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Voorwoord

“Cultuur heeft een belangrijke onderzoekende en ontwerpende functie in het vernieuwen en versterken van
de samenleving. Het genereert denkkracht die onverwachte mogelijkheden en verbindingen oplevert. Cultuur
zit in ons allemaal en we dragen er allen aan bij. Het vormt ons, laat zien wie we zijn, wat we delen en wat
ons onderscheidt.”
(Marcel Oosterwijk – www.kl.nl/opinie)
Dit is het beleidsplan van Westland Cultuurweb voor de jaren 2017 tot en met 2020. Sinds de oprichting in
2013 heeft Westland Cultuurweb zich een plek verworven in het Westlandse culturele leven en het
onderwijs. Als aanjager van nieuwe projecten. Als ontwerper van onderwijsprogramma’s. Als de smeerolie
van het culturele veld.
Er zijn veel mooie resultaten bereikt, op de scholen, in de buitenschoolse educatie en in het culturele veld.
Nu de organisatie van Westland Cultuurweb uit de steigers is en stevig gefundeerd haar web kan weven is
het tijd voor nieuwe visioenen en een blik voorbij de horizon.
In overleg met de gemeente Westland is besloten een subsidieaanvraag voor vier jaar in te dienen. Dit biedt
Westland Cultuurweb de mogelijkheid het beleid meerjarig gestalte te geven. Het is dan mogelijk om met
aanbieders buitenschoolse educatie langduriger afspraken te maken en beleid op het gebied van het sociaal
domein goed vorm te geven en te borgen.
“Kunst en cultuur zijn van en voor iedereen” is het motto binnen onze missie en visie. Op dat gebied valt de
komende jaren nog veel te bereiken. Veel Westlanders genieten van het kijken naar en beoefenen van kunst
en cultuur. Maar er zijn kansen meer inwoners van de gemeente te bereiken. Mensen die traditioneel geen
gebruik maken van de culturele voorzieningen in het Westland: door hun achtergrond, afkomst of inkomen.
Hier valt nog een wereld te winnen. Kunst en cultuur brengen passie, maken trots en versterken de identiteit
van individu én samenleving. Westland Cultuurweb gaat de komende jaren haar kracht ten volle inzetten om
dit uit te dragen en te verwezenlijken.

Jeroen Kunstman

Directeur-bestuurder Westland Cultuurweb
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Uitgelicht: Kunstkracht 55+
In april 2016 begonnen vijftien ouderen in de woonzorginstelling de Hooge Tuinen in Naaldwijk met een
dansproject in het kader van Kunstkracht 55+. Dit is een programma van actieve kunstparticipatie door
ouderen in Westland dat door Westland Cultuurweb in samenwerking met Careyn en Pieter van Foreest
wordt georganiseerd. Het dansproject wordt vormgegeven door dansdocente Laura Taal van dansschool
Dans Creatie uit Naaldwijk. De Hooge Tuinen is een locatie van Pieter van Foreest waar intensieve
verpleeghuiszorg voor dementerende ouderen wordt geboden.
Het is prachtig om te zien hoe de ouderen tijdens de workshops opbloeien. De ogen glanzen zichtbaar van
plezier en passie. De bewoners verleggen hun grenzen en genieten daar overduidelijk intens van. Ouderen
die in zichzelf gekeerd binnen komen bloeien op bij het horen van de muziek. Zij dansen samen met
mantelzorgers en vrijwilligers: soms de docente volgend, dan weer zelfstandig improviserend.
In een later stadium van het project zullen jonge leerlingen van Dans Creatie aansluiten om gezamenlijk voor
én met de ouderen te dansen. Zo wordt kunst ingezet als persoonlijke expressie van de bewoners, zodat hun
levensgeluk en plezier worden vergroot. En daarnaast is kunst hier de verbindende schakel tussen de
ouderen, de dansleerlingen en de dansschool. De deuren van de woonzorglocatie gaan open, er kan
duurzame samenwerking ontstaan.
Dit project biedt een verrijkende ervaring voor de ouderen, de vrijwilligers, de medewerkers van Pieter van
Foreest én de jongeren van dansschool Dans Creatie.
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Kader, visie en uitgangspunten
“Ieder kind is een kunstenaar. De moeilijkheid is er één te blijven als je groot wordt…..”
