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Op 18 maart tijdens de Landelijke bijeenkomst Amateurkunstondersteuning kwam een deel van de 
amateurkunstondersteuners bijeen voor de werksessie Ondersteunen van informele verbanden.  
Tijdens deze werksessie verzamelden we in breakoutrooms gouden tips en kennisbehoeften over 
ondersteunen van informele verbanden. 
 
Gouden tips 
 

• Wees laagdrempelig en toegankelijk in je communicatie en in financieringsmogelijkheden, 
neem schroom weg en wees open. 

• Wat betreft financiering informele groepen; fondsen/overheid; stel je open voor informele 
groepen, bijvoorbeeld door pitches/gesprekken mogelijk te maken ipv moeilijke 
aanvraagprocedures. In een pitch van 5 minuten kun je doorvragen en een plan helder 
krijgen. 

• Door intermediair/cultuurcoach/tussenpersoon/wel formele groep of stichting aan te haken 
kun je het gat tussen formele overheidswereld en 'papierloze' informele groepen kleiner 
maken. 

• Krijg informele verbanden in beeld. Gebruik wijkbudgetten of potjes voor burgerinitiatieven 
om informele verbanden te ondersteunen. 

• Bied concrete activiteiten, podia of thema's en nodig ze uit om mee te doen. Dan komen ze uit 
alle hoeken en gaten naar boven, worden ze zichtbaar en werken tijdelijk samen en gaan dan 
weer uit elkaar. 

• Stel locaties (bijvoorbeeld scholen) beschikbaar voor samenkomen.  
• Neem ze serieus, communiceer toegankelijk. 
• Ghandi: “alles wat je voor mij doet, maar niet met mij, doe je tegen mij" zoek ze op, nodig uit 

en werk samen. 
• Laagdrempelige, projectgerichte regelingen opzetten; door de subsidieregeling komen er 

veel groepen aan het licht. 
• Via de verenigingen mensen leren kennen, die zijn ook weer in verbinding met informele 

verbanden. 
• Face-to-face en via Social Media. Kartrekkers vanuit de informele groep/gemeenschap die 

bijdragen aan deze boodschap. 
• Het bereiken is belangrijk, lokaal is er al kennis, gebruik dit. Van lokaal, naar provinciaal naar 

landelijk. Landelijk beleid dient te zijn gebaseerd op de lokale vraag en behoefte. 
• Er is veel diversiteit en die is nog niet te vangen in een beleid of regelingen. Deze dynamiek 

dient op het netvlies te komen; ‘verenigen’ is nu nog te smal benoemd. 
• Maak een overzicht van (landelijke) fondsen die informele groepen financieel ondersteunen. 
• Begeleid de community naar subsidie-informatiebijeenkomsten van o.a. fondsen en 

bijeenkomsten voor informele initiatieven.  
• Het zou goed zijn als overheden en fondsen hun subsidies kunnen geven zonder al te veel 

verantwoording; projecten mogen ook mislukken en kunnen prima uitgevoerd worden door 
informele verbanden zonder juridische vorm. Wees makkelijker met het toekennen en het 
vragen om verantwoording. 
 
 
 
 



Kennisbehoeften: 

• Hoe richten andere gemeenten hun subsidiesysteem in om initiatieven uit deze informele 
groepen financieel te kunnen ondersteunen? Antwoord: Bij het Cultuurfonds Almere 
hoeft een aanvrager geen stichting of vereniging te zijn. Ook individuen kunnen een 
projectaanvraag doen. Dit verlaagt de drempel. 

• En hoe zit het met de organisatiegraad van kunstbeoefening door mensen met een 
migratie-achtergrond? 

• Zijn er voorbeelden van online ontmoetingsplekken voor informele verbanden? 
Antwoord: De KultuurCentrale is een ontmoetingsplek voor iedereen die in de kunst en 
cultuur sector functioneert in de provincie Groningen: www.Kultuurcentrale.nl 

http://www.kultuurcentrale.nl/

