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Samen bouwen 
  aan cultuur.

Handreiking voor een Cultuur Platform.
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Voorwoord

De provincie Utrecht bruist van kunst en cultuur. Dit gevarieerde en bloeiende klimaat bestaat dankzij 
de verenigingen, vrijwilligers en organisaties in onze provincie. Veel inwoners zijn actief betrokken bij 
cultuur. 

De provincie Utrecht stimuleert deze actieve deelname aan cultuur in het vierjarige programma 
Cultuurparticipatie. Dit programma loopt van 2009 – 2012 en levert een bijdrage aan nieuwe culturele 
activiteiten, netwerken en aan het delen van kennis. 

Voor u ligt een handreiking voor het opzetten en functioneren van een Cultuur Platform. Dit platform is 
een lokale paraplu voor culturele organisaties. Het delen van kennis staat centraal. Net als het stimuleren 
van verbindingen en samenwerking tussen lokale culturele partijen en gemeenten. Een Cultuur Platform 
kan voor een gemeente een partner zijn om beleid te ontwikkelen en te concretiseren. 

Deze handreiking is een initiatief van cultuurscout Martine Spanjers. Zij brengt de ervaringen van de 
verschillende Cultuur Platforms in deze publicatie bij elkaar. Daarmee draagt de publicatie bij aan het 
zelfstandig functioneren van de platforms. De handreiking stimuleert burgerparticipatie door inwoners 
van de provincie Utrecht te bewegen zelf initiatief te nemen om het culturele leven in hun woonplaats te 
laten bloeien. Ik hoop dat dit nog meer gaat gebeuren!

Gedeputeerde Mariëtte Pennarts-Pouw
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Inleiding – Waarom deze handreiking?

Een Cultuur Platform is een beproefde vorm om het contact binnen het lokale culturele veld te stimuleren. 
Het is ook een manier om het contact tussen het culturele veld en de gemeente te bevorderen. In de 
provincie Utrecht hebben diverse gemeenten een dergelijke organisatie binnen hun grenzen. 
Ze heten bijvoorbeeld Cultureel Forum, Culturele Raad of Stichting Kunst en Cultuur. Behalve in naam, 
verschillen de platforms ook wat betreft organisatie, structuur en activiteiten. Een Cultuur Platform is 
altijd een afspiegeling van de lokale situatie – en daar zit nu juist haar kracht. 

Deze handreiking geeft informatie en tips voor het oprichten en effectief functioneren van een Cultuur 
Platform. Nadrukkelijk niet bedoeld als keurslijf – de kracht van het lokale blijft voorop staan.  
De handreiking is gebaseerd op de ervaringen van Cultuur Platforms in de kleine en middelgrote 
gemeenten van de provincie Utrecht. Dit is aangevuld met de ervaring en kennis vanuit ZIMIHC 
huis voor amateurkunst, Landschap Erfgoed Utrecht, Kunst Centraal, de Samenwerkende Utrechtse 
Bibliotheken met Bibliotheek Informatie Service Centrum en het Centrum Beeldende Kunst Utrecht.*  

Een Cultuur Platform is primair een plek voor ontmoeting en uitwisseling. Het is een paraplu waar 
veel organisaties of activiteiten onder kunnen samenkomen. Een Cultuur Platform heeft doorgaans de 
volgende functies:
- Verbindende rol tussen gemeente en veld en tussen partijen in het veld. Daarbij is het Cultuur 

Platform een verzamelpunt voor het lokale culturele veld (amateurs en/of professionals, verenigingen, 
stichtingen, instellingen)

- Gezamenlijke communicatie: uitwisseling van informatie voor afstemmen van activiteiten of maken 
van een lokale culturele agenda

- Gevraagd en ongevraagd advies: een Cultuur Platform als klankbord voor het culturele veld richting de 
gemeente en vice versa

Een Cultuur Platform kan nog veel meer doen: organiseren van activiteiten en evenementen, stimuleren 
van samenwerking of verdelen van subsidies. Wat een platform precies doet, hangt af van de lokale situatie 
– in een platform kan een gemeente ook het eigen beleid terug zien. 

In deze handreiking staat hoe je een Cultuur Platform kunt oprichten en wat de rol van een gemeente kan 
zijn. Er staan suggesties in voor organisatievorm en activiteiten, en tips voor evaluatie. Bij deze handreiking 
horen ook een aantal bijlagen met voorbeelden voor onder meer een reglement of een Cultuur Café.

Veel plezier met lezen en gebruiken!

Martine Spanjers
Cultuurscout provincie Utrecht

* Deze organisaties vormen samen een programmaraad. Martine Spanjers is met ondersteuning van de 
 Provincie Utrecht programma Cultuurparticipatie voor deze programmaraad werkzaam als cultuurscout van 2009-2012.
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Een Cultuur Platform kan een initiatief zijn van het veld of van een gemeente. Dit hoeft geen 
invloed te hebben op het uiteindelijk functioneren van een Cultuur Platform. 
Het Cultuur Platform heeft zich bewezen als een goede manier om het contact binnen het 
lokale culturele veld te stimuleren. Het is ook een manier om het contact tussen gemeente 
en culturele veld te bevorderen. Het culturele veld verenigt zich in het platform, dat als 
een soort paraplu alle partijen omvat. Het is zo voor een gemeente makkelijker om het veld 
aan te spreken. Vooral in kleinere gemeenten met veel verenigingen en stichtingen kan dit 
een goed werkbare vorm zijn – mensen kennen elkaar vaak al een beetje en er is nauwelijks 
sprake van onderlinge concurrentie als het om subsidies gaat.

1. Aanleiding
De meeste Cultuur Platforms ontstaan naar aanleiding van een specifieke gebeurtenis in het lokale 
culturele of politieke veld. Mensen zijn enthousiast over een cultureel festival en zouden dergelijke zaken 
wel vaker willen. Of een gemeente organiseert een debat over cultuur en roept bewoners op om mee te 
denken. Ook gebeurt het dat iemand een kans ziet: er is nog geen cultuuragenda en men heeft daar wel 
behoefte aan. Of de gemeente is bezig met nieuw beleid en men wil daar graag over meedenken. 
De aanleiding kan net zo divers zijn als het moment van oprichten: op een feestje bedenken mensen 
dat ze samen wel iets voor cultuur in hun woonplaats kunnen doen. Tijdens een buurtbarbecue wordt 
gediscussieerd over de gemeente – waarom wordt er nog steeds geen theaterzaaltje gebouwd? Of 
tijdens een debat roept een wethouder bewoners op om zich te verenigen zodat hij of zij een duidelijk 
aanspreekpunt heeft.

Een Cultuur Platform kan beginnen met drie mensen of met een hele grote groep van twintig mensen. Om 
tot een behapbare tijdsinvestering te komen en om slagvaardig te kunnen handelen, is een uiteindelijke 
kerngroep van zeven mensen ideaal.

TIP   Begin eenvoudig en neem de tijd om, indien gewenst, te groeien. Een beginnend  

platform bestaat soms maar uit drie leden en kan uitgroeien tot een omvangrijke  

vrijwilligers organisatie.

2. Initiatief van inwoners of instellingen
Het initiatief voor een Cultuur Platform kan bij bewoners liggen. Het gaat soms maar om twee of drie 
personen die graag iets willen betekenen voor het culturele veld of veranderingen willen in het culturele 
leven in hun woonplaats. Zo’n groep begint gewoon en noemt zichzelf bijvoorbeeld initiatiefgroep.
Deze initiatiefgroep werkt een visie uit die ze op een bijeenkomst presenteren aan het veld. Tijdens de 
presentatie wordt uitgelegd wat een Cultuur Platform is – soms is het handig om iemand van buiten de 
eigen woonplaats hiervoor uit te nodigen, bijvoorbeeld vanuit ZIMIHC huis voor amateurkunst. Ook 
kan bijvoorbeeld een voorzitter van een Cultuur Platform uit een andere gemeente op verzoek één en 
ander vertellen. De initiatiefgroep kan vervolgens toelichten wat zij denkt dat het Cultuur Platform kan 
en moet doen en hoe het is georganiseerd. Het veld mag daar op reageren – zijn zij het hier mee eens? 
Willen ze zelf meedenken of meedoen? Afhankelijk van de reacties van het veld kan de initiatiefgroep 
zich verder ontwikkelen tot een Cultuur Platform. Soms betekent het ook dat leden uit de initiatiefgroep 
afscheid nemen en dat anderen hun werk overnemen. De definitieve groep gaat verder met bepalen van 
activiteiten, strategie en samenstelling. 

TIP   De samenstelling van een Cultuur Platform is per gemeente anders en elke vorm heeft  

voor- en nadelen. De samenstelling vormt altijd een afspiegeling van het lokale culturele  

veld (professionele en amateurkunst). In de meeste gevallen wordt gekozen voor een 

afspiegeling van disciplines of aandachtsvelden in het culturele veld in plaats van 

organisaties. Leden worden dan op persoonlijke titel benoemd vanwege hun expertise op een 

bepaald terrein en hun (lokale) netwerk. Zo kom je sneller tot een beperkte groep. 
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Wanneer het gaat om een bewonersinitiatief is bij de bijeenkomsten van de initiatiefgroep of bij de eerste 
presentatie aan het veld niet per se iemand vanuit de gemeente aanwezig. Het kan wel handig zijn om 
als initiatiefgroep vrij snel bij de gemeente aan te kloppen. Wellicht is een wethouder of burgemeester 
enthousiast en wil deze tijdens de eerste presentatie graag steun aan de initiatiefgroep uitspreken. Steun 
van de gemeente is erg belangrijk, het maakt dat de initiatiefgroep en het uiteindelijke Cultuur Platform 
meer serieus worden genomen door het veld.

Op de lange termijn is het zeker belangrijk voor het Cultuur Platform om bij een gemeente een serieuze 
speler in het cultuurbeleid te worden. Dit betekent dat het Cultuur Platform zelf initiatief moet 
ontplooien om te laten zien welke rol het Cultuur Platform inneemt in het culturele veld. 
Lukt het niet, of niet meteen, om een serieuze rol in het gemeentelijk beleid te krijgen, geef de moed dan 
niet op. Er zijn Cultuur Platforms die pas na tien of vijftien jaar serieus worden genomen. Al die jaren 
hebben ze goed en belangrijk werk gedaan binnen het lokale culturele veld.

TIP  Zorg dat het Cultuur Platform serieus wordt genomen bij de gemeente. Maak samen een 

document waarin afspraken staan over werkwijze en onderling contact. (zie bijlage 4 voor  

een voorbeeld). Zorg ook voor goed contact met je culturele achterban, alleen dan ben  

je echt een serieus te nemen spreekbuis of klankbord voor de gemeente.

Niet elke gemeente heeft een eigen cultuurbeleid, laat staan een beleidsmedewerker cultuur. Ook dat 
maakt inbedding in het gemeentelijk beleid soms lastig.
Dat culturele activiteiten deel uitmaken van elk onderdeel van de samenleving is duidelijk – richt daarom 
vooral je aandacht op het lokale culturele veld, voor hen kun je als Cultuur Platform veel betekenen.

3. Aandachtspunten en valkuilen voor inwoners
 Het culturele veld zal zich afvragen wie er achter het Cultuur Platform zit en wat het wil doen, wees 

hier zo snel mogelijk duidelijk over en geef aan wat je doelen zijn. 

 In kleinere gemeenten hebben mensen al snel “dubbele petten” op. Ze zijn lid van meerdere 
verenigingen of besturen. Leden van een Cultuur Platform moeten in staat zijn om het belang van 
het grotere geheel te kunnen overzien. 

 Zorg voor inbedding in het culturele veld. Het Cultuur Platform kan alleen functioneren als de 
achterban (het culturele veld) het Cultuur Platform steunt. Besteed hier veel aandacht aan.

 Probeer een Cultuur Platform aan te laten haken bij een professionele culturele instelling. Een 
bibliotheek leent zich hier over het algemeen erg goed voor als onafhankelijk en voor ieder 
bereikbare culturele organisatie. De bibliotheek kan dienen als postadres, als vergaderlocatie of als 
tref- en informatiepunt voor andere activiteiten van het Cultuur Platform. Neem contact op met de 
lokale bibliotheek om te kijken wat er mogelijk is.

 Zorg voor een mix van deelnemers: welke kwaliteiten heb je nodig en met welke mensen kun je dit 
invullen. Zorg voor denkers en doeners.

 Maak een goede taakverdeling tussen de leden. De verantwoordelijkheid kan niet op de schouders 
van maar één of twee personen liggen.

 Wacht niet te lang met het informeren van de gemeente: spreek een wethouder of ambtenaar 
cultuur een keer in een informele context aan om te vertellen over het initiatief. 
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 Stelt een gemeente een cultuurmakelaar of consulent aan, zorg dan dat het Cultuur Platform wel 
een zelfstandige functie blijft houden. De cultuurmakelaar is er niet om taken van het Cultuur 
Platform over te nemen of om secretariële werkzaamheden te doen. De cultuurmakelaar brengt een 
schat aan kennis en ervaring mee waar het Cultuur Platform goed gebruik van kan maken. Betrek 
de cultuurmakelaar of consulent daarom bij het Cultuur Platform, maar geef deze persoon geen 
cruciale (bestuurlijke) functie.

TIP  Maak een vliegende start: wacht niet te lang met het presenteren van concrete resultaten. 

Zorg dat je direct bij iedereen op het netvlies staat. Een vliegende start hoeft niet per se groot 

te zijn: als je klein begint is de kans op succes groter. Als Cultuur Platform kun je dan samen 

trots zijn op de eerste resultaten.

TIP   Maak gebruik van bestaande initiatieven of structuren. In veel plaatsen is bijvoorbeeld al  

een werkgroep cultuur, een culturele raad of een kunstenaarsvereniging die een open 

atelierroute organiseert. Betrek deze mensen in het beginstadium al bij je initiatief en bekijk 

samen met hen hoe je vorm kunt geven aan het Cultuur Platform. Zo krijg je makkelijker 

draagvlak. 

TIP  Was iemand je voor en is dat initiatief mislukt? Probeer te achterhalen waarom, misschien zijn 

er nu andere omstandigheden of andere mensen die kunnen meewerken? 

 Gebruik eventueel een andere naam voor het Cultuur Platform (bijvoorbeeld Forum, 

Werkgroep of  Overleg) of kies voor een andere insteek (niet per se cultuur maar wel 

cultuureducatie bijvoorbeeld), je kunt dan later altijd nog uitbreiden of veranderen.

 Start met een activiteit in plaats van met het oprichten van een Cultuur Platform – wie weet 

wat er uit de organisatie voort komt, misschien ontstaat er zo vanzelf behoefte aan meer 

samenwerking.

4. Aandachtspunten en valkuilen voor instellingen
Natuurlijk kan ook een (professionele) instelling als een theater, muziekschool of bibliotheek een Cultuur 
Platform oprichten. Ook dan zijn er een paar aandachtspunten.

 Kies voor een Cultuur Platform dat uit een mix van professionele en amateurverenigingen bestaat. 
Zorg dat zij gelijkwaardig zijn aan elkaar. Pas dan kan echte samenwerking tot stand komen.

 Kijk wat professionele instellingen kunnen bieden aan ondersteuning, om zo de amateurverenigingen 
te ontlasten. Waak wel voor een goede taakverdeling, een Cultuur Platform kan niet op de schouders 
van één instelling (of persoon) rusten. 

 Schep mogelijkheden voor elkaar: houd rekening met vrijwilligers die alleen in de avonduren 
kunnen, beroepskrachten moeten dan de ruimte krijgen om die avonden ook aanwezig te zijn.

 Een professionele instelling kan ook belemmerend werken. Dergelijke organisaties zijn soms 
al lang bezig, hebben al contacten met de gemeente. Soms zitten zij vast in hun eigen visie en 
handelswijze. Een Cultuur Platform kan ook prima functioneren zonder deelname van professionele 
organisaties. 
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TIP  Wanneer het gaat om meerdere professionele culturele instellingen in een gemeente kun je 

ook kiezen voor twee platforms – een voor vrijwilligersorganisaties en een voor professionals. 

Deze platforms hebben dan wel een onderlinge afvaardiging. Zodat je van elkaar weet wat er 

speelt en je elkaar kunt versterken. 

 Vooral in grotere gemeenten kan dit een goed werkbare vorm zijn, al vraagt het een relatief 

grote investering van de personen die de verbindende factor vormen tussen deze platforms.

5. Gemeentelijk initiatief
Een Cultuur Platform zoals in deze handreiking wordt bedoeld, is gericht op afstemming en samenwerking. 
Dit betekent dat de dragers van een Cultuur Platform afkomstig zijn uit het lokale culturele veld – 
inwoners uit de eigen gemeente die op vrijwillige basis samen een platform vormen. Een gemeente kan 
wel sturend zijn in de oprichting.

TIP   Bedenk dat een Cultuur Platform geen verlengstuk is van de gemeente maar een zelfstandig 

orgaan. Het is prima als een gemeente een vinger aan de pols houdt, maar beide partijen zijn 

erbij gebaat als het Cultuur Platform zelfstandig kan opereren. 

Het Cultuur Platform kan een plek zijn om het cultuurbeleid te toetsen. Sluit het gemeentelijke beleid 
aan bij de wensen van het veld – en als dat niet zo is, waarom is dat en hoe kan het anders? De gemeente 
heeft met het platform een plek waar het kan discussiëren met het veld en het culturele veld mee richting 
kan geven aan gewenste ontwikkelingen. Wil een gemeente samenwerking, cross-overs tussen culturele 
disciplines, cultuurparticipatie of cultureel ondernemerschap stimuleren, dan kan een Cultuur Platform 
hiervoor ook een goed instrument zijn.

TIP  Een Cultuur Platform is een manier om burgerparticipatie te bevorderen. Via het Cultuur 

Platform bouwen burgers mee aan cultuurbeleid en dragen ze soms zelfs bij aan de 

uitvoering hier van.

Wil een gemeente optimaal profiteren van de mogelijkheden en kansen die een Cultuur Platform biedt, 
dan is het van groot belang dat een gemeente het Cultuur Platform serieus neemt. Dit betekent dat het 
Cultuur Platform wordt ingebed in het gemeentelijke beleid. Dat het Cultuur Platform nadrukkelijk 
wordt genoemd en ingezet als partner voor de gemeente. Dat ambtenaren, wethouders of burgemeester 
eventueel aanwezig zijn bij activiteiten. Beide partijen hebben hierin een verantwoordelijkheid.

TIP  Maak een document waarin de afspraken tussen de gemeente en het Cultuur Platform 

worden vast gelegd. Bijvoorbeeld over financiën en doelen, maar ook over de wijze waarop 

je met elkaar wilt omgaan. Dat je elkaar bijvoorbeeld twee keer per jaar ontmoet om nieuwe 

ontwikkelingen door te spreken. Of leg vast dat de gemeente eerst bespreekt wat het Cultuur 

Platform wil en kan, voordat externe partijen worden ingehuurd voor advies of organisatie.

Wanneer de gemeente het initiatief neemt, is zij opdrachtgever. Dit betekent dat de gemeente een 
duidelijke en heldere opdracht formuleert voor het Cultuur Platform.
Een gemeente doet vervolgens een oproep aan het veld om leden te werven. Deze oproep kan in de krant 
staan, maar liever tijdens een bijeenkomst worden gedaan. Ook kan een gemeente een aantal spilfiguren 
uit het lokale culturele veld samen uitnodigingen. 
Kandidaten die zich melden gaan samen met bijvoorbeeld een wethouder om de tafel om een eerste opzet 
van het Cultuur Platform te maken. De wethouder heeft dan de kans om de opdracht aan het Cultuur 
Platform toe te lichten. Deze eerste groep kan initiatiefgroep heten en legt de basis voor het definitieve 
Cultuur Platform.
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Wanneer een gemeente besluit tot de oprichting van een Cultuur Platform betekent dit dat er ook 
middelen beschikbaar moeten zijn. Wat die middelen moeten zijn hangt af van de opdracht die het 
Cultuur Platform krijgt.

TIP   Neem je als gemeente het initiatief, zorg dan voor een duidelijke opdracht. Wees realistisch 

in je vraag: je stelt deze aan inwoners die zich vrijwillig inzetten voor het culturele klimaat.

Weeg af of een Cultuur Platform wel past bij de opdracht, misschien is de inzet van externe 

professionals meer geschikt of is een combinatie van die twee beter.