Pablo Picasso
De waarde van Kunst en Cultuur
De mens lijkt te worden geboren met een ongebreidelde fantasie. Spelend en experimenterend ontwikkelt
een kind zich in de eerste jaren van zijn leven. Onderzoekend, de immense wereld verkennend, met vallen en
opstaan, fouten makend en successen vierend. Helaas verdwijnt deze onderzoekende en fantaserende
levenshouding maar al te vaak. Waar in de snel veranderende maatschappij van de toekomst fantasie en
verbeelding noodzaak zijn, lijkt de opgroeiende mens deze kwaliteiten grotendeels te verliezen.
In een periode waarin de kunst- en cultuursector het moeilijk lukt om zijn nut en waarde aan te tonen kan
niet genoeg benadrukt worden hoe waardevol kunst en cultuur zijn. Cultuur vervult soms een duidelijk
aanwezige, maar veel vaker een onzichtbare rol. Helaas wordt kunst vaak als een luxehobby voor de elite
gezien. Het tegendeel is waar. Kunst en cultuur zijn essentiële bouwstenen van onze maatschappij. Wij allen
zijn en maken de cultuur van de samenleving, maken daar deel van uit en dragen er aan bij.
Op persoonlijk niveau bieden kunst en cultuur passie, plezier en persoonlijke ontwikkeling. Zij voorzien in de
behoefte van mensen te willen creëren en zichzelf te willen laten zien. Hierdoor zorgen zij net als sport voor
ontspanning en geestelijke gezondheid. Zij geven eigenwaarde, verleggen grenzen, prikkelen en dagen uit.
Kunst en cultuur zorgen voor een zinnige invulling van vrije tijd door te voorzien in de innerlijke behoefte van
elk mens om zijn drijfveren, emoties en identiteit – in relatie tot de wereld om zich heen – vorm te willen
geven.
Binnen het onderwijs is kunst- en cultuureducatie van groot belang. Zij helpen de creativiteit bij leerlingen te
ontwikkelen die nodig is in de toekomstige steeds veranderende samenleving. Zij geven kinderen en
jongeren de mogelijkheid zich op een andere dan traditionele wijze te uiten. Daarnaast geven vakken als
muziek, theater en dans een impuls aan het leren en kunnen zo de ‘traditionele’ vakken ondersteunen. Zij
zijn daarnaast bij uitstek geschikt ter bevordering van samenwerking en vakoverstijgend leren. Kunst kan
kinderen leren te fantaseren over een mogelijke en nog niet bestaande wereld: kunst stimuleert daarmee
een attitude die nodig is voor innovatie en vernieuwing, voor ondernemerschap en toekomst. Zo draagt
cultuureducatie als vak bij aan burgerschap en democratie: door de ontwikkeling van verbeeldingskracht en
inlevingsvermogen.
Op maatschappelijk niveau brengen kunst en cultuur mensen samen. Zij zorgen voor ontmoeting en
verbinding. Hiermee dragen zij bij aan de geestelijke gezondheid van de samenleving en zorgen daarmee
voor een beter leef- en vestigingsklimaat. Dit geldt voor faciliteiten op het gebied van sport- en
cultuurbeoefening, zowel passief als actief. Mensen hebben de behoefte om van kunst en cultuur te
genieten: in theaters, musea, concertzalen of bibliotheken. En mensen willen kunst en cultuur beoefenen: op
muziekscholen, theaterscholen, op poppodia en bij festivals. Een gemeente met een rijk actief en passief
cultureel leven is plezierig om in te leven en te wonen.
De culturele sector heeft de waarde van kunst en cultuur voor onderwijs, mens en maatschappij de
afgelopen decennia te weinig over het voetlicht gebracht. Kunst werd daardoor steeds meer gezien als het
gesubsidieerde speeltje van de intellectuele bovenlaag: beoefend in ivoren torens, ver van de
maatschappelijke werkelijkheid, zonder economisch nut en onbegrijpelijk voor de ‘gewone burger’. Hierdoor
ontstond steeds minder steun voor kunst en kunstbeoefening. Dit heeft geleid tot forse bezuinigingen, op
landelijk en gemeentelijk niveau.
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Deze bezuinigingen troffen zowel de professionele kunst als de kunsteducatie en cultuurparticipatie. In de
professionele sector wordt van kunstinstellingen gevraagd meer eigen inkomsten te genereren: er wordt
grote nadruk gelegd op ondernemerschap. Het is de zeer grote landelijke instellingen gelukt om voor grote
bedragen sponsoring te vinden. Helaas lijkt dit voor kleinere theaters, toneelgezelschappen, dansgroepen en
musea veel moeilijker.
