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Provinciale organisaties Koepelorganisaties

Kunst&Cultuur Danslink

Kunstlink Fotobond

Keunstwurk Circuspunt

Cultuur Oost Federatie van Folkloristische Groepen in Nederland

KultuurLoket KNMO

Huis voor de Kunsten Limburg Koornetwerk Nederland

Kunstloc Brabant LOST en LNA

Plein C NOVA

Provincie Overijssel STIDOC

Zimihc

Cultuurkwadraat

Kunstgebouw

Aanvragers



1. Imago, identiteit, zichtbaarheid

Versterken identiteit en zichtbaarheid (branding); stimuleren ledenwerving en verjonging; 

2. Herstel amateurkunstgroepen artistiek inhoudelijk

Versterken en herstel van artistieke kwaliteit

3. Toekomstbestendig organiseren, verenigingsondersteuning

Gericht op verenigingen en koepels, maar ook op informele groepen en nieuwe vormen zoals 

online communities. 

4. Versterken professionals / kader

Aandacht voor dirigenten, regisseurs, docenten etc.. (o.a. deskundigheid, honorarium)

5. Diversiteit en inclusie

Vergroten diversiteit en toegankelijkheid, buiten de kaders kijken, bereiken van de hele 

(discipline)sector (niet alleen verenigingen en/of directe leden)

6. Verbinding, ontmoeting, samenwerking

In de sector en daarbuiten. Tussen amateurkunstgroepen, koepels en ondersteuningslagen met 

ruimte voor cross-overs en online ontmoeting. 

Aandachtsgebieden



• Netwerkbijeenkomsten
• Ontmoeten, uitwisselen, informeren, zelfvertrouwen

• Cultuurplatforms

• Online community

• Website
• Kennisbank

• PR-campagne
• lokaal, provinciaal, landelijk

• Festivals

Activiteiten/producten voor het stimuleren van 
ontmoeting en zichtbaarheid



• Workshops, cursussen, trainingen
• vraaggericht vs. aanbodgericht

• ondersteunen organisatiekracht

• bestaand aanbod (SSDW, Branding, SSV, 

Toekomstcheck, schrijftips kracht projectplan, b2basics)

• nieuw te ontwikkelen aanbod

• Coaching-trajecten
• 6 aanvragers

• Subsidie
• 2 provinciale organisaties

• Onderzoek
• Inventarisatie amateurkunstgroepen en/of 

ondersteuningsbehoeften

Activiteiten/producten voor 
deskundigheidsbevordering/ professionalisering



• Provinciale organisaties
• Vooral binnen de provincie (lokale ondersteuners, 

beleidsmedewerkers gemeenten/provincie, 

provinciale koepelorganisaties en provinciale 

erfgoedinstellingen)

• Minder buiten de provincie (andere provinciale 

organisaties of landelijke partijen)

• Koepelorganisaties
• Vooral andere landelijke koepelorganisaties en 

landelijke partijen binnen eigen 

disicpline (kunstvakonderwijs, prof. gezelschappen)

• Niet of nauwelijks lokale/provinciale steunfuncties of 

lokale/provinciale overheden

Partners en samenwerking
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• Provinciale organisatie
• Voor sommigen: bekend terrein

• Voor anderen: nieuwe doelgroep

• Koepelorganisaties
• Corona en herstelgelden = wake-up call

• Meer zichtbaar en meer slagkracht

‘Herstel’ van de amateurkunstondersteuning



Welke voornemens voor samenwerking (lokaal, provinciaal, 

landelijk) heb je tbv herstel van de amateurkunstsector?

• Ga naar mentimeter.com 

• Gebruik code 28052538

• Naar resultaten: link

Mentimeter

https://www.mentimeter.com/app/presentation/e244a1ad01aba8dd993d05f6ff5ff772/261e2e464cfc/edit