Soms wil een gemeente een Cultuur Platform een specifieke taak geven met betrekking tot het beoordelen 
van Kunst in de Openbare Ruimte of subsidietoekenningen van bedragen groter dan €1500. In dat geval 
kan een gemeente deze taken beter onderbrengen bij een Culturele Raad of een Culturele Commissie. 
Dan kan van de leden ook een specifieke deskundigheid worden gevraagd. Voor deze deskundigheid 
kunnen zij dan eventueel een vergoeding krijgen. De gemeente kan dan zelf de leden benoemen en de 
raad of commissie instellen of opheffen.

6. Aandachtspunten en valkuilen voor gemeenten
 Een Cultuur Platform is niet bedoeld om het cultuurbeleid van een gemeente uit te voeren. Het 

Cultuur Platform kan wel een bijdrage leveren in het stimuleren van de uitvoering.

 Een Cultuur Platform is primair lokaal gericht. De organisatie kan niet zomaar worden ingezet om 
een plaats “op de kaart” te zetten. Wel kan de organisatie bijdragen aan het aanscherpen van het 
culturele profiel of klimaat van een plaats of gemeente en zo indirect bijdragen aan doelstellingen 
van een gemeente op het terrein van toerisme en recreatie. Wil een gemeente wel expliciet aan deze 
doelstellingen werken, dan kan worden gedacht aan een breder platform waarin bijvoorbeeld ook 
ondernemers, VVV en andere partijen zijn vertegenwoordigd.

 Een Cultuur Platform werkt met vrijwilligers en dat betekent dat er soms heel snel en soms juist 
langzaam wordt gewerkt. Het is daarom zaak om als gemeente duidelijk te zijn over budgetten en 
ondersteuning. Wees zo concreet mogelijk en zorg voor een vast aanspreekpunt vanuit de gemeente 
voor het Cultuur Platform.

 Bij een Cultuur Platform staan lokale belangen voorop. Samenwerking met partners uit andere 
gemeenten is daarom meer iets voor de lange termijn. Let bij het stimuleren van dergelijke 
samenwerking wel op evenwichtigheid tussen de partners. Inwoners uit een gemeente met veel 
kleine kernen zullen zich snel bedreigd voelen door inwoners uit een gemeente met een grote kern. 
Let ook op de ambities in samenwerking en zorg dat deze op elkaar aansluiten.

 Een Cultuur Platform is geen adviesorgaan of instrument om (structurele of aanzienlijke) 
cultuursubsidies te verdelen. Het kan wel een taak op dit vlak krijgen, gericht op het stimuleren en 
financieel ondersteunen van nieuwe culturele initiatieven. (zie hoofdstuk 3)

 Het verplichten van deelname aan het Cultuur Platform kan het goed functioneren van een 
platform belemmeren. Het is beter om verplichte deelname te vermijden – het platform moet 
worden gedragen door de inwoners en lokale organisaties. 

 Geef het Cultuur Platform verantwoordelijkheid en zit er als gemeente niet te dicht bovenop. In de 
praktijk blijkt dat het platform haar verantwoordelijkheid neemt en duidelijk is over de grenzen die 
hieraan zitten.
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 De geografische inrichting van een gemeente heeft veel invloed op het functioneren van een Cultuur 
Platform. Is er een grote kern, dan komen inwoners elkaar bijna vanzelfsprekend tegen en zijn de 
spelers in het culturele veld makkelijk te achterhalen.

 Heeft een gemeente een grote kern en een aantal kleine kernen dan wordt het al lastiger. De grote 
kern overheerst snel. Zorg dan in het Cultuur Platform nadrukkelijk ook voor vertegenwoordiging 
vanuit de kleinere kernen.

 Bestaat een gemeente uit veel kleine kernen dan is samenhang lastig te bereiken. Inwoners zijn 
gericht op de eigen woonkern. Het vereist vaak een lange adem en kleine stappen om ervoor te 
zorgen dat alle kernen betrokken blijven.

 Een Cultuur Platform spreekt niet per se namens het complete culturele veld. Het is belangrijk om 
als gemeente goed te weten wat de achterban is van het Cultuur Platform. Ook kan een gemeente 
het culturele veld stimuleren om zich bij het Cultuur Platform te melden en hier een actieve rol te 
spelen.

TIP  Neem de tijd en gun tijd. Een Cultuur Platform bestaat meestal uit vrijwilligers. Het tempo van 

werken is daarom vaak grillig. Denk in kleine stappen.

TIP  Houd rekening met de geografie bij de verwachtingen die worden uitgesproken. En neem die 

indeling mee in het samenstelling van een platform: zorg voor vertegenwoordiging uit alle 

kernen.



15

NOtItIES



Hoofdstuk 2.

Oprichting en  
  organisatie
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Of het Cultuur Platform nu een informeel samenwerkingsverband is of een officiële 
organisatie, het is altijd goed om te starten met het omschrijven van een aantal zaken. 
Waarom begin je met een Cultuur Platform, wat wil je doen en hoe ga je dat aanpakken? 
Hoe richt je de organisatie in? In dit hoofdstuk komen deze zaken aan de orde.

TIP  Een Cultuur Platform is meestal niet de enige paraplu-organisatie in een gemeente. Denk 

bijvoorbeeld aan een sportraad, ouderenplatform of een wijkraad. Ook al verschillen de 

taken, het kan leerzaam en zinvol zijn om contact met hen op te nemen bij oprichting en dat 

contact te onderhouden – activiteiten kunnen elkaar overlappen en versterken. 

1. Functie en doel

Functie – waarom een platform oprichten?
Een Cultuur Platform is primair een netwerkorganisatie. Dit betekent dat afstemmen, stimuleren en 
samenwerken tot de belangrijkste ingrediënten horen.
Idealiter omvat een Cultuur Platform professionele organisaties èn amateurkunstverenigingen. Daarbij 
spelen alle culturele initiatieven, en bij voorkeur alle disciplines, een rol. Een Cultuur Platform kan zich 
zelfs uitbreiden met een welzijns- of onderwijsinstelling, een winkeliersvereniging, VVV of een ander 
type organisatie die in het lokale veld van belang is. Centraal staat dat het platform een afspiegeling 
is van de lokale situatie. In de ene gemeente speelt toerisme een belangrijke rol, in de andere juist de 
welzijnsorganisatie of de horeca. En natuurlijk kan dat in de loop van de tijd veranderen.
Een Cultuur Platform kan ook een klankbord zijn voor de gemeente, een onderzoeksorgaan om te 
formuleren waar het culturele veld behoefte aan heeft, of als denktank fungeren voor bestaande culturele 
organisaties.

TIP Neem als Cultuur Platform het initiatief in het opschrijven van voorstellen en ideeën – laat je 

achterban hierop reageren voordat je de (definitieve) ideeën bij de gemeente neer legt.

Doel - Wat wil je bereiken?
Formuleer een duidelijk doel voor het Cultuur Platform– daarmee weten de deelnemers en de buitenwacht 
direct wat het Cultuur Platform wil bereiken. Hierin kan worden aangehaakt bij het cultuurbeleid van 
een gemeente (bijvoorbeeld cultuurparticipatie stimuleren) of de samenwerking bevorderen, door 
afstemming en uitwisseling van informatie en kennis. Een Cultuur Platform kan ook als doel hebben om 
een goede gesprekspartner te zijn voor het gemeentelijk bestuur, zodat aandacht, waardering en steun 
vanuit de gemeente voor cultuur en culturele activiteiten groter worden.
Een doel hoeft niet hoogdravend te zijn – het is beter om concreet en eenvoudig te zijn.

TIP  Hoe ingewikkelder je doel, hoe makkelijker het wordt voor anderen om aan te tonen dat je je 

doel niet hebt gehaald. Formuleer je doel daarom kort en bondig, liefst in minder dan honderd 

woorden.

2. Werkplan
Het is zinvol om jaarlijks (of tweejaarlijks) een werkplan te maken. Dit werkplan beschrijft concrete 
activiteiten als taak. Deze activiteiten zijn afgeleid van de eerder gestelde doelen. Schrijf een kort 
werkplan, bijvoorbeeld één A4-tje en zorg er voor dat het werkplan ook voorzien is van een begroting.

In het werkplan verwijs je naar specifieke activiteiten die in dat jaar gaan plaatsvinden. Bijvoorbeeld het 
bijdragen aan het schrijven van een nieuwe cultuurnota, het organiseren van een bepaalde activiteit, het 
doen van onderzoek of maken van een website of uit-agenda of de ontwikkeling van een kunstwerk op 
een bepaalde locatie.
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Als je bijvoorbeeld samenwerking wilt stimuleren, moet je zorgen dat mensen elkaar kennen. Dat betekent 
dat je iets moet organiseren waarbij dat mogelijk en makkelijk is, bijvoorbeeld een Cultuur Café. Wil je 
meer deskundigheid stimuleren, organiseer dan bijvoorbeeld een workshop of lezing.

TIP  Vind je het lastig om tot een concreet (en beknopt) werkplan te komen – praat er dan eens 

over met andere culturele partijen in de gemeente. Een Cultuur Platform is er immers voor het 

veld, dus waarom zelf het wiel uitvinden?

 Wil je advies van buiten, neem dan bijvoorbeeld contact op met ZIMIHC huis voor 

amateurkunst of met een Cultuur Platform uit een buurgemeente.

3. Statuten of reglement
Een Cultuur Platform hoeft geen officiële (wettelijke) status te krijgen. Het maakt daarbij niet uit wie het 
initiatief neemt, een gemeente, een inwoner of een organisatie. 
Belangrijk is wel dat het voor alle betrokken partijen helder is wat het doel en de werkwijze van het 
Cultuur Platform zijn. Het opstellen van een reglement of statuten kan daarvoor handig zijn. (zie bijlage 
1 voor een voorbeeld) 

Als een Cultuur Platform subsidie wil aanvragen bij fondsen of bij de provincie, dan heeft het wél een 
officiële (wettelijke) status nodig. Dit betekent dat een Cultuur Platform een rechtspersoon wordt.  
De meest gebruikelijke en simpele vorm is dan het oprichten van een stichting. Een andere vorm is een 
vereniging. ZIMIHC kan je helpen om een goede keuze te maken.
Voor een officiële status zijn statuten en een stichtingsakte verplicht. Een stichting kent een bestuur dat 
bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en eventueel een aantal andere leden. Een notaris 
kan hierbij helpen. 

TIP  Structuur en inhoud voor het Cultuur Platform wegen even zwaar. Geef beide voldoende 

aandacht bij de oprichting. 

4. Bestuur en andere leden
Een Cultuur Platform begint bij een bestuur. Dit bestuur heeft primair een taak in het onderhouden van 
het netwerk op het gebied van culturele organisaties, politiek, beleid, bedrijfsleven of andere organisaties. 
Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur met een voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast 
zijn er eventueel nog andere bestuursleden.
Voor alle bestuursleden geldt dat ze duidelijk voeling hebben met (een deel van) het culturele veld.  
De bestuursleden doen hun best om iedereen uit dat veld te leren kennen en draagvlak voor het Cultuur 
Platform te creëren.

TIP  Een Cultuur Platform hoeft niet te bestaan uit één-op-één vertegenwoordiging van 

verenigingen, stichtingen of organisaties. Belangrijker is dat leden motivatie, inzet en 

deskundigheid hebben en bereid zijn zich actief tot een specifiek deel van het culturele veld 

te verhouden. Niet alle cultureel actieve bewoners zijn immers betrokken bij een vereniging, 

stichting of organisaties.

TIP  Maak een rooster wie wanneer aftreedt en een afspraak voor het eventueel herbenoemen van 

leden van het Cultuur Platform. Stel het rooster zo op, dat er binnen het Cultuur Platform een 

gezonde balans is tussen het aantal ervaren leden en nieuwkomers.

TIP  De samenstelling van het Cultuur Platform is een afspiegeling van het lokale culturele veld. 

Elke gemeente is anders, elk Cultuur Platform heeft dus ook een andere samenstelling.
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Voorzitter
De voorzitter leidt in principe de vergaderingen en stelt de agenda vast. De voorzitter is officieel 
contactpersoon voor de gemeente of andere partijen buiten het platform. 
De voorzitter is onafhankelijk van gemeente of politiek, en als het kan geldt dat ook voor de andere leden. 
Het is belangrijk dat de leden van het Cultuur Platform vrijuit kunnen praten over gemeentelijke zaken.
De voorzitter kan ook alleen optreden als contactpersoon voor officiële partijen. Tijdens de vergaderingen 
is dan een van de andere leden functioneel voorzitter.

Secretaris
De secretaris bereidt samen met de voorzitter de agenda van de vergaderingen voor. De secretaris werkt 
de agenda uit en bereidt de uitnodiging en stukken voor. De secretaris notuleert de vergaderingen en 
beheert het archief van het Cultuur Platform. De taken van de secretaris kunnen geheel of gedeeltelijk 
door bijvoorbeeld een gemeente worden uitgevoerd. (zie ook hoofdstuk 8) Ook kan voor deze 
werkzaamheden bijvoorbeeld een vrijwilligersvergoeding worden gegeven.
Het maken van notulen kan ook rouleren, om de secretaris minder zwaar te belasten.

Penningmeester
De penningmeester beheert het budget volgens de vastgestelde begroting. Hij of zij maakt jaarlijks een 
begroting en ziet er op toe dat deze wordt nagekomen. (zie hoofdstuk 3)

TIP  Zorg voor een aantal leden waarbij je als Cultuur Platform slagvaardig kunt blijven opereren. 

Zeven leden is ideaal, tien leden echt een maximum – al is het maar om te zorgen dat je 

makkelijk vergaderingen kunt plannen.

 Verdeel de taken tussen de leden evenredig zodat je minder kwetsbaar bent.

Overige bestuursleden
Van deze bestuursleden kan eventueel vooraf worden afgesproken dat zij zich bezighouden met 
bijvoorbeeld communicatie of andere specifieke activiteiten. Ook kan hun rol richting werkgroepen 
worden vastgesteld.

Het is belangrijk om met een kleine groep een Cultuur Platform te vormen. Uitgangspunt kunnen 
bijvoorbeeld disciplines zijn (beeldend, muziek, theater, dans, erfgoed) of andere zaken (toerisme, 
welzijn). Hoe groter de groep, hoe lastiger het is om deze op een lijn te krijgen (en te houden). Belangrijk 
is dat het Cultuur Platform een afspiegeling is van datgene wat er op lokaal niveau speelt. Welke partijen 
doen er echt toe? 
Het is niet zinvol om het Cultuur Platform een afspiegeling te laten zijn van doelgroepen als jongeren, 
ouderen of allochtonen. 

In gemeenten waar ook professionele instellingen zijn gehuisvest, bestaat er altijd een spanningsveld 
tussen het Cultuur Platform dat bestaat uit vrijwilligers, en de professionele instellingen. In een ideale 
situatie maken de professionele instellingen deel uit van het Cultuur Platform. Het is raadzaam om in 
elk geval altijd een vertegenwoordiging van de bibliotheek in het platform op te nemen. Een bibliotheek 
heeft vaak een redelijk neutrale rol in het culturele veld. Het is een laagdrempelige instelling die vaak 
nauwe contacten met de gemeente heeft.

TIP  Soms is het lastig om mensen te vinden die zich willen inzetten, vooral als nog niet duidelijk 

is wat het Cultuur Platform zal doen en welke verwachtingen er leven. Ga daarom alvast met 

een klein clubje aan de slag – als er meer duidelijkheid is, wordt het eenvoudiger om mensen 

erbij te betrekken. (zie hoofdstuk 6)
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Aanwezigheid van ambtenaren, wethouders of burgemeesters
Bij voorkeur zijn ambtenaren, wethouders of burgemeesters geen reguliere leden van het Cultuur Platform. 
Is er ambtelijke ondersteuning dan heeft de ambtenaar geen stemrecht binnen het Cultuur Platform.
Is er geen ambtelijke ondersteuning, dan kan de agenda telkens naar de cultuurambtenaar worden 
verstuurd, en achteraf eventueel de notulen. Zo is de gemeente toch op de hoogte en kan iedereen vrijuit 
praten.

TIP  Spreek af dat iedereen die (mee) mag besluiten ook een actieve rol moet hebben. Dat 

voorkomt dat mensen zich wel melden om mee te praten maar vervolgens geen uitvoerende 

rol op zich willen nemen.

5. Werkgroepen, commissies en bestaande organisaties
Het (dagelijks) bestuur kan niet altijd allerlei activiteiten uitvoeren. Werkgroepen of commissies kunnen 
de uitvoerende taken dan op zich nemen. 

De werkgroepen of commissies zijn gericht op het organiseren van activiteiten. Deze variëren van het 
organiseren van een kunstmarkt tot het maken van een nieuwsbrief. 
Een werkgroep kan dus heel kort bestaan (bijvoorbeeld voor het schrijven en versturen van een 
nieuwsbrief ) of heel lang (bijvoorbeeld voor de organisatie van een jaarlijks festival).

Vanuit de werkgroep heeft tenminste één deelnemer direct en regelmatig contact met het Cultuur 
Platform, bij voorkeur als lid van het Cultuur Platform. Er kunnen dus ook makkelijk niet-leden deel 
uitmaken van een werkgroep, afhankelijk van het soort activiteiten. Per werkgroep kan bekeken worden 
of dit wenselijk is.
Werkgroepen leggen alleen verantwoording af aan het Cultuur Platform als ze een taak uitvoeren in 
opdracht van dat gezamenlijke Cultuur Platform. In alle andere situaties informeert de werkgroep het 
Cultuur Platform alleen zodat afstemming van de werkzaamheden en activiteiten kan plaats vinden.

Bestaande culturele organisaties kunnen soms aanhaken bij een Cultuur Platform om daarmee 
afstemming en uitwisseling te bevorderen. Het Cultuur Platform kan dan nog beter als paraplu voor de 
culturele organisaties fungeren. Bestaande culturele organisaties krijgen dan binnen het Cultuur Platform 
bijvoorbeeld de status van een werkgroep zoals hierboven beschreven. Ze blijven gewoon op eigen benen 
staan en behouden hun autonomie. 
Voorbeelden hiervan zijn het lokale comité van de jaarlijkse Open Monumentdag, een groep die concerten 
organiseert, de organisatie van de jaarlijkse plaatselijke Open Atelierroute of de kunstcommissie die 
tentoonstellingen in het gemeentehuis verzorgt.

TIP  Via werkgroepen kun je goed andere deskundigen bij activiteiten betrekken. Hierdoor ben 

je flexibeler in je optreden, ook naar een gemeente toe bij het maken van een advies of het 

doen van onderzoek. 

Het kan zelfs andersom werken: als een werkgroep binnen een Cultuur Platform een dermate grote (en 
financieel omvangrijke) activiteit uitvoert dat het noodzakelijk is om een stichting te worden (bijvoorbeeld 
in verband met subsidie), dan kan de werkgroep los van het Cultuur Platform een stichting worden en via 
de werkgroepconstructie nog steeds deel uit maken van het Cultuur Platform.

TIP  Betrek de achterban bij de werkgroepen of bij andere activiteiten. Doe niet alles “alleen” maar 

probeer zoveel mogelijk verbindingen te maken en vertrouwen te creëren. 
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Het is niet altijd eenvoudig om bestaande organisaties via de werkgroep constructie aan een Cultuur 
Platform te binden. Meestal komt dat omdat men bang is dat het Cultuur Platform zich “boven” de eigen 
organisatie stelt. Leg dan uit dat het nadrukkelijk niet gaat om een hiërarchie: een Cultuur Platform 
is een paraplu en daarmee een verzameling van organisaties. Het Cultuur Platform stimuleert nieuwe 
verbindingen en betere communicatie, maar is geen opdrachtgever.
Neem de tijd: laat eerst zien wat je als Cultuur Platform zelf wilt en kunt, misschien dat samenwerking 
daarna wel van de grond komt.

TIP  Let bij het inrichten van werkgroepen op

 - verankering van het begrip werkgroep in het reglement 

 - afbakening van de taken en bevoegdheden van de werkgroepen

 - coördinatie van de verschillende werkgroepen (maak daar afspraken over)

 - bijsturing van de werking van de verschillende werkgroepen (regel dat)

Nieuwe organisaties of initiatieven melden zich niet altijd spontaan bij een Cultuur Platform. Neem zelf 
initiatief om hen te informeren en vertel wat ze van het Cultuur Platform mogen verwachten.

