bereiken en hen over het Loket 
te informeren. Het CPW is van groot belang voor de breedtecultuur. 

2. Zij geeft vorm en inhoud aan de functie van een cultuurmakelaar, waarbij onder andere het verbinden van de 
breedtecultuur met andere sectoren (zoals sociaal domein, onderwijs, bedrijfsleven e.d.) tot de opdracht behoort. 
Hetzelfde geldt voor het in kaart brengen van de behoefte aan ruimte en matchen met (tijdelijk) beschikbare werk- 
en oefenplekken. 

3. Het CPW honoreert gemiddeld 40 à 50 projecten per jaar waarbij € 5.000,- het maximale bedrag is dat toegekend 
kan worden. Kennis over het aanvragen van fondsen wil zij graag delen. 

 
Het CPW is per 2022 en 2023 niet langer uitsluitend een vrijwilligersorganisatie. Er is op freelance basis een directeur 
aangesteld voor 7 uur per week. Doelstellingen zijn onder andere:  

  Breedtecultuur van Woerden in kaart brengen 
  Contact leggen met sociaal domein, onderwijs en bedrijfsleven 

 
Vanaf 2022 is op freelance basis door het CPW een Cultuurmakelaar aangetrokken voor 14 uur in de week. De 
Cultuurmakelaar is een verbinder en sparringpartner voor het culturele veld. Hij makelt tussen vraag en aanbod naar 
ruimte voor culturele initiatieven en organisaties. Hij stimuleert kennisdeling en legt verbindingen om breedtecultuur te 
versterken en te verdiepen. Ook ondersteunt hij bij het zoeken naar financieringsmogelijkheden. 
 
Fanfares en harmonieën  
Naast de C5 subsidiëren we als gemeente ook structureel de breedtecultuur in de stad en dorpskernen door lokale 
fanfares en harmonieën financieel te ondersteunen. We hebben een subsidierelatie met Fanfarecorps Excelsior Woerden, 
Harmonie de Vriendschap Woerden, Muziekvereniging Kunst na Arbeid Zegveld en Muziekvereniging Nieuw Leven 
Kamerik. 
Zij dragen bij aan uitnodigende, inclusieve cultuur en zorgen voor verbinding. 
 
Gemeentelijke rol en ambities  
Als gemeente hebben we niet alleen een subsidierelatie met een aantal organisaties, maar denken we bovenal mee met 
álle cultuurmakers en aanbieders in de stad en dorpskernen. We willen zoveel mogelijk in gesprek blijven om te weten 
waar vragen, knelpunten en kansen zijn. Dit doen we vanuit onze visie dat cultuur van grote waarde is voor de 
maatschappij. Al vele onderzoeken hebben aangetoond dat cultuurparticipatie en -consumptie in positieve zin bijdragen 
aan de sociale cohesie, de mentale gezondheid, de creatieve ontwikkeling, de leefbaarheid van (binnen)steden en het 
vestigingsklimaat in land en regio. Cultuur vergroot de expressiemogelijkheden voor kinderen en jongeren en het 
vermogen naar de ander te luisteren en de eigen standpunten op waarde te wegen. Cultuur draagt in hoge mate bij aan 
de vorming van onze gedeelde identiteit en aan het beslechten van conflict. 
 
   
 
Financiën 
-- 
 
   
 



Vervolg 
In de uitvoeringsovereenkomsten met de gesubsidieerde instellingen leggen wij concrete afspraken vast. In het eerste 
kwartaal van 2022 actualiseren we gezamenlijk met de instellingen hun uitvoeringsovereenkomst, waarbij de 
meerjarenplannen in relatie tot het Cultuur Manifest en de drie ontwikkelthema’s als leidraad gelden. Tevens bespreken 
we de voortgang van de uitvoering van de plannen in een halfjaarlijks gesprek, waarvoor door de instellingen een 
financiële en inhoudelijke halfjaarrapportage indienen. Met de portefeuillehouder Cultuur vindt elk kwartaal een 
gezamenlijk overleg met de C5 plaats. In 2023 verantwoorden de C5 hoe zij met hun activiteiten uitvoering hebben 
gegeven aan de ontwikkelthema’s uit het Cultuur Manifest. Met andere culturele verenigingen blijven we in gesprek via 
Cultuurcafé’s, werkbezoeken of anderszins. 
 
   
 
Bijlagen 
 


