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Deelsessie 4 – Steun en 
geld voor informele 
amateurkunstgroepen

23 september 2022, Utrecht



13.30 Welkom en programma sessie

13.35 Presentaties en pitches (35)

- Resultaten experts 27 juni – Arno Neele, LKCA 

- Voor de Kunst – Alyssa Mahler 

- VSBfonds – Machteld Willemse

- Cultuurfonds Almere – Jan-Melle Liscaljet 

- Cultuurconcreet R’dam – Rasheida Adrianus

14.10 Gesprek in vier kringen (25) 

14.35 Terugkoppeling gesprekken (10)

14.45 Afsluiting -) Pauze en Speeddate- markt fondsen

Programma Deelsessie 4



Resultaten expertgroep 27 juni 
Arno Neele, LKCA 

• Aanleiding

• Doel

• Opzet

• Aanwezige experts

Fondsen Steunfuncties Koepels

Voor de Kunst Cultuur Oost Koornetwerk NL

VSBfonds CultuurConcreet Fotobond

Cultuurfonds Almere CultuurSchakel

geld / advies & informatie / verbinden / projecten



• Onbekend met de doelgroep

• Onbekendheid bij de doelgroep

• Wantrouwen bij de doelgroep

• Duurzame betrokkenheid doelgroep

Dé uitdaging = bereiken informele groepen



• Persoonlijk contact / relatie opbouwen 

/ persoonlijke begeleiding

• Toegankelijk zijn
• spreekuren / communicatie

• simpele aanvraagprocedures

• Flexibiliteit

• Vertrouwen geven en krijgen
• Mag ook fout gaan

• Werken met intermediairs
• Matchmakers, ambassadeurs, 

cultuurregisseurs, scouts

• Bekendheid en/of afkomstig uit informele 

circuit

Succesfactoren in bereiken doelgroep

belangrijk = schaal regio



‘informalisering’ van de ondersteuning
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MENSENWERK:

persoonlijk contact

flexibel zijn

relaties bouwen

vertrouwen winnen
de taal spreken



• Route landelijke en provinciale steun en geld voor 

informele amateurkunstgroepen + route 

samenwerking provinciale fondsen en 

steuninstellingen. 

Voor de Kunst – Alyssa Mahler 



• Route pilot geld en steun informele 

amateurkunstgroepen.

VSBfonds - Machteld Willemse 



• Lokale steun en geld voor informele 

amateurkunstgroepen in Almere

Cultuurfonds Almere - Jan-Melle 
Liscaljet 



• Lokale steun en geld voor informele 

amateurkunstgroepen in Rotterdam

• Filmpje CultuurDichtbij aflevering 1:

• https://content.jwplatform.com/previews/mrXdvRVQ

Cultuurconcreet - Rasheida 
Adrianus 

https://content.jwplatform.com/previews/mrXdvRVQ


• Kies voor experts 

• Bevraag Route voor informele beoefenaars naar 

steun en geld. Verhelderde vragen. (5)

• Ga voor jezelf na: Hoe kan ik route vertalen naar 

eigen regio? En welke aanvullende ideeën en tips heb 

ik? Individueel op post-its (2/3 min)

• Experts halen vertalingen en tips op en vragen om 

toelichting. Ordenen op flap. (10 min) 

• Experts maken selectie van interessante nieuwe 

vertalingen en belangrijkste aanvullende ideeën en 

tips.  Benoemen dit hardop in groep (5)

Gesprek in vier kringen (25 min)



• Experts geven plenair belangrijkste bevindingen terug 

en wat waardevolle ideeën en tips zijn aanvullend op 

eigen route?

Terugkoppeling gesprekken 
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Deelsessie 4 – Steun en geld voor 
informele amateurkunstgroepen

Meer informatie:
arnoneele@lkca.nl en nicolestellingwerf@lkca.nl

23 september 2022, Utrecht
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