6. Vergaderen
Een Cultuur Platform of werkgroep ontkomt niet aan vergaderen. Probeer per keer maximaal twee uur 
en slagvaardig te vergaderen. Zoek naar een locatie waar iedereen zich prettig voelt. Dat kan een culturele 
organisatie zijn, maar ook een café of huiskamer. Rouleren is altijd goed, juist ook als een gemeente uit 
meerdere kernen bestaat.
Vergader liever niet (altijd) in een gemeentehuis, daarmee lijkt een platform al snel een gemeentelijke of 
ambtelijke organisatie en dat is soms lastig bij het krijgen van draagvlak.

TIP  Bedenk af en toe een alternatieve vorm van vergaderen. Laat het voorzitterschap rouleren of 

ga aan de slag met kleine groepjes die zich tijdens de vergadering buigen over een bepaald 

thema of specifieke vraag. Zo blijven de vergaderingen aantrekkelijk.

Het is prettig om vergaderingen zes tot twaalf maanden van te voren vast te leggen. Vergader met een 
vaste agenda:
- verslag vorige bijeenkomst bespreken en vaststellen
- actielijst (op basis van eerder gemaakte notulen en afspraken)
- ingekomen post
- nieuws gemeente/provincie op gebied van cultuurbeleid
- nieuws vanuit culturele organisaties
- overige punten
- rondvraag
Geef eventueel bij de agenda al aan hoeveel tijd je aan welk onderwerp wilt besteden, zo ga je het snelst 
door de agenda heen.

TIP  Drink ook eens een borrel of wat fris met elkaar in plaats van te vergaderen. Zo ontstaan 

soms de mooiste ideeën en raken de leden meer betrokken bij elkaar en bij het Cultuur 

Platform.

Lees verder >>
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Anders dan een bedrijf of professionele organisatie heeft een Cultuur Platform geen dagelijkse 
wandelgangen. Natuurlijk kom je elkaar tegen bij de supermarkt of het theater, maar daar is niet altijd 
ruimte voor een gesprek. Maak daar af en toe wel tijd voor – soms kan een één-op-één gesprek veel 
verhelderen. Het kan helpen om de spanning uit een vergadering te halen – ook een Cultuur Platform 
blijft mensenwerk.

7. Vragen voor evaluatie
Het is zinvol om zo nu en dan stil te staan bij de samenstelling van het Cultuur Platform. Ben je tevreden 
over de samenstelling? Welke disciplines of doelgroepen waaraan je je als Cultuur Platform wilt verbinden 
mis je in het platform? Zijn er andere partijen waar je graag mee wilt samenwerken en hoe kunnen die 
een rol krijgen? Zijn alle woonkernen vertegenwoordigd? Wie bereik je niet? Is het mogelijk om via 
werkgroepen anderen bij het platform te betrekken? 
Kijk ook eens naar de taken in het reglement en de zaken die het Cultuur Platform daadwerkelijk doet. 
Klopt dat nog met elkaar, of is er op een van de twee aanpassing nodig? En wat vind je van datgene wat 
het Cultuur Platform doet? Is dat naar tevredenheid, of zou je er meer uit willen halen? Waarom? Of 
waarom is dat misschien niet gelukt?
Wie vervult welke taken? Is dat realistisch en moet je de taken misschien opnieuw verdelen? 
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Hoofdstuk 3.
Financien
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Elk Cultuur Platform heeft te maken met financiën. Daarom is het zinvol om een 
penningmeester te benoemen. In dit hoofdstuk staat informatie over waar het geld vandaan 
kan komen en hoe je het in kunt zetten.

1. Gemeentelijke ondersteuning
Soms geeft een gemeente jaarlijks een bedrag aan het Cultuur Platform voor activiteiten. Vaak is dit 
bedrag “geoormerkt” en moet het dus aan specifieke zaken als secretariaat, publiciteit of een duidelijk 
omschreven activiteit worden uitgegeven.

TIP  Ontvangt het Cultuur Platform jaarlijks subsidie van de gemeente? Zorg dan dat bij 

oprichting van het Cultuur Platform duidelijk is wie het geld beheert en wie de uitgaven moet 

accorderen. Regel ook wat er gebeurt met geld dat niet wordt opgemaakt – kan dat door naar 

een volgend jaar zodat er “gespaard” kan worden voor een grotere activiteit? En bijna het 

belangrijkste: wat zijn de voorwaarden voor de gemeente om het bedrag daadwerkelijk uit te 

keren – moet je bijvoorbeeld jaarlijks een begroting inleveren en op welke datum moet je dat 

doen?

De hoogte van het bedrag kan per gemeente verschillen. Het bedrag hangt nauw samen met de afspraken 
die gemeente en Cultuur Platform samen maken. 
Een bedrag van €1500 voor ondersteuning van het secretariaat (kosten voor bijvoorbeeld vergadering, pr 
en kopiën) is redelijk. Voor een bedrag van €2500 kunnen kleine activiteiten, zoals bijvoorbeeld drie keer 
per jaar een Cultuur Café met een goede gastspreker worden betaald, en enkele andere zaken.
Wil een gemeente of een Cultuur Platform meer, dan hangt daar ook een prijskaartje aan. 
De organisatie van een festival kost al snel €15.000, de organisatie van een kunstroute €10.000. Denk bij 
een Cultuurprijs aan een bedrag vanaf €5.000.

TIP  Zorg dat de ambities van gemeente en Cultuur Platform altijd een financiële onderbouwing 

hebben. Wil je een inschatting kunnen maken van wat iets kost? Informeer dan bij ZIMIHC 

huis voor amateurkunst, Landschap Erfgoed Utrecht of een Cultuur Platform in een gemeente 

in de buurt. 

Wie het geld in beheer heeft hangt af van de afspraken tussen gemeente en Cultuur Platform.
Is gekozen voor alleen een reglement dan zijn er twee mogelijkheden
- bij kleine bedragen (tot €2500) kan de penningmeester dit geld beheren via een aparte (privé)rekening. 

De penningmeester stuurt jaarlijks een begroting naar de gemeente en legt hier aan het eind van het 
jaar verantwoording over af. Juist bij kleinere gemeenten kan dit een prima werkwijze zijn: iedereen 
kent elkaar. Een gemeentelijk ambtenaar draagt dan zorg voor contact met het Cultuur Platform zodat 
snel handelen mogelijk is. Soms worden bedragen in delen overgemaakt, ook dat kan prima.

- Bij grotere bedragen blijft de gemeente verantwoordelijk. Het Cultuur Platform bepaalt wel aan welke 
zaken geld wordt uitgegeven, maar beheert het geld niet. In dat geval houdt de penningmeester met de 
gemeente de vinger aan de pols zodat altijd duidelijk is wat het budget is en waar het aan wordt besteed. 
Daarbij geldt dat een gemeente graag de administratieve last zo laag mogelijk wil houden en niet snel 
allerlei kleine bedragen zal willen verwerken. Zorg dan voor het opstellen van een overzichtelijke 
declaratie of rekening. Probeer eventueel een administratiekantoor in de buurt te vinden dat hierbij 
kan assisteren.

Als je kiest voor een stichting of vereniging is het gemakkelijker om als Cultuur Platform zelf de financiën 
te beheren. Maak dan wel goede afspraken over de manier waarop het geld mag worden besteed en over 
de verantwoording achteraf.



26

2. Fondsen en sponsoring 
Een Cultuur Platform kan niet voor “dagelijks onderhoud” als bijvoorbeeld secretariële kosten bij een 
fonds of een bedrijf aankloppen. Die kosten zijn vrijwel altijd een zaak van de gemeente. 
Wel kan een Cultuur Platform voor activiteiten aankloppen bij een fonds of bedrijf. Wanneer de gemeente 
al een bedrag beschikbaar heeft gesteld, wordt dit gemakkelijker. 

Fondsen
Is het Cultuur Platform een rechtspersoon in de vorm van een stichting, dan kun je ook terecht bij 
verschillende fondsen voor specifieke activiteiten. Fondswerving is een vak apart waarbij ZIMIHC en 
Landschap Erfgoed Utrecht je graag helpen. Zij kunnen je vertellen welke fondsen er zijn en hoe je de 
kans op ondersteuning kunt vergroten.

Sponsoring
Gemeenten verwachten soms veel van het lokale bedrijfsleven wat betreft sponsoring. Hoe meer culturele 
activiteiten, hoe meer druk dit ook legt op de bedrijven. Een (financiële) inspanning voor de organisatie 
van activiteiten vanuit de gemeente blijft altijd wenselijk – en is ook motiverend voor bedrijven.

Begin met nadenken over wat je nodig hebt – niet in geld maar in diensten of goederen. Bedenk 
vervolgens welke bedrijven die kunnen leveren en wat zij eraan hebben om dat ook daadwerkelijk te doen. 
Vraag niet direct om geld, dat heeft meestal weinig zin. Vraag wel om het drukken van een brochure, het 
beschikbaar stellen van een ruimte, materialen of drank, een garantieafname van een publicatie om onder 
eigen klanten te verspreiden of het leveren van verlichting. 
Denk creatief, ook winkeletalages en bedrijfsruimtes (kantines, vergaderplekken, hotels, bedrijfshallen) 
lenen zich met enige fantasie prima voor culturele activiteiten.
Bespreek met de sponsor de tegenprestatie. Wil het bedrijf een logo of naam op het drukwerk en de 
website, of kaarten voor een voorstelling? Zoekt het nog een plek waar alle werknemers een dag 
vrijwilligerswerk kunnen doen en mis jij nu net nog achttien vrijwilligers voor dat festival? (In het kader 
van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen besteden veel bedrijven hier aandacht aan.)
Bedrijven als de Rabobank hebben vaak een lokaal fonds waaruit ze ook culturele activiteiten kunnen 
sponsoren. Dit is per gemeente verschillend. Ook zijn er soms specifieke lokale fondsen.

Wil je sponsoring echt groots aanpakken, bedenk dan goed van te voren wat het op moet leveren – voor 
je het weet ben je alles wat je aan sponsorinkomsten binnen krijgt weer kwijt aan het tevreden houden 
van de sponsor.

TIP  Organiseer je een grote activiteit? trek dan samen met de gemeente op bij het vinden 

van sponsors – laat de gemeente een wervende aanbevelingsbrief schrijven of nodig de 

burgemeester uit bij een avond voor bedrijven waar je sponsors hoopt te interesseren 

(bijvoorbeeld via een veiling waarvan de opbrengst gaat naar culturele activiteiten).
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3. Cultureel ondernemerschap 
Een alternatief kan zijn om het culturele veld te vragen om lid te worden van het Cultuur Platform. Als je 
dat wilt moet je dit meteen bij het opstarten van het Cultuur Platform doen. Achteraf heeft dat geen zin 
meer. Maak duidelijk wat je doet en wat de leden terug krijgen voor het lidmaatschap. 
Een Cultuur Platform wordt met dit lidmaatschap daarmee wel direct “van het veld” en staat helemaal 
los van een gemeente. 
Met dit geld kun je bijvoorbeeld een nieuwsbrief maken, de administratie uitbesteden en wellicht een 
keer per jaar een kleine activiteit als een Cultuur Café bekostigen. 
Voor grotere activiteiten zal een Cultuur Platform ook in deze situatie altijd een beroep moeten doen op 
subsidies en sponsoring. Voordeel is dan wel dat het Cultuur Platform kan aantonen dat de activiteiten 
door het veld worden gedragen.
Suggesties voor het betaalde lidmaatschap op jaarbasis: €7,50 voor individuele kunstenaars en €15 – €25 
voor organisaties, afhankelijk van hun jaarbegroting.
Zorg wel voor een goede organisatievorm en administratie bij deze aanpak.

De activiteiten die een Cultuur Platform voor het veld organiseert hoeven niet per se gratis te zijn. Bedenk 
dat wanneer je van veertig mensen €5 krijgt, je een aardig bedrag hebt om bijvoorbeeld een spreker in te 
huren. Of wanneer je met vijf organisaties elk €250 bij elkaar legt, je ook weer een leuk bedrag hebt om 
bijvoorbeeld een geluidsinstallatie te huren en een flyer te drukken. Juist via het Cultuur Platform kun je 
samen sterk staan – ook financieel.
En natuurlijk is er nog steeds de ouderwetse collecte die tegenwoordig onder de nieuwe naam 
‘crowdfunding’ via internet populair is. Verschil met de collecte is dat belangstellenden niet alleen geld 
geven, maar meteen een kaartje kunnen kopen: je weet dan voordat je echt start precies hoeveel inkomsten 
je hebt. Je kunt via crowdfunding vaak ook het publiek betrekken bij de activiteit – bijvoorbeeld door hen 
te laten bepalen wie er gaat optreden.

TIP  ZIMIHC huis voor amateurkunst kan je alles vertellen over de nieuwste vormen van cultureel 

ondernemerschap en crowdfunding. Neem contact op voor een adviesgesprek, workshop of 

lezing hierover. 

4. Cultuur Platform als subsidieloket 
Soms wordt het Cultuur Platform ingezet voor de verdeling van incidentele projectsubsidies van een 
gemeente aan het veld. Als een gemeente dat wil, dan is het belangrijk om zeer duidelijk met het veld 
en met het Cultuur Platform af te spreken wat de criteria zijn voor deze geldstromen. Het is verstandig 
om subsidies die een Cultuur Platform kan verdelen op een maximum van €1000 per toekenning te 
zetten. Grotere bedragen vragen doorgaans om een andere afweging binnen het spanningsveld van het 
lokale culturele klimaat. Het Cultuur Platform moet niet de reguliere subsidies voor het cultureel veld 
vaststellen– dat is en blijft een taak van de gemeente. Hieronder staan twee voorbeelden van een mogelijke 
constructie waarbij het Cultuur Platform als subsidieloket functioneert. Voor beide voorbeelden geldt 
dat het Cultuur Platform zelf geen aanspraak kan maken op de te verdelen bedragen en daarmee dus altijd 
nog een bedrag nodig heeft om zelf activiteiten te organiseren.

Voorbeeld 1: 
De gemeente geeft het Cultuur Platform jaarlijks een vast bedrag (bijvoorbeeld €5000) dat het Cultuur 
Platform kan “uitdelen” als stimuleringssubsidie. Afgesproken kan worden dat partijen uit de eigen 
gemeente een beroep kunnen doen op een bedrag van maximaal €1000 voor het organiseren van een 
activiteit. Het Cultuur Platform kan (eventueel samen met de gemeente) een aantal criteria opstellen. 
Zo kan een voorwaarde bijvoorbeeld zijn dat de activiteit nieuw is binnen de gemeentegrens, nieuw voor 
een specifieke doelgroep, bijzonder vanwege een jubileum, of kans heeft om een volgende keer zonder 
financiële steun van het Cultuur Platform gerealiseerd te worden.
Het geld wordt verdeeld via het principe “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.
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Voorbeeld 2:
Het Cultuur Platform krijgt jaarlijks een bedrag van €20.000 om onder de aanvragen te verdelen. De 
aanvragers (organisaties en individuen) kunnen aankloppen bij het Cultuur Platform met een verzoek 
om projectsubsidie. Afgesproken wordt een maximum bedrag van €2500 en ook worden een aantal 
kaders voor dit bedrag afgesproken (bijvoorbeeld: bevordering van amateurkunst, samenwerking met 
derden, eenmalige activiteit).
Een ingehuurde professional toetst alle aanvragen op de vastgestelde kaders. Daarna beoordeelt het 
Cultuur Platform de aanvragen en wordt gekeken wie er wel of geen geld krijgt en om welk bedrag het 
gaat. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, wie te laat komt, heeft pech. 
In deze situatie zet een gemeente het Cultuur Platform in om gemeentelijk beleid uit te voeren – iets 
wat niet aan te bevelen is. Wil de gemeente dit toch doen, dan is ondersteuning door een professional 
noodzakelijk. Ga er van uit dat het voorbereiden en afhandelen door deze professional minimaal vier 
uur per aanvraag kost, dat staat los van de beoordeling door de leden van het Cultuur Platform. Ook 
kan het goed zijn om bij het Cultuur Platform nog een onafhankelijke deskundige in te huren voor een 
ondersteunend advies, en ook dat kost geld. Vooraf moet worden afgesproken of deze kosten uit het 
jaarlijkse bedrag van €20.000 komen of dat er nog extra geld van de gemeente komt om die kosten te 
dekken.
De ingehuurde professional heeft zo de rol van ambtenaar, het Cultuur Platform de rol van adviescommissie. 
Het is de vraag of de gemeente goedkoper uit is door deze constructie – wel heeft het veld zo meer invloed 
op wie er geld krijgt. 

5. Vragen voor evaluatie 
Hoe staat het eigenlijk met de financiële relatie tussen Cultuur Platform en gemeente? Zijn er ook andere 
mogelijkheden om financiering te realiseren, bijvoorbeeld via het bedrijfsleven? Wat zijn de contacten 
met het bedrijfsleven? Waar is samenwerking mogelijk? En moet het altijd om geld gaan, of kan het ook 
om het leveren van diensten gaan? Is er samenwerking met bedrijfskringen of bedrijfsnetwerkorganisaties 
mogelijk?
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Hoofdstuk 4.

Secretariaat en 

overdracht kennis 

     en contacten
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Een Cultuur Platform heeft net als elke andere organisatie te maken met wisseling van leden. 
Ook is er na een aantal jaren een netwerk opgebouwd van contacten en zijn er verschillende 
activiteiten georganiseerd. Om het voortbestaan te waarborgen, is het belangrijk dat deze 
kennis en contacten behouden blijven voor het Cultuur Platform. Het digitaliseren van deze 
informatie is het makkelijkste. Hieronder een suggestie hoe je dat aan zou kunnen pakken. 
Tevens een suggestie voor de rol van de bibliotheek: deze relatief onafhankelijke partij kan 
mede een gezicht geven aan het Cultuur Platform.

1. Virtueel kantoor
Op verschillende manieren kun je via internet een virtueel kantoor opstarten. Voordeel van het gebruiken 
van een virtueel kantoor is dat er geen gedoe meer is met dikke ordners die ergens bij iemand in een kast 
staan of met bijlagen die per ongeluk toch niet bij de email zitten. De adressenlijsten van de leden van 
culturele organisaties zijn makkelijk up-to-date te maken en sneller compleet. Bovendien kan via internet 
iedereen bij de bestanden als notulen, adreslijsten en officiële stukken. 
Via een virtueel kantoor kun je
 gezamenlijk een agenda bijhouden die voor iedereen toegankelijk is
 bestanden opslaan zodat die voor iedereen toegankelijk zijn
 gezamenlijk een adressenbestand opzetten en beheren

Een virtueel kantoor kun je realiseren via Google. (Open Google en klik op “meer”). Daarvoor moeten 
wel alle gebruikers van het kantoor een (gratis) emailadres maken voor Google. 
Je kunt per bestand aangeven wie er (met welk emailadres) van de bestanden gebruik kan maken. Zo kan 
er niemand “zomaar” bij de bestanden of de agenda.

TIP  Een virtueel kantoor maakt je organisatie transparant en zorgt dat alle gegevens voor alle 

leden bereikbaar zijn. Daardoor ben je ook minder kwetsbaar als er iemand onverwacht 

uitvalt.

Een tweede optie is het virtueel kantoor van Wboffice. Dit virtueel kantoor is ontwikkeld met Movisie. 
Movisie is een landelijke organisatie die ondermeer ondersteuning biedt aan organisaties die door 
vrijwilligers worden gerund. 
Movisie heeft een virtueel kantoor ontwikkeld waar je tegen een vergoeding van €1 per persoon per 
maand, gebruik van kunt maken. Hierin kun je hetzelfde doen als bij Google, maar ook nog een paar 
extra dingen. Er is ook een helpdesk.
Een derde mogelijkheid is de eigen website van het Cultuur Platform – ook hierin kun je een functie 
laten inbouwen met een eigen inlogcode: zo kun je precies bepalen wie bij welke gegevens kan. (zie ook 
hoofdstuk 5)

TIP  ZIMIHC huis voor amateurkunst en Movisie kunnen je helpen bij het organiseren van een 

digitaal kantoor. Neem contact op voor een adviesgesprek, workshop of lezing hierover. 

 Rol van de bibliotheek
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2. Rol van de bibliotheek
De bibliotheek is een laagdrempelige en herkenbare instelling die deel uitmaakt van het culturele veld 
in elke gemeente en in veel kleinere kernen. Bovendien is de bibliotheek voor iedereen goed bereikbaar.  
De bibliotheek kan daarom een centrale rol hebben in het Cultuur Platform. De bibliotheek kan, altijd 
in overleg, eventueel de volgende mogelijkheden bieden voor het Cultuur Platform:
 Postadres voor het Cultuur Platform: Hierdoor is het postadres niet meer persoonsgebonden
 Verzamelpunt van informatie: De bibliotheek kan verzamelpunt zijn voor vergaderstukken en 

andere officiële documenten van het Cultuur Platform (eventueel in combinatie met een virtueel 
kantoor)

 Verzamelpunt van culturele activiteiten: Flyers en posters hebben in de bibliotheek een 
vanzelfsprekende plek. De bibliotheek kan ook verzamelpunt en doorgeefluik zijn naar bijvoorbeeld 
een lokaal weekblad of lokale website om een uit-agenda te publiceren. 