Daarnaast vragen veel gemeenten aan hun culturele instellingen een inspanning om zich meer te verhouden
tot een groter deel van de bevolking en zelf meer deel van de samenleving te worden. Veel gemeenten
vragen van hun gesubsidieerde partners garantie dat zij andere dan de traditionele (elitaire) doelgroepen
bereiken. Hierbij is de redenering dat deze traditionele doelgroepen de weg naar kunst en cultuur sowieso
wel weten te vinden.
In het kunsteducatiebeleid van veel gemeentes kwam de nadruk te liggen op de jeugd. De cultuureducatie en
participatie voor volwassenen kreeg minder ondersteuning onder het motto dat de overheid er niet is om de
vrijetijdsbesteding van burgers te financieren. Binnen de kunsteducatie voor de jeugd vond daarnaast een
omslag plaats. Subsidie kwam steeds meer ten goede aan de binnenschoolse educatie – dit vaak ten koste
van buitenschoolse educatie op muziek- en theaterscholen en in kunsteducatiecentra. Argument hiervoor
was dat bij binnenschoolse educatie niet alleen een selecte groep wordt bereikt. Binnenschoolse educatie
komt ten goede aan alle kinderen uit alle lagen van de bevolking. Gevolg hiervan is dat veel muziekscholen
en kunstencentra zijn gesloten. Deze markt is inmiddels op veel plaatsen overgenomen door particuliere
docenten of collectieven van zzp’ers, met wisselend succes.
Kunst en Cultuur in de gemeente Westland
Ook in het Westland hebben vergelijkbare ontwikkelingen plaatsgevonden. Op cultureel gebied worden nog
maar vier instellingen gesubsidieerd. Westland Cultuurweb is er hier één van. De taken van Westland
Cultuurweb zijn grotendeels een gevolg van bovenstaande ontwikkelingen, met daarin een overgang van
directe financiering naar ondersteuning en facilitering:
 Westland Cultuurweb heeft de opdracht tot verbinding en facilitering van het culturele veld. Er is
geen financiële ondersteuning meer mogelijk voor amateurkunst en educatie aan volwassenen..
 Er ligt een grote nadruk op de jeugd. Er is financiële ondersteuning voor binnenschoolse educatie via
de matching in de regeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ van het Fonds voor Cultuurparticipatie.
Hierbij is er de nadrukkelijke wens dat alle basisscholen en kinderen hiervan dienen te kunnen
profiteren. Het aanbod moet breed zijn en aansluiten bij de vragen uit het onderwijs.
 Buitenschoolse educatie: de financiën gaan niet meer naar de aanbieders, maar naar Cultuurweb, die
hiervoor inkoop moet doen en beleid moet vormgeven. Hierbij dienen marktconforme prijzen en
kwaliteit de uitgangspunten te zijn.
Op al deze drie gebieden zijn de afgelopen jaren door Westland Cultuurweb goede resultaten bereikt. Het
bereik binnen het onderwijs is inmiddels meer dan 80%. Het bereik in de buitenschoolse educatie is fors
gestegen in aantallen leerlingen, aantallen gegeven lessen en in verbreding van disciplines. Het culturele veld
weet elkaar veel beter te vinden en de bekendheid is vergroot. Er is ruim ingezet op verbinding,
kwaliteitsverbetering en overkoepelende activiteiten.
En nu? Westland Cultuurweb heeft de afgelopen jaren werkende weg visie en beleid moeten ontwikkelen,
met name in het culturele veld en de buitenschoolse educatie. Vanaf de start gingen het leren kennen van
het veld, de organisatie van activiteiten en de ontwikkeling van beleid hand in hand. Met de ervaringen van
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afgelopen jaren is een goed beeld ontstaan van de kansen, mogelijkheden en uitdagingen voor de komende
vier jaar.
Het sociaal domein: een nieuw werkveld?
