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Cultuurcoaches onder de loep (LKCA, 2022)

80% van de Nederlandse gemeenten hebben een cultuurcoach. 

650 fte = circa 1.600 combinatiefunctionarissen cultuur

• Cultuurcoaches: school of wijk

• cultuurcoaches binnen school zijn veelal adviserend en 
ondersteunend: naschools aanbod

• cultuurcoaches in de wijk zijn voornamelijk verbindend actief 
en gericht op doelgroepen
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Cultuurcoach = verbinder

• Cultuur voor iedereen toegankelijk te maken, met speciale 
aandacht voor cultuurbeoefening van jeugd en jongeren.

• Inzet kracht van cultuur voor mensen in kwetsbare posities of 
met achterstanden in onderwijs of leefomgeving

• Verbindingen tussen culturele veld, onderwijs en het sociaal 
domein

• Via cultuuraanbieders/vrijwilligersorganisaties en informele 
praktijken
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Doelen (2023 - )



Cultuurcoaches onder de loep (LKCA, 2022)

• Sinds 2019 verschuift focus inzet cultuurcoach van educatie 
naar participatie

• Veel vrijheid EN daardoor onduidelijk profiel

• bij de kleinere gemeenten is het totaal aantal fte per 
cultuurcoach laag (minder dan 0,5 fte)

• Verschillen met buurtsport coach, maar ook samen optrekken
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Hoe ziet de nieuwe regeling er op dit moment uit?

Sport, bewegen en Cultuur

• BRC

Gezondheid

• Kansrijke start

• Mentale gezondheid

• Alcoholpreventie 

Etc

Sociale basis

• Mantelzorg

• Welzijn op recept 

Etc
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Nieuwe regeling



Expertsessie Wijk- en gebiedsgericht werken (mei 
2022)

Er zijn verschillende niveaus van wijkgericht werken: 

• aanbod naar de wijk brengen, 

• vraaggericht werken (eenmaal in de wijk), 

• en integraal werken (werken op basis van de vraag welke 
issues of kwestie in de wijk spelen en hoe sport en cultuur 
hierbij helpen). 

Wijkgericht werken kan lastig zijn door verschil in schaalgrootte 
sport vs cultuur

Best practice: koppeling met het sociaal werk (die als een eerste 
laag kijkt naar de wijk om te bepalen welke kwesties er spelen) 
en vervolgens terugkoppelt naar sport of cultuur. Ook budgetten 
combineren.
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• Wijkgericht werken lijkt het logische speelveld voor 
cultuurcoaches

• Verbindingen tussen de culturele sector, onderwijs en het 
sociaal domein.

• Bij een vraaggerichte 

en integrale aanpak ligt relatie 

met sport en AK voor de hand.
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Werken in wijken