 Vergaderlocatie voor het Cultuur Platform.

Wat de precieze rol van de bibliotheek kan worden, is een zaak tussen bibliotheek, gemeente en Cultuur 
Platform. De bibliotheek maakt wellicht ook kosten voor deze rol en daarover moeten gemeente en 
bibliotheek gezamenlijk afspraken kunnen maken.

3. Vragen voor evaluatie
Wie beheert de administratie van het Cultuur Platform? Waar zijn notulen, adreslijsten, vergaderstukken, 
afspraken met gemeente en al die andere zaken eigenlijk ondergebracht? Is dit allemaal persoonsgebonden, 
of kan “iedereen” bij deze stukken? 
Bevinden de informatie, de kennis en de contacten zich vooral bij één persoon, of zijn deze juist goed 
verdeeld? Als iemand onverwacht uitvalt, kan alles dan nog doorgaan?
Op welke manier maak je gebruik van digitale mogelijkheden, kan dat nog beter?
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Hoofdstuk 5.

  De achterban: 
communicatie &  PR



35

Communicatie en publiciteit zijn, zoals voor elke organisatie, ook van groot belang voor 
een Cultuur Platform. Denk er niet te makkelijk over en zoek, als het kan, iemand met 
verstand en ervaring op dit vlak die het Cultuur Platform daarbij wil helpen. Door goede 
communicatie en pr weet de achterban wat het Cultuur Platform precies doet en daarmee 
zorg je voor draagvlak. 

TIP  Betrek de achterban bij al je activiteiten: ze mogen weten wat je doet. Soms lijkt uitsluitend 

vergaderen over een onderwerp (bijvoorbeeld een cultuurhuis of cultuurnota) niet heel 

spannend, maar voor je achterban is het toch goed om te weten dat je daar mee bezig bent. 

Geen nieuws is soms ook nieuws.

Breng bij de gemeente wensen van kleinere groepen in, ook zij mogen niet worden vergeten. Spreek met 
de gemeente af dat wanneer ze vragen of opmerkingen van individuele culturele organisaties of personen 
krijgen, deze met het Cultuur Platform worden besproken.

1. Wie is je achterban?
Start met het in kaart brengen van je achterban. Verzamel adressen van culturele organisaties, 
verenigingen, instellingen kunstenaars en anderen in een overzichtelijk bestand. Maak gebruik van de 
volgende bronnen:
 Begin bij de gemeentegids, dat is meestal al een goede bron (vraag bij de gemeente, afdeling 

communicatie, om een digitale versie van de gids, soms is die voorhanden en dat bespaart je een 
hoop werk).

 Heeft de gemeente een cultuurnota geschreven, dan vind je ook daar meestal een overzicht van 
culturele organisaties. Vraag de nota op bij de gemeente (vraag ook hier naar een digitale versie)

 Neem contact op met de website www.kunsthuisutrecht.nl via ZIMIHC. Vraag om een overzicht 
van alle organisaties en kunstenaars uit je woonplaats die op deze site staan.

 Neem contact op met de website www.cultuurutrecht.nl via de lokale bibliotheek. Vraag om een 
overzicht van alle organisaties en kunstenaars uit je woonplaats die op deze site staan.

 Kijk op sociale netwerksites als Hyves, Facebook en Linkedin, wellicht kun je daar nog gegevens 
vinden.

TIP  Realiseer je dat je in je adressenbestand van verenigingen meestal maar één contactpersoon 

hebt staan. De andere leden krijgen je informatie dus niet direct. Ook daarom is het van 

belang om ook via andere media je achterban op de hoogte te houden.

Het verzamelen en daarna het bijhouden van een adressenbestand is vaak veel werk en vraagt continu 
aandacht. Gebruik bijvoorbeeld bijeenkomsten om mensen te vragen hun gegevens te controleren. 
Daarnaast kun je, via berichten in de krant, mensen vragen om zich met hun gegevens aan te melden. 
Een bestand kan nooit compleet zijn, maar wel zo goed mogelijk. Zorg daarom altijd bij de organisatie 
van activiteiten dat er vermeldingen in de lokale krant of andere veel gelezen media komt te staan zoals 
evenementenborden of lichtkrant van een gemeente of winkeliersvereniging.

Vervolg 
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2. Contact houden met de achterban

Informeren
Het goed informeren van het culturele veld is essentieel om draagvlak te ontwikkelen en te verstevigen. 
Zorg ervoor dat het culturele veld weet wat de leden van het Cultuur Platform doen. Waarover wordt 
vergaderd? Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Is er contact met de gemeente en zo ja wanneer, met 
wie en waarover? Bij welke processen binnen de gemeente wordt het Cultuur Platform betrokken?
Het goed informeren van het culturele veld kun je op verschillende manieren doen:
 Het rondsturen van notulen (via email) is de makkelijkste manier om ervoor te zorgen dat je 

achterban informatie krijgt. Het is eenvoudig maar leidt er wel toe dat alles direct “op straat” ligt. Je 
kunt ook volstaan met een besluiten- en actielijstje of enigszins aangepaste notulen. 

 Maak regelmatig een nieuwsbrief. Voor een nieuwsbrief is een goed adressenbestand nodig. De 
nieuwsbrief geeft inzicht in de besluiten en acties en laat zien welke activiteiten op het programma 
staan. Zorg dat je beknopt bent: hoe meer informatie, hoe minder er wordt gelezen. 

 Kijk voor voorbeelden op websites van andere Cultuur Platforms, of neem de nieuwsbrieven van 
ZIMIHC of Landschap Erfgoed Utrecht als uitgangspunt.

 Het rondsturen van uitnodigingen voor activiteiten per email. Bij het organiseren van activiteiten 
stuur je een mail rond naar alle adressen in je bestand. Vaak helpt het als je daarnaast nog mensen 
persoonlijk aanspreekt.

TIP  Vraag in vergaderingen systematisch de leden van het Cultuur Platform naar nieuws uit hun 

achterban, dat is er vaak, maar men is zich daar niet altijd van bewust. 

Tonen van betrokkenheid
Toon je betrokkenheid bij het culturele veld. Probeer belangrijke activiteiten te bezoeken en maak hier 
binnen het Cultuur Platform afspraken over. Niet alleen de voorzitter hoeft dit te doen – alle leden van 
het Cultuur Platform kunnen deze rol op zich nemen.
Zorg dat je op de hoogte bent van bijzondere ontwikkelingen zoals een nieuwe locatie die wordt 
betrokken, een prijs die werd gewonnen of een jubileum. Wees attent (stuur een bloemetje, kaartje of 
felicitatie per mail). 

TIP  Contact met je achterban gaat niet alleen via de mail. Ook persoonlijk contact is van groot 

belang. 

Doe het niet alleen
Een deel van de werkzaamheden van het Cultuur Platform kun je natuurlijk prima met deze vaste kern 
uitvoeren. Maar het is minstens zo leuk en zinvol om er ook andere partijen bij te betrekken. Hier twee 
voorbeelden
 Ontwikkelen van een website: je maakt deze voor het culturele veld. Nodig hen uit om erover mee 

te denken. Welke functies moet de site hebben, waar is behoefte aan?
 Organiseren van een cultuur café: wie denkt mee over onderwerpen en sprekers, wie helpt bij het op 

orde maken van de locatie?

TIP  Vraag het veld om hulp (bijvoorbeeld via een werkgroep): zie het niet als een teken van 

onvermogen, maar als een teken van dienstbaarheid – je doet het immers voor het veld, en 

daarom ook met het veld.



37

Wees daar waar het te doen is
Is er een open monumentendag, een nieuwjaarsreceptie, een vrijwilligersmarkt, een beursvloer, een 
feestelijke opening van een locatie? Zorg dan dat het Cultuur Platform er aanwezig is. Met een eigen 
kraampje, folders van culturele organisaties, presentatie van een lokale kunstenaar of iets anders. Zo laat 
je het veld zien dat je er als Cultuur Platform toe doet.

TIP  Is er een nieuw initiatief, neem dan direct contact op. Laat weten dat je als Cultuur 

Platform blij bent met de nieuwe activiteit of organisatie en nodig ze uit als abonnee van de 

nieuwsbrief of deelname aan een activiteit. Laat duidelijk weten waar je voor staat en wat je 

voor het nieuwe initiatief kunt betekenen.

3. Zichtbaarheid
Als Cultuur Platform ben je een van de vele spelers in het lokale culturele veld. Tegelijkertijd ben je een 
soort paraplu voor dit lokale veld. Het is goed om daarom, net als andere instellingen, goed zichtbaar te 
zijn. Een logo is hierbij heel bruikbaar. 

Zo’n logo kun je eenvoudig van internet plukken – gebruik bijvoorbeeld een tempeltje als beeldmerk, dit 
is voor bijna iedereen herkenbaar als cultuuricoon en tegelijkertijd neutraal.
Het logo kun je gebruiken bij alle publiciteit die je maakt – en die je krijgt! Een logo op een vlag kan 
bijvoorbeeld jaren lang mee gaan.  

TIP  Een logo laten ontwerpen is prijzig. Goedkoper en misschien zelfs leuker is om bijvoorbeeld 

een prijsvraag uit te schrijven voor het ontwerpen van een logo.

 Wil je hier de lokale basisscholen bij gebruiken, informeer dan eens bij Kunst Centraal, zij 

hebben contacten met vrijwel alle basisscholen en kunnen je laten weten wie je op welke 

school het beste hierover aan kunt spreken en hoe je zo’n prijsvraag aan kunt pakken.

4. Website
De mogelijkheden van een website zijn eindeloos. Wil je dat een website alleen een digitale folder of 
database van gegevens is – of moet het een forum zijn, een plek om te netwerken waar iedereen zelf 
informatie aan kan toevoegen?
Bedenk dat het bouwen van een website ontzettend leuk is – het broodnodige onderhoud en up-to-date 
houden van de gegevens is minder spannend. Een website is immers alleen interessant om regelmatig te 
bekijken wanneer er steeds nieuwe informatie op staat. 
Geadviseerd wordt om het zo simpel mogelijk te houden en vooral gebruik te maken van bestaande 
mogelijkheden – die zijn er in de provincie Utrecht gelukkig volop!

TIP  Een website is een mooie en toegankelijke manier om mensen te informeren. Bedenk wel dat 

een website geen vervanger is van een nieuwsbrief - het is een aanvulling hierop.

www.kunsthuisutrecht.nl 
Op de website www.kunsthuisutrecht.nl is het mogelijk om in tien minuten heel eenvoudig en gratis een 
eigen webpagina te maken. Hierop kun je basale contactinformatie kwijt en een indruk geven van wat 
je als platform doet. Met een eigen wachtwoord kun je zelf de pagina wanneer je maar wilt aanpassen. Je 
bepaalt dus zelf wat er op deze website aan informatie staat.
De site www.kunsthuisutrecht.nl wordt beheerd door ZIMIHC. Zij kunnen je helpen als het om wat 
voor reden dan ook niet lukt om een pagina te maken of om bepaalde informatie te wijzigen. 
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Vermelding op www.kunsthuisutrecht.nl betekent dat je nog steeds een eigen website kunt maken maar 
dat je wel goed te vinden bent voor anderen.
Je kunt bijvoorbeeld ook heel eenvoudig je website domein registreren en deze pagina direct laten 
doorverwijzen naar de website van het kunsthuis.

Heeft het Cultuur Platform al een eigen website of is er iemand die deze wil en kan maken, dan is het 
nog steeds handig om ook een vermelding op www.kunsthuisutrecht.nl te hebben. Zo ben je altijd voor 
iedereen gemakkelijk te vinden. Je kunt op deze website bijvoorbeeld zoeken op plaats. Op deze manier 
kun je in één keer een overzicht van culturele organisaties op het gebied van amateurkunst krijgen.

TIP  Maak altijd gebruik van www.kunsthuisutrecht.nl - je bent dan goed te vinden voor alle 

culturele organisaties in de provincie (en daarbuiten natuurlijk). En je hebt binnen vijf minuten 

een website met eigen helpdesk gerealiseerd.

www.”cultuurplatform”.nl
Wil je een website laten bouwen bedenk dan dat een website met agenda's en fora erg leuk is maar ook 
veel tijd kost om bij te houden. Je website werkt pas goed als deze altijd actuele informatie geeft en dat is 
niet gemakkelijk. 
Maak eerst een raamwerk van je ideale website – welke functies zou je willen hebben? Pas daarna je 
plannen aan op de tijd die je er wekelijks aan kunt besteden. Begin ook hier weer eenvoudig met een 
website van een pagina die je in de loop van de tijd eventueel verder kunt uitbreiden. En vraag je af wat 
echt nodig is of wat door andere sites al wordt geregeld, zodat je geen dubbel werk doet. Vraag eventueel 
ZIMIHC om advies.

TIP  Bedenk eerst hoeveel tijd je wilt besteden aan onderhoud van de site en aan het plaatsen van 

nieuwe berichten: bepaal dan wat je met de website zou willen doen.

 Wil het veld meer? Laat hen dan meedenken hoe je ieders tijd zo effectief mogelijk kunt 

besteden.

Bij het maken van een eigen website is het makkelijk om zoveel mogelijk van de inhoud van de site te 
laten bepalen door anderen. Dus geef ruimte om foto’s en video’s of stukjes tekst te laten plaatsen (en 
zoek eventueel iemand die dat leuk vindt om te doen, zie hoofdstuk 6). Zorg dat mensen zelf kunnen 
inloggen om gegevens in een agenda of adressenbestand te plaatsen – hoe minder je zelf hoeft te doen, 
hoe makkelijker.

www.cultuurutrecht.nl
Deze website met bijbehorende database wordt beheerd door BISC als dienst voor de bibliotheken 
en is een goed alternatief voor een culturele agenda. De website geeft een overzicht van alle culturele 
activiteiten in de provincie Utrecht. 
Het is mogelijk om een eigen voorkant van deze website te maken zodat alleen de culturele activiteiten 
uit bijvoorbeeld de Utrechtse Heuvelrug zichtbaar worden. Deze voorkant kan beheerd worden door de 
lokale bibliotheek. Deze constructie is veel makkelijker dan dat je als Cultuur Platform zelf deze gegevens 
moet verzamelen. 
Vergeet natuurlijk niet om de activiteiten van het Cultuur Platform te vermelden op deze website.

Vragen?
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TIP  Probeer een overzicht te maken waarin de evenementenkalender op de website van de 

gemeente (bijvoorbeeld aan de hand van de vergunningaanvragen) wordt gecombineerd met 

de cultuuragenda. Activiteiten kunnen zo beter op elkaar worden afgestemd. De organisatie 

van een marathon kruist dan niet met een kunstmarkt. 

 Koppelen van databases (cultuuragenda en evenementenkalender) kan vaak prima, er zijn 

meestal alleen technische hobbels die genomen moeten worden.

5. Lokale kranten en flyers
Lokale weekbladen en huis-aan-huis bladen ontvangen graag informatie over lokale activiteiten en 
nieuwtjes. Bedenk dat niet alleen de oprichting van een Cultuur Platform nieuws is maar ook een 
bestuurswisseling en de activiteiten. 

Zorg voor een vast aanspreekpunt binnen het Cultuur Platform. Zorg dat deze persoon per email en het 
liefst ook per telefoon te bereiken is voor iedereen die vragen heeft. Dit kan de secretaris zijn maar ook 
een lid van het platform met een specifieke communicatietaak.

Zorg er in elk geval voor dat je weet wie je wilt bereiken en houd daar rekening mee. Hieronder enkele 
vuistregels.

Persbericht voor de lokale en regionale kranten/omroepen.
 Beperk je tot één A4
 Geef in je bericht in elk geval antwoord op de vragen: Wie, Wat, Waar, Waarom, Wanneer.
 Geef aan bij wie de redactie terecht kan voor vragen of meer informatie (naam + telefoonnummer 

+ emailadres). 

Flyer voor in de bibliotheek, in cafés, voor huis-aan-huis verspreiding of bij de VVV. 
 Geef antwoord op de vragen Wie, Wat, Waar, Waarom, Wanneer.
 Noem de sponsor of geldschieter van de activiteit 
 Via diverse websites zoals www.virtual-printer.nl of www.drukland.nl kun je eenvoudig en goedkoop 

een flyer laten drukken. Nog voordeliger is het natuurlijk om een lokale drukker als sponsor te 
vragen.

TIP  Zorg voor een goede relatie met de pers, in goede in minder goede tijden. Probeer 

bijvoorbeeld samen met de lokale krant nieuwe rubrieken voor cultuur te bedenken en maak 

je mede verantwoordelijk voor de inhoud hiervan. Betrek de pers bij je activiteiten  en plannen 

en laat van je horen.

TIP  De bibliotheek is een plek waar veel mensen over de vloer komen – de beste locatie voor 

het verzamelen en doorgeven van informatie dus. Maak gebruik van de kennis van de 

medewerkers van de bibliotheek, breng hen op de hoogte van je activiteiten en bekijk samen 

wat de bibliotheek voor je kan doen. 

Meer weten? Op www.communicatie-centrum.nl vind je veel handige tips over het maken van een 
compleet communicatieplan of het schrijven van een persbericht.

TIP  Denk gericht na over je communicatie: welke middelen gebruik je en wanneer doe je dat? 

Vragen?
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6. Vragen voor evaluatie
Hoe informeer je je achterban over wat je doet? En waarover heb je hen de afgelopen tijd geïnformeerd? 
Wat zou daar beter of anders aan kunnen? 
Worden je activiteiten ook vermeld in de media? Hoe zou je ervoor kunnen zorgen dat dit beter gaat? 
Ken je de lokale journalisten? Is het mogelijk om een culturele rubriek in de lokale krant te plaatsen? 
Weet je welke activiteiten er eigenlijk plaats vinden in je gemeente? 
Is de inzet die het onderhoud van een website kost realistisch gebleken? Hoe vaak staat er nieuws op de 
website en wie zorgt voor dat nieuws? Hoeveel bezoekers heeft de website en ben je daar tevreden mee? 
Kun je nog iets toevoegen (of misschien beter weglaten) aan je manier van communiceren?
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NOtItIES



Hoofdstuk 6.Vrijwillige leden 
 en medewerkers
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Elk Cultuur Platform draait op vrijwilligers en vrijwillige inzet. Dat geldt voor de 
bestuursleden en voor vrijwel alle andere mensen die betrokken zijn via bijvoorbeeld 
werkgroepen, soms zelfs voor de professionele instellingen. Iedereen maakt kostbare tijd 
vrij om zich in te zetten voor een groter doel. Dat zonder vrijwilligers geen activiteiten van 
de grond komen, is duidelijk. 
Soms wordt vrijwilligerswerk alleen geassocieerd met zorgen voor ouderen of sport, maar 
ook in cultuur zijn ontzettend veel mensen werkzaam op vrijwillige basis – gewoon omdat ze 
het leuk of belangrijk vinden. En let wel – bestuurswerk is ook vrijwilligerswerk.

De meeste gemeenten hebben binnen hun grenzen een welzijnsorganisatie die zich ook bezighoudt met 
vrijwilligerswerk. Steeds vaker richten zij zich niet alleen op welzijn en sport maar ook juist op cultuur. 
Deze organisaties hebben veel kennis en ervaring in huis die een Cultuur Platform goed kan gebruiken.

Kun je niet terecht bij de lokale vrijwilligerscentrale of informatiepunt, dan kun je contact opnemen met 
Movisie. Op de website www.movisie.nl staat veel informatie over allerlei dingen die met vrijwilligerswerk 
te maken hebben. En natuurlijk kun je, behalve bij deze landelijke organisatie, ook bij ZIMIHC huis voor 
amateurkunst en Landschap Erfgoed Utrecht terecht met vragen over vrijwilligerswerk. 
Hieronder beknopt aandacht voor een aantal aspecten van vrijwilligerswerk.

1. Werven en behouden
Vrijwilligers doen hun werk omdat ze dat gezellig vinden, omdat ze daarin hun ei kwijt kunnen of omdat 
ze iets willen leren. Maar ze willen wel graag iets concreets doen. Dus zorg dat je, als je mensen benadert, 
een concrete vraag hebt. Maak een taakomschrijving: wat wil je dat er wordt gedaan, wat voor iemand 
zoek je, wat moet deze persoon kunnen? Pas als dat duidelijk is, ga je aan de slag met werven.