Een nieuwe ontwikkeling is dat gemeenten en overheid en rol zien voor culturele instellingen in het
zogenaamde sociaal domein. De politiek ziet hier een belangrijke taak voor het culturele veld. De
decentralisatie van de zorg en de grotere verantwoordelijkheid die gemeenten hierdoor hebben gekregen in
zorg en welzijn hebben deze ontwikkeling versterkt. De achterliggende gedachte die hieraan ten grondslag
ligt is dat subsidie ten goede moet komen aan de gehele bevolking, maar daarbinnen ook juist aan groepen
die het in de huidige samenleving moeilijk hebben: lagere sociale klassen, ouderen, mensen met een
beperking, zieken en hulpbehoevenden. Dit is ook een vraag van gemeente Westland aan Westland
Cultuurweb. Westland Cultuurweb juicht deze ontwikkeling toe. Sterker nog, er waren reeds plannen en
concrete projecten ontwikkeld voor de komende periode. Het is goed dat inzet van subsidiegeld ten goede
komt aan de minder kansrijken in de maatschappij. Ook wanneer het subsidie voor kunst en cultuur of
bijvoorbeeld sport betreft. Er kleven echter ook risico’s aan dit beleid:
 Allereerst is er het gevaar dat kunst en cultuur alleen als middel wordt ingezet waarbij de zuiver
kunstinhoudelijke doelstellingen uit het oog worden verloren. Dit is een oude discussie maar daarom
niet minder actueel. Bij goede kunst- en cultuurparticipatie dienen doel en middel hand in hand te
gaan. Kwaliteit moet voorop staan: alleen dan zullen ook de secundaire resultaten bereikt worden.
Dit zal voor Westland Cultuurweb dan ook steeds het uitgangspunt zijn.
 Het risico van puur doelgroepenbeleid. De verbindende factor van kunst- en cultuurparticipatie is
groot. Westland Cultuurweb zal daarom ook beleid ontwikkelen om die verbinding met de
samenleving altijd te leggen, ook bij projecten die specifiek op het sociaal domein zijn gericht.
 Het gevaar dat subsidies voor kunst en cultuur deel worden van inkomenspolitiek. Subsidie moet ten
goede komen aan kwalitatief goede projecten, die door subsidie meer toegankelijk worden gemaakt
voor betreffende groepen. Hiervoor zal in het Westland samenwerking gezocht worden met partners
als Vitis, Bibliotheek Westland, Kindpakket Westland, Pieter van Foreest, Careyn en Westerhonk.
De financiering van het beleid binnen het sociaal domein kan deels uit de begroting van Cultuurweb
plaatsvinden. Dit zal echter niet voldoende zijn. Additionele financiering zal moeten worden gevonden bij
landelijke en plaatselijke fondsen en bij de projectsubsidies WMO van de gemeente Westland.
Missie en visie
Missie: Westland Cultuurweb weeft het web binnen cultureel Westland. Zij brengt kennis samen en legt
verbindingen in het brede veld van cultuureducatie en -participatie om zo de mogelijkheden te versterken.
Zij stimuleert en faciliteert dit vanuit een kwalitatieve en inspirerende regisseursrol. Westland Cultuurweb is
een professionele gesprekspartner voor het onderwijs- en cultuurveld en de gemeente Westland.
Visie: Kunst en cultuur zijn van en voor iedereen! Diversiteit aan talent en creativiteit zijn nodig om
innovatief en toekomstgericht aan Westland te bouwen. Met passie en creërende kracht dragen kunst en
cultuur daaraan bij. Westland Cultuurweb wil dat mensen geraakt worden door die passie en kracht, zodat zij
hun talenten kunnen herkennen en inzetten om hun leven zelfbewust in te richten. Westland Cultuurweb
doet dit door in te zetten op verbinding, betrokkenheid en samenwerking vanuit de overtuiging dat dit zal
leiden tot een verankering van kunst en cultuur in de Westlandse samenleving.
Westland Cultuurweb hanteert hierbij vijf kernwaarden: verbinding, kwaliteit, toegankelijkheid, creativiteit
en integriteit.
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Werkvelden
De activiteiten en ondersteuning van Westland Cultuurweb richten zich op de volgende drie werkvelden: de
binnenschoolse educatie, de buitenschoolse educatie en het brede culturele veld. Beleidsdoelen binnen het
sociaal domein worden opgenomen binnen deze drie werkvelden.
De gelden voor binnenschoolse educatie die Westland Cultuurweb besteedt vallen binnen de regeling voor
Cultuureducatie met Kwaliteit. Dit beleid en de huidige regeling Cultuureducatie met Kwaliteit worden in de
komende jaren gecontinueerd. Westland Cultuurweb zal hiervoor opnieuw een aanvraag indienen bij het
Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP). Hiervoor heeft de gemeente Westland al een intentieverklaring tot
matching voor 2017 tot 2020 gegeven. Deze matching zal natuurlijk afhankelijk zijn van de toekenning van de
gelden voor de komende vier jaar door het FCP. Gezien de goede resultaten en evaluaties met het Fonds van
de regeling 2013-2016 heeft Westland Cultuurweb hier alle vertrouwen in. Wanneer het FCP onverhoopt
mocht besluiten de cultuureducatie in Westland niet meer te willen ondersteunen zal het matchingsgeld van
de gemeente Westland ingezet worden voor een minder intensief programma voor het Westlandse primair
onderwijs.