Het maken van een taakomschrijving geldt voor iedereen die binnen een Cultuur Platform actief is.  
Als je start met een klein groepje, is het goed om meteen de taken te omschrijven en te verdelen. Zet dit 
eventueel in het reglement. 

TIP  Weet wie je zoekt: welke taak wacht iemand (werkgroep, voorzitter, publiciteit) of hoe past 

iemand in de groep (leeftijd, man/vrouw, discipline).

Werven
 Via via. De meeste vrijwilligers worden gevraagd door iemand die ze kennen. Denk aan 

buurtbewoners, ouders op scholen, werk of de sportschool.
 Via de lokale vrijwilligerscentrale. Deze databank is vaak gevuld met mensen die graag iets willen 

doen maar de weg niet weten. 
 Via specifieke organisaties. Kijk bij elke activiteit of je een specifieke organisatie kunt benaderen. Bij 

een festival is vaak een EHBO-post nodig, neem dan contact op met de lokale EHBO-vereniging. 
Zoek je mensen die koffie willen schenken, denk dan bijvoorbeeld aan een verzorgingshuis of 
thuiszorgorganisatie. Vaak willen die mensen best iets extra’s doen op een ander moment. 

TIP  Steeds meer mensen willen graag eenmalig vrijwilligerswerk doen in plaats van elke week 

of maand. Ze weten alleen niet wat of wanneer. Rechtstreeks vragen (bijvoorbeeld via een 

belrondje met een concrete vraag) werkt dan het beste.
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Behouden
 Zorg dat een vrijwilliger zich welkom voelt. Laat iemand in het Cultuur Platform zich ontfermen 

over nieuwkomers zodat ze snel de weg kennen. 
 Zorg voor gezelligheid. Koekjes bij de koffie, een bloemetje als iemand weg gaat, een introductie als 

een nieuwe vrijwilliger zich meldt. 
 Zorg dat de vrijwilligers weten wat er van hen wordt verwacht. Bij wie moeten ze zich melden als er 

wat mis gaat of als ze niet weten wat ze moeten doen.
 Zorg dat er iets interessants te leren is voor de vrijwilliger. Dat kan variëren van het knotten van 

wilgen tot het schrijven van een persbericht. 
 Zorg dat vergadercultuur en/of aanpak niet voortdurend hetzelfde zijn, verandering in die dynamiek 

zorgt vaak voor een frisse wind en nieuwe ideeën.

TIP  In veel gemeenten is een steunpunt Vrijwilligerswerk of een Vrijwilligerscentrale. Maak gebruik 

van deze organisaties voor het werven van vrijwilligers, ook voor culturele activiteiten.

 Bij deze organisaties zit vaak veel kennis en ervaring – soms kun je daar tegen een geringe 

vergoeding gebruik van maken voor bijvoorbeeld een workshop voor het culturele veld voor 

het schrijven van persberichten of het voeren van een administratie. Neem contact met ze op 

en vraag naar de mogelijkheden.

2. Vergoeding
Vrijwilligers kunnen voor bijzondere inspanning een vrijwilligersvergoeding krijgen. Het gaat daarbij om 
steeds terugkerende taken die van belang zijn om het Cultuur Platform draaiende te houden, bijvoorbeeld 
secretariële taken. Een vrijwilliger mag maximaal €1500 per jaar ontvangen van de belasting en maximaal 
€150 per maand (Belastingdienst 2011).

3. Verzekering
Veel gemeenten zijn aangesloten bij de VNG Vrijwilligerspolis. De polis dekt meestal de schade als die 
wordt veroorzaakt door vrijwilligers. Er is een aparte polis voor bestuursleden die op vrijwillige basis een 
vereniging of stichting leiden. Vraag of je eigen gemeente is aangesloten en hoe je gebruik maakt van deze 
verzekering, liefst voor er schade kan ontstaan.

TIP  Binnen een gemeente is het vrijwilligersbeleid vaak ondergebracht bij de afdeling welzijn. 

Laat je daar niet door afschrikken, maar maak vooral gebruik van de instrumenten en kennis 

die daar aanwezig is.

4. Maatschappelijke stage
De Maatschappelijke stage of kortweg MAS is een stage die verplicht is voor alle jongeren tussen de 12 
en 18 jaar. Zonder deze stage, die vanuit de school wordt georganiseerd, kunnen jongeren geen diploma 
krijgen. De MAS is bedoeld om jongeren een positieve ervaring met vrijwilligerswerk te laten doen. 

In veel gemeenten is een stagemakelaar actief. Deze stagemakelaar kan het Cultuur Platform helpen aan 
jongeren die bijvoorbeeld een website kunnen bouwen of die site kunnen vullen met tekst en filmpjes, 
die de catering verzorgen tijdens een Cultuur Café, die de kaartjes knippen bij een festival of kraampjes 
opzetten bij een kunstmarkt.
Ook zouden jongeren zelf, met steun van het Cultuur Platform een activiteit kunnen organiseren. Zoals 
een jongerenpodium tijdens een cultuurmarkt.
De stagemakelaar vind je meestal via de lokale welzijnsorganisatie of het lokale steunpunt vrijwilligerswerk. 
De stagemakelaar kan je ook helpen met het bedenken van een stage, er is vaak meer mogelijk dan je 
denkt.
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5. Vragen voor evaluatie
Bedenk of het Cultuur Platform nog nieuwe leden kan gebruiken. Zowel voor de reguliere groep als 
voor de werkgroepen. Welke taken zijn er en welke mensen heb je nodig? Welke kwaliteiten zou je bij 
het Cultuur Platform willen hebben? Stel een actieplan op voor het werven van nieuwe leden, eventueel 
samen met het steunpunt vrijwilligerswerk in je gemeente. 
Hoe zit het met bestaande vrijwilligers? Worden deze goed begeleid? Geef je ze voldoende informatie over 
wat het Cultuur Platform doet of verwacht? Wat kan volgens nieuwe leden anders? Wat krijgen de leden 
terug voor hun inzet? Waarom haken mensen af ? Hoe kijken oud-leden naar het Cultuur Platform? 

NOtItIES



Hoofdstuk 7.
Suggesties voor 
  activiteiten
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Een Cultuur Platform kan allerlei activiteiten voor verschillende doelgroepen organiseren. 
Kan, want het is geen verplichting. Het hangt af van de ambities en doelstellingen van het 
Cultuur Platform en wordt in het reglement vastgelegd. 

TIP  Kies als Cultuur Platform voor activiteiten die de draagkracht van individuele verenigingen 

overstijgen of die een leemte opvullen in de gemeente. Haak waar mogelijk aan bij bestaande 

initiatieven of activiteiten.

Als het Cultuur Platform grote evenementen wil organiseren, dan is het gemakkelijk om aan te haken bij 
al bestaande regionale of landelijke evenementen zoals een Open Monumentendag, de Boekenweek, de 
Dag van het Park of de Maand van de Geschiedenis. In sommige gevallen betekent dit dat je activiteit 
kan “meeliften” op landelijke publiciteitscampagnes. Dat is goed voor je bezoekersaantallen en betekent 
minder werk.
Zorg dat je het publiek, de kunstenaars en de organisatoren niet overvraagt. Het is effectiever om één grote 
activiteit te organiseren dan heel veel kleine. Laat activiteiten niet met elkaar concurreren maar probeer 
elkaar te versterken. Houd bij de planning van je activiteiten rekening met schoolvakanties, feestdagen en 
nationale activiteiten zoals een voetbalkampioenschap. Denk dan niet alleen aan de activiteit zelf, maar 
ook aan de voorbereiding. In de zomervakantie en de kerstvakantie is bijna niemand beschikbaar voor 
activiteiten of voorbereidingen. 

Doelgroepen
Bedenk voor je begint altijd voor wie je een activiteit organiseert. Kinderen, ouderen, jongeren of 
gezinnen met kinderen vragen elk om een eigen aanpak. Dat geldt zowel voor de activiteiten als voor de 
manier waarop je hen wilt bereiken en welke communicatiemiddelen je daarbij in moet zetten. Bedenk 
ook waar je iets wilt organiseren. 
Wil je graag een school betrekken bij de activiteit, dan kun je deze natuurlijk rechtstreeks benaderen. Ook 
kun je in dat geval contact opnemen met Kunst Centraal. Deze organisatie heeft contacten met vrijwel 
alle scholen in de provincie Utrecht. Kunst Centraal organiseert educatieve activiteiten voor kinderen op 
scholen. Zij kunnen je helpen om deze doelgroep effectief te benaderen en hier bijzondere activiteiten 
voor te organiseren.

Cultuur Café
Het fenomeen Cultuur Café heeft zich al vaak bewezen als succesvolle manier om ontmoeting en 
uitwisseling te stimuleren, te inspireren of om samen te werken. Een Cultuur Café moet wel meer bieden 
dan gezelligheid alleen. Mensen komen wat brengen en willen ook graag wat halen.
Een Cultuur Café is bedoeld voor alle mensen die actief bij kunst en cultuur zijn betrokken of er interesse 
voor hebben. De cultuurmakers en cultuurorganisatoren zijn de belangrijkste doelgroepen.

TIP  Organiseer concrete activiteiten, dan komen de ideeën van anderen vanzelf. Wees niet 

afwachtend en steek positief in. Dus niet: “heb je problemen met het vinden van geld” maar 

“wil je tips voor het aanvragen van subsidies”. 

Een Cultuur Café kun je het beste tussen de twee en zes keer per jaar organiseren. Zorg voor een 
aansprekende locatie (hoeft niet altijd dezelfde te zijn), voor een spreker of een workshop. En denk na over 
hoe je (een deel van) de informatie die op tafel komt weer verder kunt verspreiden. Nodig bijvoorbeeld 
iemand van de gemeente uit om iets te vertellen over het vergunningenbeleid. Laat iemand uit het 
culturele veld (lokaal of juist van een andere plek) vertellen over een activiteit die hij/zij wil organiseren 
of al succesvol heeft georganiseerd. Of vraag iemand van buiten de gemeente om iets te vertellen over een 
bijzondere activiteit om samen geïnspireerd te raken. Organiseer samen met de vrijwilligerscentrale een 
workshop persberichten schrijven. 
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In bijlage 2 is een conceptdraaiboek voor een Cultuur Café opgenomen.

Een Cultuur Café kan natuurlijk ook hele andere doelen hebben, zoals het bieden van een open podium 
of een programma met bijzondere optredens en lezingen. De doelgroep wordt dan wel breder en daar 
vallen dan ook de cultuurliefhebbers onder. Maak vooraf een duidelijke keuze welke doelgroep je voor 
ogen hebt, voordat je het programma invult. 

TIP  Maak gebruik van de kennis en ervaring bij de provinciale culturele instellingen. Organiseer je 

een avond voor erfgoedorganisaties, praat dan eens met Landschap Erfgoed Utrecht.  

Wil je iemand die iets komt vertellen over ledenwerving voor koren, klop dan bij ZIMIHC aan. 

 Iets weten over kansen voor culturele organisaties bij de Brede School – bel met Kunst 

Centraal. En weten wat de bibliotheek kan doen – neem dan contact op met het lokale 

bibliotheekfiliaal.

Cultuur Prijs
Om meer mensen bij cultuur te betrekken kun je als Cultuur Platform ook een prijs organiseren. Dat kan 
een juryprijs zijn maar ook een publieksprijs. Het kan om geld gaan of om een (wissel)bokaal. Ontwikkel 
je eigen bijzondere prijs, met eigen voorwaarden en frequentie. Je kunt behalve aan een onderscheiding 
ook denken aan een echte wedstrijd waarin binnen een kunstdiscipline verschillende kandidaten zichzelf 
presenteren. Voor het ontwikkelen van een prijs of wedstrijd kun je terecht voor advies en ondersteuning 
bij ZIMIHC huis voor amateurkunst.

Een cultuurprijs wordt soms ondergebracht in een aparte stichting. Dat kan, maar het blijft goed om de 
cultuurprijs onderdeel te laten zijn van het Cultuur Platform. De cultuurprijs vormt een instrument voor 
het Cultuur Platform om zichzelf te profileren naar de achterban en daarmee draagvlak te genereren of 
te versterken. 

Open Monumentendag
Jaarlijkse nationale dag, altijd in het tweede weekend van september. In veel gemeenten is al een comité dat 
deze dag organiseert, neem direct met hen contact op als je iets met deze dag zou willen doen. Centraal in 
deze dag staan de monumenten in de gemeente. Het gaat om bijvoorbeeld kerken, (oude) fabriekspanden, 
scholen, huizen of molens. In principe is het openstellen van deze locaties en de aanwezigheid van een 
beheerder al voldoende. Zorg dat je voor de zomervakantie de activiteit rond hebt, tijdens en na de zomer 
wordt het lastig.
Wil je er meer van maken dan kun je denken aan
 Deskundige gidsen die uitleg geven in of bij een locatie
 Optredens van koren of andere amateur-kunstenaarsverenigingen
 Het aanwijzen en openstellen van jonge monumenten: om welke monumenten gaat het of zou het 

in de toekomst moeten gaan?
 Het organiseren van een foto of tekenwedstrijd voorafgaand aan of tijdens de Open Mounumenten-

dag. 
 Werven van ambassadeurs voor een monument die tijdens de activiteiten hun persoonlijke verhaal 

over het monument delen met het publiek.

Wil je hulp en advies bij het organiseren van een Open Monumentendag, informeer dan bij Landschap 
Erfgoed Utrecht, zij geven je graag meer informatie. Wil je iets doen samen met de amateur-
kunstenaarsverenigingen, dan kun je terecht bij ZIMIHC huis voor amateurkunst. Zij kunnen je 
adviseren welke verenigingen je waar het beste voor kunt vragen.
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TIP  Om bij aan te haken:

 Open Monumentendag – jaarlijks in het 2e weekend van september

 Maand van de Geschiedenis – jaarlijks in oktober

 Boekenweek – jaarlijks half maart (de bibliotheek weet wanneer)

 Kinderboekenweek – jaarlijks half oktober (de bibliotheek weet wanneer)

Gluren bij de Buren
Gluren bij de Buren gebruikt huiskamers als podium voor amateur-kunstenaars. Dit kan in een straat, 
een wijk of een hele gemeente. Basisgedachte is dat mensen die hun huiskamer ter beschikking stellen 
zelf die dag gastheer/vrouw zijn in hun eigen huis voor optredende amateur-kunstenaars en hun publiek.  
Per optreden ontvangen ze een van te voren bepaald maximum aantal gasten (van 3 tot 30 personen).
Gluren bij de Buren kun je zo groot en klein maken als je zelf wilt. Van alleen akoestische muziek, zang of 
poëzie tot dans, bandjes of speciaal op maat gemaakte voorstellingen. En waarom alleen een huiskamer 
als podium en niet gewoon de tuin of de garage?
Meer weten of wil je hulp of advies? Neem dan contact op met ZIMIHC huis voor amateurkunst.

Cultuurdag
Tijdens een cultuurdag laat je zien wat er allemaal aan cultuur in de gemeente leeft. Amateurs en 
professionals krijgen die dag een podium om te laten zien wat ze in huis hebben. Een cultuurdag 
kan plaatsvinden op één locatie (een tent, een gymzaal, een theater, of een park met podium) of op 
verschillende locaties die op loopafstand van elkaar liggen.
Denk bij deze locaties ook aan de bibliotheek, het gemeentehuis of de kinderopvang. 
Het vergt veel voorbereiding en inspanning om een dergelijke dag te organiseren, maar het resultaat is er 
naar. Het kan handig zijn om deze dag samen te laten vallen met bijvoorbeeld de Open Monumentendag. 
Zo krijgt een lokaal georganiseerd evenement meteen landelijke uitstraling. Ook kun je denken aan een 
specifieke kunstdiscipline die op een cultuurdag centraal staat zoals muziek of dans. 

TIP  Het culturele seizoen start in september, dat is een mooi moment voor verenigingen of 

organisaties om zich te presenteren om leden te werven of om te laten zien wat ze het 

komende seizoen gaan doen. 

 Let op - de term “uitmarkt” is beschermd, je kunt deze dus niet zomaar gebruiken. 

Guerrillastore
Tijdelijke winkel met bijvoorbeeld producten van amateur-kunstenaars. Schilderijen, potten, haakwerk, 
quilts, houtsnijwerk, kleding, wat dan ook. Leuk in bijvoorbeeld de decembermaand om zo’n cadeaushop 
in een leegstaande winkel of leeg kantoor onder te brengen.

Doe-het-niet-zelf ->
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Doe-het-niet-zelf-dag
Een dag waarbij culturele en/of maatschappelijke partijen en bedrijven bekijken of ze elkaar kunnen 
helpen zonder direct over geld te praten. Het kan gaan om diensten of om materialen. Een kledingwinkel 
wil van haar voorraad af (is het wat voor de lokale toneelvereniging?), een accountantskantoor wil 
invulling geven aan haar doelstellingen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (misschien 
kunnen de accountants de boekhouding doen van het Cultuur Platform?), een kunstenaar zoekt voor een 
workshop nog materialen (misschien heeft een aannemer nog restmateriaal liggen?). 
Dergelijke activiteiten worden onder verschillende namen georganiseerd, meest bekend is de beursvloer 
(www.beursvloer.com). In sommige gemeente wordt al een beursvloer georganiseerd, bekijk wat de rol 
van cultuur daar is en wat de mogelijkheden zijn om dit te verbeteren.  

Fête de la Musique
Een muzikale vrijmarkt waarin het zelf maken van muziek centraal staat. Een dag die in meer dan 
130 landen wordt gevierd. Het gaat daarbij niet meteen om het creëren van nieuwe podia, maar om 
het gebruik maken van bestaande of onverwachte locaties: van de straat tot de foyer van een theater, 
van de muziekkoepel in het park tot de kerk. Interesse? Neem dan contact op met ZIMIHC huis voor 
amateurkunst, die nam in 2010 hiervoor het initiatief in de provincie Utrecht.
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Hoofdstuk 8.
 Gemeente 
  en Cultuur 
Platform
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Een Cultuur Platform kan alleen bestaan door de vrijwillige inzet van inwoners. Een 
gemeente die de juiste voorwaarden schept kan bijdragen aan het succes van een Cultuur 
Platform. Een gemeente kan dit op verschillende manieren doen.  

Een Cultuur Platform heeft altijd een aanspreekpunt bij de gemeente nodig. Dat kan een wethouder of 
burgemeester zijn, maar in de meeste gevallen neemt de beleidsambtenaar cultuur deze rol op zich. Deze 
beleidsambtenaar kan meer doen. Soms vervult hij of zij ook een secretariële rol of bewaakt de ambtenaar 
bepaalde financiële, beleidsmatige of politieke processen tussen gemeente en Cultuur Platform.
Belangrijk blijft dat de betrokken beleidsambtenaar cultuur een neutrale rol heeft.
Hieronder worden tien voorbeelden genoemd hoe een gemeente een Cultuur Platform kan ondersteunen. 
Een gemeente kan aan de hand van deze voorbeelden ook bekijken hoe de verhouding tussen gemeente 
en Cultuur Platform eigenlijk ligt en wat hier nog aan verbeterd kan worden.

1. Tien mogelijkheden voor ondersteuning door een gemeente

1. Ondersteunen van het secretariaat
 versturen van notulen
 bijhouden van adresgegevens
 beschikbaar stellen van een vrijwilligersvergoeding voor de secretaris
 beschikbaar stellen van een vast bedrag voor secretariële kosten (bijvoorbeeld voor het inhuren van 

een notulist)
 beschikbaar stellen van een vast bedrag per jaar voor onkosten (telefoon, prints) die gemaakt worden 

door de bestuursleden van een Cultuur Platform (bijvoorbeeld €60) 

Een gemeente kan ook een ambtelijk secretaris inzetten voor het bijstaan van het Cultuur Platform. Deze 
ambtelijk secretaris maakt officieel geen deel uit van het Cultuur Platform. De ambtelijk secretaris voert 
het secretariaat (opstellen agenda samen met voorzitter, notuleren van vergaderingen) van het Cultuur 
Platform en vormt de directe schakel tussen het platform en de gemeente. Ook bewaakt de ambtelijk 
secretaris samen met het Cultuur Platform de begroting van het Cultuur Platform. De ambtelijk secretaris 
zorgt voor het (laten) beantwoorden van vragen van het platform aan de gemeente en vice versa en stelt 
beide partijen op de hoogte van adviezen of voorgenomen plannen, ideeën of wijzigingen.
Het is het meest prettig voor het Cultuur Platform als de functie van ambtelijk secretaris wordt ingevuld 
door de beleidsambtenaar cultuur. Deze staat het dichtst bij de wethouder en kan het beste beide partijen 
bij elkaar brengen.

2. Ondersteunen van vergaderfaciliteiten. 
Een Cultuur Platform vergadert bij voorkeur niet in het gemeentehuis maar juist in een culturele 
instelling (bijvoorbeeld bibliotheek). Zo wordt de band met het culturele veld bevestigd. Creëer hier als 
gemeente (financiële) ruimte voor (bijvoorbeeld extra kosten die gemaakt worden om in de avonduren 
een bibliotheek of museum open te houden).
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3. Ondersteunen van vrijwilligerswerk in welzijn en cultuur
•	 Aansluiting	 bij	 de	 VNG	Vrijwilligerspolis	 Basis.	 Alle	 vrijwilligers	 zijn	 dan	 verzekerd	 tijdens	 de	

werkzaamheden die ze als vrijwilliger ondernemen. 
•	 Aansluiting	bij	de	VNG	Vrijwilligerspolis	Plus.	Deze	vorm	verzekert	ook	de	aansprakelijkheid	van	

de mogelijke rechtspersonen in bijvoorbeeld een Cultuur Platform.
•	 Het	 meldingsformulier	 van	 de	 verzekering	 is	 snel	 en	 goed	 te	 vinden	 op	 de	 website	 van	 de	

gemeente.
•	 Wijs	organisaties	en	instellingen	in	cultuur	en	welzijn	regelmatig	op	het	bestaan	van	deze	verzekering,	

hier werken met regelmaat nieuwe mensen.
•	 Stem	de	communicatie	rondom	de	verzekering	af	tussen	beleidsmedewerkers	Welzijn	en	Cultuur	

binnen een gemeente.
•	 Stem	 het	 beleid	 rondom	 vrijwilligers	 af	met	 het	 culturele	 veld,	 via	 het	Cultuur	 Platform.	Geef	

eventueel ook de welzijnsorganisatie opdracht om zich bezig te houden met cultuur. Zo wordt 
duidelijk wat de behoeftes in het culturele veld zijn en wordt kennis en ervaring effectiever 
gedeeld.

 
4. Aanpassen van vergunningenbeleid.
•	 Alle	 aanvragen	voor	vergunningen	en	alle	verleningen	voor	vergunningen	voor	evenementen	en	

activiteiten via de gemeentelijke website communiceren zodat afstemming beter mogelijk is.
•	 Geef	 culturele	 activiteiten	ontheffing	voor	het	betalen	van	 leges	 en	precariorecht.	Deze	worden	

immers vaak betaald uit de subsidie van de gemeente.

5. Toon betrokkenheid door het belang van het Cultuur Platform telkens te bevestigen
•	 betrek	het	Cultuur	Platform	bij	het	vormgeven	van	het	cultuurbeleid
•	 laat	 wethouder	 en	 burgemeester	 herhaaldelijk	 openlijk	 steun	 uitspreken	 voor	 het	 Cultuur	

Platform
•	 geef	het	Cultuur	Platform	een	plek	bij	activiteiten	die	vanuit	een	gemeente	georganiseerd	worden	

zoals een nieuwjaarsreceptie of de verwelkoming van nieuwe bewoners
•	 geef	het	Cultuur	Platform	waar	mogelijk	dezelfde	rechten	en	plichten	als	andere	koepelorganisaties	

(WMO-raad, sportraad), dat vergemakkelijkt ook de samenwerking tussen verschillende 
koepelorganisaties in dezelfde gemeente

TIP   Voor buitenstaanders is een gemeentelijke organisatie vaak erg ondoorzichtig. Wie weet hoe 

het echt zit met vergunningen, hoe zitten procedures voor subsidies in elkaar? 

 Veel culturele initiatieven en organisaties haken al af bij het woord “vergunning” of “subsidie”. 

Een gemeente kan het Cultuur Platform in zetten om het culturele veld goed te informeren. 

Misschien is het best eng om je gezicht als ambtenaar te laten zien aan het veld – bedenk 

dan dat veel inwoners juist opgelucht zijn dat ze nu een gezicht hebben bij een abstracte 

afdeling.

6. Financieel ondersteunen van organisatie en uitvoering activiteiten. 
Stel als gemeente jaarlijks een vast budget beschikbaar zodat het Cultuur Platform aan de hand daarvan 
een plan kan maken. Leg goed vast wat er gebeurt als er geld “over” is aan het eind van het jaar. In veel 
gevallen heeft een Cultuur Platform de behoefte om ook jaarlijks een bedrag te sparen om zo een eigen 
buffer op te bouwen. Hierdoor is er ruimte om de activiteiten beter te spreiden en flexibeler te kunnen 
opereren. (zie ook hoofdstuk 3)
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7. Garantiesubsidie
Schep de mogelijkheid van het verkrijgen van een garantiesubsidie: gemeenten betalen een deel van 
een activiteit wanneer er geen geld verkregen is van sponsoren of fondsen. Spreek hiervoor wel een 
inspanningsverplichting en een maximum bedrag af.

8. Culturele prijs
Instellen en financieren van een jaarlijkse prijs om bijzondere culturele activiteiten of personen die 
hieraan bijdragen te onderscheiden. De prijs kan gekoppeld worden aan een bijzonder (bestaand) feest 
of een event binnen een gemeente. Vraag eventueel het Cultuur Platform om deze prijs te organiseren, het 
kan voor hen een manier zijn om zich te profileren.
 
9. Faciliteren van een Culturele (jaar)agenda
Financieren en organiseren van een jaaragenda voor alle culturele activiteiten. Zo’n agenda of overzicht 
is een belangrijke stimulans voor samenwerking – men is samen verantwoordelijk voor wat in de agenda 
staat en ziet ineens wat activiteiten van anderen zijn. Alleen een overzicht van verleende vergunningen is 
onvoldoende – niet voor alle activiteiten wordt een vergunning aangevraagd. 

TIP   Om een culturele agenda tot een succes te maken is het zinvol deze te borgen bij een 

bestaande organisatie. De bibliotheek is als informatiemakelaar hiervoor een aangewezen 

partij. Probeer aan te sluiten bij bestaande databases en programma’s en informeer bij de 

bibliotheek naar de mogelijkheden.

10. Aanstellen van Cultuurmakelaar of Cultuurconsulent
Zorg bij het aanstellen van deze functie voor goede inbedding binnen de gemeentelijke organisatie of bij 
een culturele organisatie. Maak een goede taakomschrijving en een reële inschatting van het aantal uren. 
Het stimuleren en aanjagen vormt het centrale element van deze functie. Het uitvoeren is gericht op 
taken die later ingebed kunnen worden in andere organisaties of die tijdelijk ontwikkelingen stimuleren. 
Het is niet verstandig de cultuurmakelaar of cultuurconsulent een dragende rol te geven binnen het 
Cultuur Platform. Daarmee kan het Cultuur Platform afhankelijk worden van deze functie en daarmee 
kwetsbaar. Wel kan de cultuurmakelaar optreden als ondersteuner of adviseur. De cultuurmakelaar kan 
ideeën van het Cultuur Platform voor grootschalige activiteiten omvormen tot concrete evenementen. 
Een cultuurmakelaar of cultuurconsulent kan ook waardevol zijn in een gemeente waar al een actief 
cultureel klimaat is, zelfs als er al een Cultuur Platform aanwezig is. De cultuurmakelaar is op de 
hoogte van nieuwe trends en landelijke ontwikkelingen en heeft vaak een breder netwerk dan alleen 
lokaal. Hierdoor kan deze persoon nieuwe activiteiten stimuleren en samenwerking met andere dan 
lokale partijen initiëren. Daarnaast weet een cultuurmakelaar vaak ook goed de weg naar andere dan 
gemeentelijke geldstromen.

Kijk ook naar de financiering van deze functie. Gaat het om tijdelijke of structurele budgetten?  
Vaak is deze post het doelwit van bezuinigingen, bedenk vooraf hoe het “gat” dat dan ontstaat, gevuld 
gaat worden. De publicatie Nieuwe Cultuurfuncties (2010, Fonds voor Cultuurparticipatie, Erfgoed 
Nederland, Kunstfactor) geeft een uitgebreid stappenplan voor het ontwikkelen van een functie als 
cultuurmakelaar. 

TIP   Bedenk altijd voor het aanstellen van een cultuurmakelaar wat er gebeurt als deze weg valt – 

het zou jammer zijn als dat ook het einde betekent van een Cultuur Platform. Probeer daarom 

wederzijdse afhankelijkheid te voorkomen.
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ZIMIHC huis voor amateurkunst kan helpen bij het vormgeven en invullen van een dergelijke functie. 
Neem contact op voor advies en informatie.

2. Vragen voor evaluatie
Hoe is de relatie tussen gemeente en Cultuur Platform geregeld? Welke afspraken zijn er gemaakt 
en liggen deze vast? Kan een nieuw college of nieuwe wethouder het Cultuur Platform zomaar opzij 
schuiven? Voelt het Cultuur Platform zich serieus genomen? Heeft het Cultuur Platform een rol gespeeld 
bij het maken van de laatste cultuurnota? Krijgen ze een rol bij het schrijven van de volgende? Weet 
de gemeente wat het Cultuur Platform precies doet? Kent de gemeente het draagvlak van het Cultuur 
Platform? Krijgen vrijwilligers in de culturele sector en in welzijn en sport van de gemeente dezelfde 
aandacht? Wat zou het Cultuur Platform zelf anders willen aan de relatie met de gemeente?
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Hoofdstuk 9.

Goed om 
te weten 
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1. Adressenlijst

BISC/SUB 
(Bibliotheek Informatie en Service 
Centrum / Samenwerkende Utrechtse 
Bibliotheken)
Onderdoor 160, 3995 DX Houten
T 030 - 63 54 635
www.biscutrecht.nl

Bibliotheken Eemland
Zonnehof 12 
3800 BC Amersfoort
T 033 - 46 31 914
Amersfoort, Baarn, Bunschoten, 
Leusden en Woudenberg

Bibliotheek Utrecht
St.Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht
T 030 - 28 61 870

Regiobibliotheek Lek & IJssel 
Schuttersgracht 10
3401 DD IJSSELSTEIN
T 030 - 68 86 570
IJsselstein, Houten, Vianen, Lopik

Regiobibliotheek Utrecht Midden
Markt 1
3701 JZ ZEIST
T 030 - 69 16 944
Zeist, De Bilt, Soest, Bunnik

Regiobibliotheek Z-O-U-T
Kerkplein 4
3941 HV DOORN
T 0343 - 41 55 66
Utrechtse Heuvelrug, Rhenen,  
Wijk bij Duurstede, Renswoude

Regiobibliotheek Het Groene Hart
Raadhuislaan 1
3481 CS HARMELEN
T 0348 - 41 83 54 /0348 - 44 19 41
Woerden, Montfoort, Oudewater

Regionale Bibliotheek AVV
Dr. J. van der Haarlaan 8 
3641 JW Mijdrecht 
T 0297 - 28 14 76  
Abcoude, Mijdrecht, Vechtstreek

Landschap Erfgoed Utrecht
Bunnikseweg 25
3730 AC De Bilt
T 030 - 22 05 534
www.landschaperfgoedutrecht.nl

Kunst Centraal
Schoudermantel 15
3980 CD Bunnik
T 030 - 65 95 520
www.kunstcentraal.nl

ZIMIHC huis voor amateurkunst
Bouwstraat 55
Postbus 13335
3507 LH Utrecht
T 030 - 27 23 455
www.zimihc.nl

CBK-U
Pompetorengracht 4
3512 CC Utrecht
T 030 - 23 07 910
www.cbk-utrecht.nl

2. Verder lezen en surfen

Lezen
 Cor Wijn, handleiding voor gemeentelijk  

cultuurbeleid (2003)
 Nieuwe Cultuurfuncties (2010, Fonds voor 

Cultuurparticipatie, Erfgoed Nederland,  
Kunstfactor) - over onder andere de positie van 
cultuurmakelaar 

 Sasja Dirkse-Hulscher,  
Het groot werkvormenboek (2007) - voor inspiratie  
om op een andere manier te vergaderen.

Surfen
 www.communicatie-centrum.nl  

voor meer informatie over het maken van een  
communicatieplan of schrijven van een persbericht

 www.cultuurimpuls.nl  
voor inspiratie voor activiteiten

 www.cultuurutrecht.nl - provinciale cultuuragenda  
in provincie Utrecht

 www.drukland.nl   
voor goedkoop drukwerk

 www.kunsthuisutrecht.nl   
voor amateur-kunstenaars in de provincie Utrecht

 www.movisie.nl
 www.projectloketcultuur.nl   

voor inspiratie voor activiteiten
 www.verenigingen.nl  

voor informatie over het oprichten en besturen  
van een vereniging of stichting

 www.virtual-printer.nl  
voor goedkoop drukwerk
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Het hieronder beschreven reglement is een voorbeeld. Pas het aan op basis van de lokale 
situatie, de eigen doelstellingen en wensen.

Functie Cultuur Platform
Het Cultuur Platform speelt voor culturele initiatieven in [naam gemeente] een belangrijke rol op het 
gebied van afstemming, gezamenlijk initiatief en samenwerking. Het Cultuur Platform treedt op namens 
het geheel van culturele initiatieven, zowel op professionele als vrijwillige basis in [naam gemeente] 
en houdt met deze organisaties contact en indien nodig ruggespraak. Het Cultuur Platform heeft het 
initiatief en voert uit; de gemeente [naam gemeente] creëert hiervoor de voorwaarden.

TIP   In sommige gemeenten is er al een aparte stichting die culturele activiteiten uitvoert. Het 

kan zinvol zijn om dan nadrukkelijk te benoemen dat het Cultuur Platform een paraplu is 

waaronder alle culturele organisaties zich thuis moeten kunnen voelen. 

Doelstelling Cultuur Platform
Het Cultuur Platform streeft ernaar het culturele profiel van [naam gemeente], [slagzin als beknopte 
omschrijving profiel] krachtig uit te dragen. Dit profiel vormt het uitgangspunt voor een gezamenlijk 
cultureel programma van het Cultuur Platform.

Het Cultuur Platform streeft ernaar om een goede gesprekspartner te zijn naar het gemeentelijk 
bestuur, waardoor de kunst en cultuur binnen [naam gemeente] meer aandacht, waardering en steun zal 
ondervinden.

TIP   Het cultureel profiel van een gemeente is meestal beschreven in een cultuurnota. Is er geen 

profiel, dan kan het platform hiervoor het initiatief nemen. In samenspraak met de gemeente 

wordt dit profiel dan vastgelegd.

 Wanneer een gezamenlijk cultureel programma (nog) niet wordt gewenst, kan de doelstelling 

ook beperkt blijven tot het stimuleren van samenwerking door afstemming en uitwisseling van 

informatie en kennis. Bijvoorbeeld: “in gezamenlijkheid organiseren van die activiteiten die 

voor het culturele veld van belang zijn”.

 Onderdeel van de doelstelling kan ook zijn om vanuit het Cultuur Platform een goede 

gesprekspartner te zijn voor het gemeentelijk bestuur om aandacht, waardering en steun 

vanuit de gemeente voor cultuur en culturele activiteiten te vergroten. Bijvoorbeeld:

 “door middel van samenwerking tussen kunst en culturele organisaties en individuen binnen 

[naam gemeente], de kunst en cultuur op een kwalitatief en attractief hoger plan te brengen”.

 Er zijn natuurlijk ook doelstellingen denkbaar die bijvoorbeeld te maken hebben met verhogen 

van de kwaliteit, toename van publieke belangstelling, verhogen van actieve deelname aan 

culturele activiteiten (cultuurparticipatie). Elk Cultuur Platform maakt hierin zijn eigen keuze 

en creëert daarmee een eigen profiel.
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Taakomschrijving Cultuur Platform
Het bestuur van het Cultuur Platform presenteert in overleg met de leden jaarlijks een werkplan waarin 
de hieronder geformuleerde taken geconcretiseerd worden in activiteiten. Dit werkplan is tevens voorzien 
van een begroting.

TIP   De inhoud van het werkplan kan worden afgestemd met het gemeentelijk beleid.

 Het werkplan kan worden gevoed door de achterban van het Cultuur Platform, bijvoorbeeld 

door een discussie tijdens een Cultuur Café of andere activiteit.

 

 Het werkplan is een eenvoudig document waarin de jaarlijks te stellen doelen worden 

benoemd. Dit hoeft niet langer dan één A4-tje te zijn.

1. Het bevorderen van samenhang en afstemming tussen culturele activiteiten:
a. het inventariseren van culturele activiteiten in [naam gemeente] 
b. het opstellen van een systeem voor afstemming 

2.  Het bundelen van krachten:
a.  het uitwerken van een gezamenlijk gekozen slagzin in een concreet gezamenlijk cultureel programma
b.  het ontwikkelen van een opzet voor een gezamenlijk cultureel programma per jaar 

3.  Het uitwisselen van informatie:
a.  over culturele activiteiten in [naam gemeente]; relevante beleidsontwikkelingen op het gebied 

van cultuur; ontwikkelingen op het gebied toerisme en erfgoed, en over landelijke of provinciale 
jaarthema’s

b. over zaken aangaande cultureel ondernemerschap, bedrijfsvoering, educatie

TIP   Hier kunnen natuurlijk allerlei onderwerpen worden benoemd, ook hiermee geeft elk Cultuur 

Platform vorm aan het eigen profiel.

4. Gezamenlijke promotie van culturele activiteiten.

TIP   Het kan zinvol zijn om dit concreet te maken in een werkplan. Bijvoorbeeld door het 

maken van een gezamenlijke uitkalender of door te stimuleren de bestaande uitkalender te 

verbeteren. Maar ook de inzet van en afstemming met andere partijen zoals een gemeente, 

VVV, bibliotheek of lokale krant kan hierin worden aangegeven.

5. Contact houden met de brede groep van culturele initiatieven in [naam gemeente]:
a.  (minimaal) eenmaal per jaar een overleg met alle culturele initiatieven organiseren om over gezamenlijke 

activiteiten te brainstormen
 b. het bundelen van de informatie over de activiteiten van de culturele instellingen
c.  het ontwikkelen van een communicatieplan om de overige culturele instellingen en organisaties in 

[naam gemeente] te informeren over het Cultuur Platform 

TIP   Het bundelen van informatie is er vooral gericht om data op elkaar af te stemmen. Dit om te 

voorkomen dat activiteiten elkaar op een zelfde dag beconcurreren. Het bundelen kan ook 

leiden tot een lokale culturele agenda zoals in punt 4 al wordt genoemd.
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6. Adviseren over gemeentelijk cultuurbeleid
Het Cultuur Platform geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van Burgemeester en Wethouders  
in de eigen gemeente met betrekking tot het cultuurbeleid in zijn volle omvang.

Organisatie vergaderingen Cultuur Platform
Het Cultuur Platform maakt ieder jaar een werkplan met begroting en stelt eenmaal per jaar de 
vergaderdata vast. Er wordt vergaderd volgens een vaste agenda. De vergaderingen vinden plaats in 
[locatie]. Vaste agendapunten zijn:
 verslag vorige bijeenkomst bespreken en vaststellen
 actielijst (op basis van eerder gemaakte notulen en afspraken)
 ingekomen post
 nieuws gemeente/provincie op gebied van cultuurbeleid
 nieuws vanuit culturele organisaties
 overige punten
 rondvraag

Vergaderfrequentie Cultuur Platform
Het Cultuur Platform komt minimaal drie keer per jaar bij elkaar. Daarnaast neemt het Cultuur Platform 
het initiatief om eenmaal per jaar een bijeenkomst met alle culturele initiatieven te organiseren.

Samenstelling Cultuur Platform
Het Cultuur Platform bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende culturele initiatieven en 
organisaties. Vanuit elke kunstdiscipline nemen er maximaal twee vertegenwoordigers deel (erfgoed 
twee, beeldende kunst twee, muziek en koren twee, theater één, dans één, sociaal cultureel één). 

Rooster van aftreden, herbenoeming leden Cultuur Platform
De leden van het Cultuur Platform worden voor een termijn van drie jaar benoemd en kunnen eenmaal 
voor eenzelfde periode worden herbenoemd. Het rooster van aftreden wordt zodanig opgesteld, dat er 
binnen het Cultuur Platform een gezonde balans is tussen het aantal ervaren leden en nieuwkomers.

Dagelijks bestuur
Het Cultuur Platform kiest uit haar leden een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris 
en penningmeester.
De voorzitter leidt de vergaderingen en stelt de agenda vast. De voorzitter is officieel contactpersoon 
voor de gemeente of andere partijen buiten het platform. De voorzitter neemt contact op met de leden 
van het Cultuur Platform die meer dan twee keer afwezig zijn geweest. 
De secretaris bereidt onder leiding van de voorzitter de agenda van de vergaderingen voor. De secretaris 
werkt de agenda uit en bereidt de uitnodiging en stukken voor. De secretaris notuleert de vergaderingen 
en beheert het archief van het Cultuur Platform. Notulen, agenda en vergaderstukken worden minimaal 
twee weken voorafgaand aan de vergadering toegezonden aan de leden van het Cultuur Platform en zijn 
in principe openbaar.
De penningmeester beheert het budget [indien bekend, bedrag noemen] volgens de vastgestelde 
begroting. Het budget wordt bij voorschot aan penningmeester overgemaakt, die maakt een financieel 
jaarverslag conform de regels van [naam gemeente].

TIP   In dit deel of in een afzonderlijk artikel kan indien van toepassing de praktische ondersteuning 

van de gemeente worden omschreven zoals ondersteuning van het secretariaat (verzenden 

notulen, bijhouden adresgegevens). 

 Eventueel kunnen in een apart artikel andere functies van het bestuur worden genoemd. 

Bijvoorbeeld functies als coördinator pr, coördinator vrijwilligers of coördinator activiteiten.
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Besluitvorming
Besluiten van het Cultuur Platform worden zo veel mogelijk op basis van consensus genomen. Lukt dat 
niet, dan wordt bij meerderheid van stemmen besloten. Van afwijkende stemmen wordt in dat geval de 
mening met onderbouwing genotuleerd. 
In gevallen waarin dit reglement niet voorzien beslist het Cultuur Platform op voorstel van de 
voorzitter. 
 
TIP  Spreek af dat iedereen die (mee) mag besluiten ook een actieve rol moet hebben. Dat 

voorkomt dat mensen zich wel melden om mee te praten maar vervolgens geen uitvoerende 

rol op zich willen nemen.

Werkgroepen
Het Cultuur Platform kiest uit haar leden een of meerdere werkgroepen. Deze werkgroepen krijgen 
ieder een eigen taak, gericht op het realiseren van de taken of activiteiten van het Cultuur Platform.  
Elke werkgroep kiest een voorzitter die zorgt voor terugkoppeling naar alle leden van het platform. 

TIP   Of en om welke werkgroepen het gaat, is afhankelijk van de taken die het Cultuur Platform 

heeft en de ambities met betrekking tot de activiteiten. Een werkgroep kan worden belast met 

alle activiteiten rondom pr en communicatie, een andere werkgroep met de organisatie van 

een bijeenkomst als het Cultureel Café.

 Indien gewenst kan hier aan worden toegevoegd dat ook anderen dan alleen bestuursleden 

deel uitmaken van de werkgroepen. 

 Wanneer organisaties als werkgroep deel uitmaken van het Cultuur Platform (bijvoorbeeld de 

organisatie van een Kunstroute) kan dit hier eveneens worden omschreven. 

Afwezigheid
De leden van Cultuur Platform verplichten zich bij de geplande vergaderingen aanwezig te zijn. Voor de 
continuïteit en het functioneren van het platform is het van belang, dat men niet meer dan twee keer per 
jaar verzuimt.

Financiële ondersteuning / Budget
Het Cultuur Platform krijgt financiële ondersteuning van de gemeente voor het voeren van het 
secretariaat. 

TIP   Het is goed om in dit deel ook het bedrag te specificeren dat beschikbaar is. Kijk in 

hoofdstuk 3 voor meer informatie en bedenk wat je vooraf allemaal wilt vastleggen in het 

reglement.
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De hieronder beschreven suggesties en het draaiboek zijn een voorbeeld. Pas het aan op 
basis van de lokale situatie, de eigen doelstellingen en wensen.

Wat is een Cultuur Café? 
Een Cultuur Café is een beproefde formule om ontmoeting en uitwisseling te stimuleren, om te inspireren 
en mogelijkheden voor samenwerking te onderzoeken. Het programma en de genodigden bepalen het 
karakter van de bijeenkomst.

Voor wie is het Cultuur Café?
Een Cultuur Café is primair bedoeld voor cultuurmakers en cultuurorganisatoren, professionals en 
amateurs uit alle disciplines.

Wanneer en hoe vaak organiseer je een Cultuur Café?
Een Cultuur Café kan het beste tussen de twee en zes keer per jaar georganiseerd worden. Probeer de 
maand december en de maanden mei t/m augustus te vermijden, dan zijn mensen druk met andere 
dingen. Een vrijdagnamiddag en de zondag - of zaterdagnamiddag zijn gunstige tijdstippen maar een 
maandelijkse dinsdagavond kan natuurlijk ook.

Waar organiseer je een Cultuur Café?
Zorg voor een aansprekende locatie (hoeft niet altijd dezelfde te zijn) die goed bereikbaar is. De voorkeur 
heeft een culturele plek maar denk ook aan een café, een school of een welzijnsinstelling. Veel locaties zijn 
voor dit doeleinde gratis beschikbaar – er kan vaak meer dan je denkt.

Financiën: wie betaalt het Cultuur café?
Als richtbedrag is €650 per Cultuur Café redelijk, dan is het mogelijk om een goede, betaalde spreker uit 
te nodigen. Als een Cultuur Platform een eigen budget heeft, kunnen de kosten daaruit worden gedekt. 
Is dat budget er niet, klop dan aan bij de lokale middenstand voor sponsoring (in natura), bij de gemeente 
voor subsidie of kijk of je via het vragen van een toegangsprijs de bijeenkomst betaalbaar kunt houden.
Eventueel kun je afspreken dat de organisaties die om toerbeurt onderdak bieden aan het Cultuur Café, 
de kosten voor zaal, catering en personeel voor hun rekening nemen. 
Catering hoeft niet veel te kosten, het gaat vooral om de gezelligheid en niet om het culinaire feestje. En 
misschien kan een organisatie wel de drank leveren en organiseert het Cultuur Platform de vrijwilligers 
die ondersteuning aan de catering geven?

TIP   Zorg bij de organisatie van het Cultuur Café dat de datum voor het volgende Cultuur Café al 

bekend is: dan kunnen bezoekers dit meteen in de agenda noteren. (Doe tijdens het Cultuur 

Café eventueel een oproep voor een nieuwe locatie en onderwerpen.)

Om het drankverbruik te reguleren en niet alleen subsidiegeld aan drank op te maken kun je ook 
denken aan het uitdelen van twee consumptiebonnen per gast en een prijs van €1 of €1,50 per extra 
consumptie.



67

Hoe organiseer ik een Cultuur Café en wat is het programma?
Om het gemakkelijk te maken, staat verderop een concept voor een draaiboek en een planning.
Het programma bestaat uit een formeel en een informeel gedeelte. Het formele gedeelte is gericht op 
het geven van informatie. Het informele deel is gericht op uitwisseling en ontmoeting. Bijgevoegd zijn 
suggesties voor de invulling van het programma.

TIP   Vraag voor de organisatie en het programma eventueel hulp van buiten het Cultuur Platform, 

bijvoorbeeld een presentator die de boel aan elkaar kan praten of vrijwilligers die helpen bij 

de catering of bij het ontwerpen van een leuke uitnodiging. Dat helpt meteen om draagvlak te 

creëren en de achterban enthousiast te maken.

TIP   Zorg dat van alle sprekers en mensen van de organisatie een mobiel telefoonnummer in het 

draaiboek staat. Leg afspraken over tijdstip (en eventueel honorarium) via email of brief vast – 

dat voorkomt misverstanden. Denk ook aan vrijwilligers voor de catering en bijvoorbeeld een 

technicus.

TIP   Kies voor een losse invulling, bijvoorbeeld door een handmicrofoon te gebruiken en de 

spreker op een barkruk te laten plaats nemen in plaats van achter een tafel.

TIP   Gebruik als werkgroep of bestuur in het Cultuur Platform het informele deel om vanuit het 

netwerk ideeën op te doen voor nieuwe onderwerpen. Probeer mensen aan elkaar voor te 

stellen en stimuleer zo nieuwe contacten.

TIP   De opkomst is nooit te voorspellen en hangt af van het weer, de locatie, het programma, 

voetbalwedstrijden en andere zaken waar je als organisatie geen invloed op hebt. Geef de 

moed niet zomaar op! Het duurt ook enige tijd voor dit Cultuur Café bij iedereen bekend is.

TIP   Vraag mensen om zich vooraf aan te melden: zo weet je wie er komt. Valt de aanmelding 

tegen, spreek dan de achterban nog aan op het Cultuur Café: “jij komt toch ook?”. Veel 

mensen zullen dan aangeven dat ze graag komen maar het alweer bijna waren vergeten. 

Hoe zorg ik dat informatie die op tafel komt, wordt gebundeld? 
Het meest eenvoudig is het om tijdens het Cultuur Café een flipover of ander groot vel papier neer te 
zetten of op te hangen. Als organisator vraag je iemand om websites of data die genoemd worden op te 
schrijven. Deze informatie kun je achteraf bundelen in een email of nieuwsbrief en rondsturen of op de 
website plaatsen. Zo heb je toch een soort verslag van de bijeenkomst.
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Concept draaiboek 
Elk Cultuur Café is anders, pas daarom het concept draaiboek aan op de lokale situatie. De hieronder voorgestelde planning is 
een handvat, ook in meer of minder tijd kan een Cultuur Café georganiseerd worden, afhankelijk van de ambities en beschikbare 
tijd en budget.

organisatie coördinator (eindverantwoordelijk voor de organisatie, het draaiboek en de afstemming van de 
financiën met de penningmeester)

werkgroepleden + taken (communicatie, programma, regelen en aansturen assistentie)

datum en tijdstip

locatie

contactpersoon locatie (tijdens Cultuur Café en/of tijdens voorbereidingen)

financiën begroting (welke posten zijn er en wat kosten deze? Denk aan catering, communicatie, vergoeding/
presentje sprekers etc)

dekkingsplan (hoe worden de posten betaald?)

programma (zie “programma: voorbeeld ingrediënten” voor invulling)

communicatie uitnodiging en mailing (wie maakt de uitnodigingen en wie verstuurt deze wanneer?)

mailinglijst (culturele veld maar ook misschien politiek, toerisme, ambtenaren?)

lokale krant (plaats een advertentie, stuur een mooi persbericht of bel –  misschien willen ze een stukje 
plaatsen?)

lokale radio/tv (idem)

internet (denk aan websites van Cultuur Platform, gemeente en locatie)

overige pr (denk aan eigen nieuwsbrief etc.)

assistentie assistentie catering 
Cultuur Café

(denk aan schenken van de drank, opzetten van locatie om de drank uit te schenken, 
boodschappen doen, klaar zetten van de drank en glazen en het afwassen)

assistentie organisatie 
Cultuur Café

(wie komen er helpen bij de organisatie en wat gaan zij doen?  Denk aan stoelen 
klaarzetten en opruimen)

assistentie techniek 
Cultuur Café

(wat is er nodig – microfoon, beamer, laptop etc. – en wie zorgt hiervoor – wie weet hoe 
het werkt en kan alles aansluiten?)

planning acht weken van te voren aanwijzen coördinator / werkgroep
vaststellen budget
opzet programma maken

zeven weken van te voren locatie en datum vastleggen
begroting maken en door penningmeester laten goedkeuren
werven van ondersteuning
sprekers vastleggen en afspraken per email bevestigen

zes weken van te voren locatie bekijken en met eigenaar/aanspreekpunt locatie programma en benodigde 
techniek bespreken

vijf weken van te voren maken van de uitnodiging

vier weken van te voren eerste communicatie: uitnodigingen (per email) versturen, aankondiging op internet 
plaatsen

drie weken van te voren (een week inlassen als reserve tijd als iets uitloopt of mis gaat)

twee weken van te voren draaiboek compleet maken en eventueel rondsturen
tweede communicatie: pers inlichten, eventueel advertentie plaatsen

een week van te voren laatste voorbereidingen treffen (boodschappen, techniek)

Cultuur Café

een week erna financiën afhandelen
bedankje (per email) naar sprekers en vrijwilligers sturen
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Suggesties programma Cultuur Café 

Hieronder staan enkele suggesties die het programma van een Cultuur Café kunnen vormen. Kies de 
mix die past bij het Cultuur Platform, die behapbaar is voor de organisatie en past bij de locatie. Begin 
in elk geval eenvoudig. Natuurlijk kan er nog veel meer en hoeft niet elk Cultuur Café exact hetzelfde 
programma te hebben.

Opening en welkom
Door de voorzitter van het Cultuur Platform, iemand van de werkgroep Cultuur Café, de instelling die 
gastheer is of een aparte presentator.

Presentatie gastheer
Organisatie die de locatie beschikbaar stelt krijgt ruimte voor een kort praatje (wat doen ze, waarom, 
met wie).

Gemeentejournaal
Kans voor de gemeente om in het kort (!) informatie te geven over bijvoorbeeld (nieuwe) subsidieregelingen 
kunst en cultuur of andere (nieuwe) regelingen die een groot deel van het culturele veld aan gaan. Ook kan 
een nieuwe ambtenaar of wethouder zich voorstellen. (Denk niet alleen aan cultuur maar bijvoorbeeld 
ook aan vergunningen).

Kunstkwartier 
In vijftien minuten komen actuele zaken aan de orde. Bijvoorbeeld de plannen vanuit het Cultuur 
Platform (datum volgend café, voorgenomen activiteit), wisselingen in de gemeenteraad of ambtelijk 
apparaat die eraan komen, vermelding van behaalde successen, het Cultuur Platform kan oproepen doen 
voor bijvoorbeeld nieuwe werkgroepleden of inhoudelijke input, er is aandacht voor verbouwingsplannen 
of andere informatie die organisaties vooraf hebben ingebracht. Kort en bondig onder leiding van een 
strakke gespreksleider, maar zonder voorzittershamer.

Culturele voicemail
Met de Culturele voicemail kunnen de aanwezigen uit het culturele veld mededelingen doen. Voorbeelden: 
“ik zoek een bolhoed voor mijn theatervoorstelling / volgende week start de workshop edelsmeden en 
er zijn nog plaatsen beschikbaar / de voorstelling van onze vereniging is dit jaar op 12 maart / ik ben 
bezig met het organiseren van een korenfestival en zoek nog koren en locaties.” Deze vorm vereist wel 
een goede voorzitter/presentator die de sprekers kan afkappen (of maak gebruik van een toeter of bel die 
strikt na een minuut klinkt) zodat dit deel snel kan plaatsvinden. Antwoord op de vragen komt direct – 
bij langere antwoorden wordt verwezen naar het informele gedeelte.

Je kunt er voor kiezen om deze “culturele voicemail” zo laagdrempelig mogelijk te houden, mensen zijn 
dan vrij om wel of niet naar voren te komen.
Wil je het meer reguleren, vraag mensen dan om zich bij binnenkomst te melden als ze gebruik willen 
maken van de Culturele voicemail. De voorzitter/presentator krijgt deze lijst met namen zodat hij 
mensen het woord kan geven. En wanneer het Cultuur Platform een eigen website heeft, kunnen deze 
berichten daarop ook terug komen.

Lees verder ->
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Cultuuragenda ”in progress”
Neem voor elke maand in het jaar een groot vel papier en schrijf hierop bovenaan de naam van de maand. 
Hang de vellen naast elkaar op. Laat de gasten zelf met viltstift hun culturele activiteit invullen. Op deze 
manier wordt de hoeveelheid activiteiten van een gemeente duidelijk. Door het invullen ontmoeten 
mensen elkaar -met viltstift in de hand-.
Deze activiteit werkt heel goed wanneer er nog weinig overzicht is omtrent de culturele activiteiten in een 
gemeente. Door dit element af en toe terug te laten komen maak je ook inzichtelijk dat er telkens weer 
nieuwe dingen ontstaan.
 
Discussie
Een discussie vraagt altijd om een sterke en bekwame voorzitter, als die ontbreekt is het beter om geen 
discussie te voeren, dat doet dan afbreuk aan het programma. En wees voorzichtig waarover de discussie 
gaat: bereid als Cultuur Platform bijvoorbeeld een standpunt voor (ook op papier) dat je voorlegt aan het 
culturele veld om dit verder aan te scherpen, voordat het standpunt naar buiten wordt gebracht.

Gastspreker
Laat iemand uit het culturele veld vertellen over een activiteit die hij/zij wil organiseren. Of vraag iemand 
van buiten de gemeente om iets te vertellen over een bijzondere activiteit om samen inspiratie op te doen. 
Vraag iemand van de gemeente te vertellen over vergunningen, vrijwilligersverzekeringen, subsidies of 
nieuw beleid. Nodig bijvoorbeeld  iemand uit om te spreken over werving van fondsen of sponsoren, over 
de nieuwe sociale media en internet of over het werven van nieuwe leden voor een vereniging of vraag een 
journalist om te vertellen hoe de redactie van de lokale en/of regionale krant werkt.
Kies voor een spreker (maximaal dertig minuten met ruimte voor vragen) of voor twee sprekers die 
hetzelfde onderwerp vanuit verschillende invalshoeken belichten (elk maximaal vijftien minuten met 
ruimte voor vragen).

Workshop
Organiseer (bijvoorbeeld samen met de vrijwilligerscentrale) een workshop persberichten schrijven. Laat 
partijen over elkaars activiteiten brainstormen om tot nieuwe inzichten te komen. Zorg voor een goede 
workshopleider en een ruimte waarin mensen eventueel in kleine groepjes kunnen werken.

Podium act
Een podium act kan passen bij een lokale situatie waarbij weinig podia voorhanden zijn. Of waarbij een 
specifieke act op zoek is naar samenwerking en graag wil laten zien wat het kan om zo een partner te 
vinden. Kies voor maximaal dertig minuten of twee acts van elk tien minuten met vijf minuten tijd voor 
wisseling. De logistiek voor dit programmaonderdeel past niet bij elke locatie, houd daar rekening mee.
Via een podium act kun je ook contacten leggen met groepen die minder makkelijk te bereiken zijn. Laat 
bijvoorbeeld enkele jongeren optreden of een allochtone muzikant. 

TIP   Laat bezoekers tijdens het Cultuur Café zoveel mogelijk zelf doen en houdt ze actief: vraag 

ze om dingen op te schrijven bij de Cultuuragenda in progress, om te gaan staan als ze iets 

willen zeggen bij de Culturele voicemail of zet ze aan het werk in een workshop.
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Programma (voorbeeld I) 15.00 uur Klaarzetten alle benodigdheden (stoelen, drank, misschien een 
beamer) Eventueel eerder, afhankelijk van de locatie en het 
programma.

15.30 uur Ontvangst van de eerste gasten en de spreker(s), eventueel testen 
van apparatuur als dat nodig is.

15.45 uur Zaal open

16.00 uur Start formele gedeelte - opening en welkom

16.05 uur Presentatie gastheer

16.10 uur Kunstkwartier

16.35 uur Gastspreker

17.05 uur Afronding 

17.15 uur Start informeel gedeelte

18.00 uur Einde, opruimen, afsluiten

Programma (voorbeeld II) 19.15 uur Klaarzetten alle benodigdheden (stoelen, drank, beamer, laptop) 
Eventueel eerder, afhankelijk van de locatie en het programma

19.45 uur Ontvangst van de eerste gasten en de spreker(s), eventueel testen 
van apparatuur.

20.00 uur Zaal open

20.15 uur Start formele gedeelte - opening en welkom

20.20 uur Gemeentejournaal 

20.25 uur Kunstkwartier

20.40 uur Pauze

21.00 uur Gastspreker

21.20 uur Mini-presentatie

21.40 uur Start informele gedeelte

22.45 uur Einde, opruimen, afsluiten

Programma (voorbeeld III) 19.00 uur Klaarzetten alle benodigdheden (stoelen, drank, eventueel een 
beamer etc.) Eventueel eerder, afhankelijk van de locatie en het 
programma

19.30 uur Ontvangst van de eerste gasten en de podiumacts, eventueel 
testen van apparatuur.

19.45 uur Zaal open

20.00 uur Start formele gedeelte - opening en welkom

20.15 uur Podium act 

20.45 uur Culturele voicemail

21.00 uur Pauze

21.15 uur Discussie

21.45 uur Start informele gedeelte

22.45 uur Einde, opruimen, afsluiten

Programma voorbeelden
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Het hieronder beschreven reglement is een voorbeeld. Pas het aan op basis van de lokale 
situatie, de eigen doelstellingen en wensen.

1.  Eenmaal in de twee jaar worden door de gemeente [naam gemeente] prijzen toegekend met het 
doel het kunst- en cultuurleven in [naam gemeente] te stimuleren, te weten Dé Cultuurprijs en een 
Aanmoedigingsprijs.

2.  Er zal bekendheid worden gegeven aan de cultuurprijzen van de gemeente [naam gemeente] via de 
volgende communicatiemiddelen:

 - de lokale en regionale pers in [naam gemeente];
 - de website www.[naam gemeente].nl;
 - een informatie-brief aan organisaties in [naam gemeente] die zich bezighouden met kunst en 
  cultuur en aan alle scholen.
 - posters en folders.
 Voor de uitreiking van de prijzen wordt in de media en op andere geschikte manieren uitgebreid 

aandacht gegeven aan de aangemelde prestaties.
3.  a. De Cultuurprijs is bestemd voor een kunstenaar of groep van kunstenaars (zowel beroeps als  

 ook amateurs komen in aanmerking) die een opmerkelijke en kwalitatief hoge prestatie heeft  
 geleverd of een persoon of organisatie die zich aanhoudend en onbaatzuchtig heeft ingezet voor  
 het culturele leven in de ruimste zin in de gemeente [naam gemeente].

 b. De Aanmoedigingsprijs is bestemd voor een kunstenaar of groep van kunstenaars of een  
 organisatie die initiatieven tot ontwikkeling brengt of brengen die veelbelovend zijn in de  
 gemeente [naam gemeente].

4.  De prijs wordt niet verstrekt op inschrijving doch op basis van aanmelding. Kandidaten kunnen 
niet zichzelf aanmelden.

5.  De aanmelding dient vergezeld te gaan van een duidelijke beschrijving van de geleverde prestatie, 
een duidelijke motivatie waarom de prestatie in aanmerking komt voor de prijs, eventueel aangevuld 
met audio en/of visueel materiaal. Als het werk van de aangemelde kunstenaar/ persoon/ organisatie 
te zien is op een website, moet dit bij de aanmelding worden vermeld.

6.  Het voordragen van kandidaten kan op elk moment. Om in aanmerking te komen voor de 
Cultuurprijzen, dient de aanmelding vóór de uiterste inzenddatum te zijn ingezonden. Deze datum 
wordt tijdig in de media en op de website van de gemeente [naam gemeente] bekend gemaakt.

7.  Anonieme aanmeldingen worden niet in behandeling genomen.
8.  Leden van de jury en leden van het Cultuur Platform kunnen geen aanmeldingen doen.
9.  Kandidaten komen slechts eenmaal in de zes jaar in aanmerking voor een prijs in dezelfde 

categorie.
10.  De leden van de jury en leden van het Cultuur Platform komen tijdens hun zittingsperiode niet in 

aanmerking voor een prijs.
11.  Het Cultuur Platform van de gemeente [naam gemeente] toetst de voordrachten aan de formele 

criteria in dit reglement en doet de eerste voorselectie. Alle voordrachten die voldoen aan de criteria 
worden voorzien van een bespreekverslag toegezonden aan de jury.
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12.  Aangemelde kandidaten worden op de hoogte gesteld van de aanmelding voordat de aanmelding 
wordt doorgestuurd aan de jury. Zij krijgen twee weken de tijd om (schriftelijk) te laten weten dat 
zij niet voor een prijs in aanmerking willen komen.

13.  Het Cultuur Platform van de gemeente [naam gemeente] draagt er zorg voor dat de jury de 
aanmeldingen kan beoordelen op basis van deugdelijk materiaal.

14.  Het Cultuur Platform van de gemeente [naam gemeente] zal de aanmeldingen niet openbaar 
maken.

15.  Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente [naam gemeente] benoemt, op 
voordracht van het Cultuur Platform, de jury die bestaat uit drie leden, te weten een deskundig 
voorzitter, en twee deskundige leden, waarvan een bekend met de [naam gemeente]-se 
samenleving.

16.  Juryleden dienen te handelen overeenkomstig dit reglement. Bij hun aantreden maken zij kenbaar 
dat zij hiermee akkoord gaan.

17.  De jury draagt zorg voor een zorgvuldige en onafhankelijke jurering op grond van de criteria, zoals 
die in dit reglement zijn omschreven.

18.  De jury moet eensluidend besluiten over de toe te kennen prijzen. De jurybesluiten zijn bindend.
19.  Indien er naar het oordeel van de jury geen aanleiding bestaat tot het toekennen van één of meerdere 

prijzen, zal of zullen deze niet worden uitgereikt.
20.  Onkosten van de jury worden vergoed volgens door het Cultuur Platform van de gemeente [naam 

gemeente] vast te stellen regels.
21.  De prijzen zullen tijdens een nader vast te stellen feestelijke bijeenkomst worden uitgereikt. De jury 

zal daarbij de motivatie voor de toekenning van de prijzen openbaar maken met een juryrapport.
22.  Het werk van de voorgedragen kandidaten dat aan de jury is voorgelegd zal voor de prijsuitreiking 

op verschillende wijzen onder de aandacht van het publiek gebracht worden (zie ook 2).
23.  De Cultuurprijzen bestaan uit een kunstwerk (vervaardigd door een [naam gemeente]se kunstenaar) 

en een geldbedrag.
 Geldprijzen zijn bestemd voor besteding ten behoeve van de culturele activiteit waarvoor de prijs is 

toegekend.

Prijzen:
De Cultuurprijs
Kunstwerk en een bedrag van €[noem bedrag]
Aanmoedigingsprijs
Kunstwerk en een bedrag van €[noem bedrag]

24.  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het College van Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente [naam gemeente].

25.  Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
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De hieronder beschreven overeenkomst is een voorbeeld. Pas het aan op basis van de lokale 
situatie, de eigen doelstellingen en wensen.

Artikel 1 – Algemeen

1.1. Opdracht
Het Cultuur Platform is spreekbuis van het culturele veld richting het gemeentebestuur - hierna “lokale 
bestuur” genoemd - en vice versa. Vanuit die positie kan het adviezen formuleren aan het gemeentebestuur 
Dat advies kan worden uitgebracht:
-  op vraag van het lokale bestuur
-  op eigen initiatief van het Cultuur Platform

1.2. Bevoegde wethouder
Met het oog op een inclusief cultuurbeleid en in het belang van een goede samenwerking tussen het lokale 
bestuur en het Cultuur Platform, wijst het gemeentebestuur een wethouder aan die verantwoordelijk is 
voor het Cultuur Platform.

Artikel 2 – Beleidsadvisering en participatie

2.1. Het lokale bestuur
Om het Cultuur Platform in de gelegenheid te stellen om zijn taak als advies- en participatieorgaan op 
een behoorlijke manier te vervullen, verplicht het lokale bestuur zich:
-  om advies te vragen aan het Cultuur Platform in een vroeg stadium van de beleidsontwikkeling  

aangaande alle aangelegenheden die op cultuur van toepassing zijn,
-  om –indien van toepassing- de adviezen van het Cultuur Platform toe te voegen aan het dossier  

dat ter behandeling wordt voorgelegd aan politieke organen zoals de gemeenteraad,
-  om schriftelijk een gemotiveerd antwoord te formuleren wanneer een advies (volledig of  

gedeeltelijk) niet wordt gevolgd,
-  om het Cultuur Platform te betrekken bij alle andere inspraakinitiatieven in het kader van een  

gemeentelijk cultuurbeleid.

2.2. Het Cultuur Platform
Om een inhoudelijke meerwaarde te betekenen voor de beleidsontwikkeling van het lokale beleid, 
verplicht het Cultuur Platform zich:
-  om degelijke onderbouwde adviezen te formuleren,
-  om alle adviezen steeds schriftelijk kenbaar te maken aan het lokale bestuur,
-  om in alle adviezen een beargumenteerd standpunt te formuleren; zij vermelden op welke wijze  

het advies tot stand is gekomen en welke betrokkenen en/of deskundigen werden geraadpleegd,
-  om –indien van toepassing- in adviezen beargumenteerde minderheidsstandpunten op te nemen,
-  om mee te werken aan alle andere inspraakinitiatieven (hoorzittingen, enquêtes) van de gemeente in 

het kader van gemeentelijk cultuurbeleid.



75

2.3. Termijnen
Het Cultuur Platform brengt adviezen op vraag van het lokaal bestuur in beginsel uit binnen een 
termijn van vier weken, te rekenen vanaf de datum van binnenkomst van de adviesvraag bij het Cultuur 
Platform.
Het lokale bestuur brengt zijn gemotiveerde antwoorden op adviezen van het Cultuur Platform in 
beginsel uit binnen een termijn van vier weken, te rekenen vanaf de datum van binnenkomst van het 
advies bij het lokale bestuur.
Op verzoek van een van de partijen en in onderling overleg kan deze termijn gemotiveerd worden ingekort 
of verlengd. Schoolvakanties worden in deze termijnen niet meegerekend.

Artikel 3 – Toegang tot informatie

3.1.  Informatie uit het lokale bestuur
Om het Cultuur Platform in de gelegenheid te stellen om het lokale cultuurbeleid op een behoorlijke 
manier te volgen, zal het lokale bestuur het Cultuur Platform voortdurend, tijdig en volledig informeren 
over alle dossiers en beleidsontwikkelingen in verband met het cultuurbeleid.
Daarom verplicht het lokale bestuur zich:
-  om de agendapunten en de notulen van de gemeenteraad ter beschikking te stellen van het Cultuur 

Platform op hetzelfde moment dat deze documenten naar de leden van de verschillende organen 
worden verzonden, 

-  om verslag uit te brengen over relevante agendapunten van het college van burgemeester en wethouders 
met betrekking tot cultuurbeleid.

Om het Cultuur Platform in de gelegenheid te stellen haar adviezen op een behoorlijke manier vorm te 
geven, verplicht het lokale bestuur zich verder:
-  om het Cultuur Platform te informeren over de inhoud van het cultuurbeleid,
-  om spontaan de nodige informatie en documenten te voorzien wanneer zij het Cultuur Platform om 

advies vraagt,
-  om het Cultuur Platform te informeren over de randvoorwaarden met betrekking tot het advies: wat is 

het financiële en juridische kader, wat staat al vast, wat is de uiterste datum van inlevering van advies,
-  om schriftelijke vragen van het Cultuur Platform voor (bijkomende) informatie binnen vier weken te 

beantwoorden door de gevraagde informatie schriftelijk te bezorgen of de wettelijke bezwaren tegen 
informatieverstrekking schriftelijk mee te delen.

Daarnaast hebben de leden van het Cultuur Platform voor wat betreft bestuursdocumenten ook recht op 
inzage, toelichting en afschrift (kopie) op basis van de regelgeving inzake openbaarheid van bestuur.

3.2. Informatie uit het Cultuur Platform
Om de opvolging van de advieswerking voor het lokale bestuur mogelijk te maken, verplicht het Cultuur 
Platform zich:
-  om het lokale bestuur op geregelde tijdstippen schriftelijk te informeren over de werkzaamheden 

door de agenda en verslagen van de vergaderingen te bezorgen aan [functie contactpersoon gemeente] 
alleszins worden de verslagen en einddocumenten van het Cultuur Platform meegedeeld aan de 
gemeenteraad,

-  om alle betrokkenen in een vroeg stadium te informeren over de opmaak van een advies.
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3.3. Gezamenlijk beleidsoverleg
Voor een goede samenwerking en communicatie tussen het lokale bestuur en het Cultuur Platform, wordt 
regelmatig een beleidsoverleg geagendeerd tussen de bevoegde wethouder en het Cultuur Platform.

Artikel 4 - Ondersteuning van het Cultuur Platform
Om het Cultuur Platform te ondersteunen in haar taak, verplicht het lokale bestuur zich:
-  jaarlijks [bedrag] voor het Cultuur Platform te voorzien in de begroting; het college van burgemeester 

en wethouders controleert de besteding van deze middelen,
-  de nodige administratieve ondersteuning, inhoudelijke en procesmatige begeleiding te regelen voor 

het Cultuur Platform,
-  in de nodige materiële steun te voorzien zoals gratis gebruik van gemeentelijke vergaderlokalen, 

didactisch materiaal en apparatuur, voor algemene vergaderingen, dagelijks bestuur en werkgroepen,
-  een verzekering af te sluiten voor de “leden-vrijwilligers” van de Cultuur Platform, (conform regelgeving 

vrijwilligerswerk).

Artikel 5 – Communicatie
Het lokaal bestuur publiceert minstens […] maal per jaar begrijpelijke en toegankelijke informatie over de 
recente veranderingen in het lokale cultuurbeleid via de gemeentelijke informatiekanalen: informatieblad, 
website, [noem overige beschikbare communicatiemiddelen].

Het Cultuur Platform communiceert minstens […] maal per jaar met de achterban over de werkzaamheden 
en uitgebrachte adviezen aan het lokaal bestuur via de daarvoor beschikbare kanalen; [noem beschikbare 
communicatiemiddelen].

Artikel 6 – Aanpassen van de afsprakennota
Eventuele wijzigingen aan deze samenwerkingsovereenkomst kunnen slechts worden aangebracht indien 
beide partijen akkoord gaan.
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De hieronder beschreven test is een voorbeeld. Pas het aan op basis van de lokale situatie, de eigen doelstellingen en wensen.  
Kies voor maximaal twintig vragen om de verhouding in de uitkomst te handhaven

Niet akkoord  0 1 2 3 4 5   Akkoord

De relatie tussen Cultuur Platform en lokale overheid

1. Ons Cultuur Platform heeft duidelijke afspraken gemaakt (al dan niet schriftelijk) met het lokale bestuur over de 
samenwerking tussen beide partijen.

0 1 2 3 4 5

2. Ons Cultuur Platform wordt in een vroeg stadium betrokken bij de beleidsontwikkeling. We denken dus niet 
alleen over kant-en-klare plannen, maar denken mee met de ontwikkeling van plannen. 

0 1 2 3 4 5

3. Ons Cultuur Platform kan rekenen op betrokkenheid van de betreffende wethouder. 0 1 2 3 4 5

4. Ons Cultuur Platform kan rekenen op de inbreng, informatie of ondersteuning van één of meer gemeentelijke 
ambtenaren.

0 1 2 3 4 5

5. Ons Cultuur Platform kan rekenen op de nodige middelen en ondersteuning om volwaardig te opereren / om 
eigen projecten uit te werken.

0 1 2 3 4 5

6. Ons Cultuur Platform wordt voldoende serieus genomen in het gemeentelijk cultuurbeleid. We krijgen een 
gemotiveerd antwoord wanneer ons advies niet wordt gevolgd door de gemeente.

0 1 2 3 4 5

7. Ons Cultuur Platform geeft deskundige en goed onderbouwde adviezen. 0 1 2 3 4 5

8. Ons Cultuur Platform wacht niet alleen vragen van de gemeente af, maar is ook pro-actief in het benaderen 
van de gemeente. 

0 1 2 3 4 5

9. Ons Cultuur Platform kan behoorlijk onafhankelijk werken. Er is geen sprake van politieke druk om tot een 
bepaald advies te komen.

0 1 2 3 4 5

De relatie met de leden, de samenstelling

10. Ons Cultuur Platform is voldoende divers samengesteld. Wij betrekken verschillende groepen, zowel de 
georganiseerde als de niet georganiseerde cultuurmakers.

0 1 2 3 4 5

11. Ons Cultuur Platform wisselt informatie of verslagen uit en werkt samen met andere koepelorganisaties uit de 
gemeente.

0 1 2 3 4 5

De relatie met achterban en doelpubliek

12. Ons Cultuur Platform maakt zijn werkzaamheden en/of activiteiten bekend aan een breed publiek 
(bijvoorbeeld via een gemeentelijk infoblad, website of nieuwsbrief.)

0 1 2 3 4 5

13. De leden van ons Cultuur Platform hebben een sterke voeling met de ‘achterban’ in hun discipline / 
organisatie. De leden maken écht werk van de tweewegscommunicatie tussen Cultuur Platform en hun 
achterban. Ze vertolken dus niet alleen hun eigen opinie.

0 1 2 3 4 5

14. Ons Cultuur Platform zorgt voor meer inspraak door ‘af en toe’ een breder publiek bij zijn werking te 
betrekken via een ‘rondetafelgesprek’, ‘onderzoek’, ‘activiteit’ of ‘werkgroep’.

0 1 2 3 4 5

Vergadercultuur : interne werking en besluitvorming

15. De vergaderingen van ons Cultuur Platform verlopen kort en bondig en leiden tot snelle besluiten. De 
vergaderingen worden goed geleid zodat iedereen de kans krijgt om zijn zegje te doen.

0 1 2 3 4 5

16. De leden van het Cultuur Platform krijgen de stukken voor de vergadering tijdig en deze zijn duidelijk. 0 1 2 3 4 5

17. Ons Cultuur Platform vergadert op basis van voldoende achtergrondinformatie. Dossiers worden duidelijk 
uitgelegd vóór een discussie start.

0 1 2 3 4 5

18. Ons Cultuur Platform probeert steeds tot een globale consensus te komen; tot een advies of activiteit waar 
zoveel mogelijk mensen zich kunnen in vinden.

0 1 2 3 4 5

19. Ons Cultuur Platform vergadert voldoende frequent om zijn rol te kunnen spelen. 0 1 2 3 4 5

20. Ons Cultuur Platform kan terugvallen op duidelijke statuten en/of huishoudelijke reglementen. Er bestaan 
amper of geen discussies over deze procedures.

0 1 2 3 4 5

Ons Cultuur Platform scoort 

x 1 punt = 

x 2 punt = 

x 3 punt = 

x 4 punt =

x 5 punt =

TOTAAL = / 100

Is je eindresultaat minder dan 60 %, dan is er werk aan de winkel.
Behaal je tussen 60 en 80 %, dan zit de werking goed, al kan er hier en daar waarschijnlijk nog wel iets verbeteren.
Een score hoger dan 80 % wijst op een (nagenoeg) perfecte werking. Houden zo!
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Colofon

Concept en samenstelling
Martine Spanjers, 2011

Eindredactie
Anka van Voorthuijsen

Vormgeving
Ontwerp 77

Mogelijk gemaakt door
provincie Utrecht, Programma Cultuurparticipatie
ZIMIHC huis voor amateurkunst

Fotocredits
Hoofdstuk 1 Cultuur Platform Vechtstreek, uitreiking cultuurprijs Vechtparel 2010 
 (foto Francis de Jong)
Hoofdstuk 2 Cultuur Zeist, Dag der Kunsten 2011 (foto Pien van den Bosch)
Hoofdstuk 3 Cultuurkoepel Veenendaal, Culturele Zaterdag 2011 (foto Cultuurkoepel Veenendaal)
Hoofdstuk 4 Cultureel Forum Vianen, cultuur café september 2011 (foto Marjan Versluijs)
Hoofdstuk 5 Kijk Kunst in Bunnik, kunstmarkt en kunstroute (foto KKiB)
Hoofdstuk 6 Cultuur Koepel Veenendaal, Muziekfestival 2011 (foto Roel ten Klei)
Hoofdstuk 7 Kunstcommissie Eemnes, kunstroute Een Dijk van Kunst en Cultuur 2011 
 (foto kunstcommissie)
Hoofdstuk 8 Bunnik Cultuur, Fete de la musique 2011 (foto Lynn van Asperen)
Hoofdstuk 9 Cultuur Platform Soest, Winterconcert Muziekvereniging Odeon in 
 Hilton Royal Parc te Soestduinen 2010 (foto Muziekvereniging Odeon)

Met dank aan
De Cultuur Platforms en hun leden uit de provincie Utrecht die Martine Spanjers altijd gastvrij 
ontvingen en zeer genereus waren in het delen van hun kennis en ervaring. Zonder hen was deze 
handreiking nooit geschreven. 
De cultuurconsulenten werkzaam in verschillende gemeenten in de provincie die hun ervaringen 
en kennis deelden en zo bijdroegen aan deze handreiking. 
De collega’s van BISC/Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken, Centrum Beeldende Kunst Utrecht, 
Kunst Centraal, Landschap Erfgoed Utrecht en ZIMIHC huis voor amateurkunst die wezen op 
zaken die niet mochten ontbreken. 
De provincie Utrecht voor het vertrouwen en de financiële steun om deze publicatie te realiseren.
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