Voortraject
In aanloop naar dit beleidsplan met subsidieaanvraag is een intensief traject doorlopen. In eerste instantie
zijn met het team van Westland Cultuurweb het beleid en de resultaten van dat beleid uitgebreid
geëvalueerd en besproken. Op grond van deze evaluatie zijn de eerste uitgangspunten en doelstellingen voor
de komende jaren geformuleerd. Vervolgens is met een groot aantal stakeholders gesproken. In individuele
gesprekken en tijdens een aantal inspiratiebijeenkomsten zijn de resultaten van Westland Cultuurweb tegen
het licht gehouden en zijn nieuwe ideeën en visies gedeeld. Het betrof hier bijeenkomsten met partners uit
zowel het professionele als culturele amateurveld, met partners uit de kunst- en cultuureducatie en met
partners uit welzijn en gezondheidszorg. De resultaten van deze bijeenkomsten zijn door het team van
Westland Cultuurweb meegenomen in interne gesprekken die tot deze visie en deze aanvraag hebben geleid.
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Uitgelicht – Kunstkracht 10
Op steeds meer scholen in de gemeente wordt gewerkt met de leerlijnen van Kunstkracht 10. Uniek aan deze
leerlijnen is dat ze onder leiding van Westland Cultuurweb samen met professionele kunstvakdocenten én
leerkrachten uit het basisonderwijs zijn ontwikkeld. Daardoor sluiten ze goed aan bij de Westlandse kinderen
en kan het culturele veld binnen de gemeente er goed bij betrokken worden. Tijdens een bezoek aan de
theaterlessen bij basisschool De Kameleon in ’s-Gravenzande valt meteen de betrokkenheid van kinderen en
leerkracht op. Tijdens de les wordt de verbeeldingskracht gestimuleerd, de fantasie ontwikkeld en worden de
kinderen uitgedaagd nieuwe vormen te ontdekken. In grote concentratie worden lichaam en
gezichtsuitdrukking ten volle ingezet. Het is mooi om te zien hoe de eigen leerkracht hierin stimuleert en
uitdaagt, ondanks het feit dat zij zelf geen theaterachtergrond heeft. Zo verleggen ook de leerkrachten in het
basisonderwijs hun grenzen. Kunstkracht 10 vraagt veel van hen: lesgeven in disciplines waar zij vaak geen
achtergrond in hebben. De lessen zijn echter zo gemaakt en opgebouwd dat dit in de meeste gevallen toch
lukt. Scholing en begeleiding door Westland Cultuurweb helpt hierbij. Zo wordt niet alleen de creativiteit van
de kinderen ontwikkeld, maar ook die van de leerkrachten.
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Binnenschoolse educatie
Het werkveld van de binnenschoolse educatie valt deels buiten deze subsidieaanvraag. Westland Cultuurweb
is op dit moment hard bezig met een nieuwe fondsenaanvraag voor de periode 2017-2020 bij het Fonds voor
Cultuurparticipatie (FCP). De gemeente Westland heeft de intentie uitgesproken om bij toekenning door het
fonds de komende vier jaar te willen matchen. De uitgebreide aanvraag zal in oktober bij het Fonds worden
ingediend. Uiterlijk 1 februari 2017 zal hierop uitslag volgen. Wegens de positieve resultaten gedurende de
afgelopen vier jaar verwachten wij dat het Fonds de ondersteuning zal voortzetten. In de aanvraag bij het
Fonds zal een veel uitgebreidere beschrijving van beleid en te behalen beleidsdoelen worden beschreven. Bij
een negatieve uitspraak van het FCP zal het bedrag van matching door Westland Cultuurweb worden ingezet
voor een minder intensief programma met vergelijkbare inhoud en doelstellingen.
Het onderdeel over receptieve kunsteducatie binnen het basisonderwijs valt slechts voor een deel binnen de
mogelijkheden van het Fonds. Hiervoor vraagt Westland Cultuurweb voor de komende jaren daarom een
extra subsidie bij de gemeente Westland aan.
Voorgeschiedenis
In 2013 werd in heel Nederland een aanvang gemaakt met de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK).
Deze regeling heeft het doel de kunst- en cultuureducatie in het basisonderwijs te stimuleren en borgen. Als
gevolg van de positieve beoordeling door het FCP van de Westlandse plannen was er vanaf 2013 jaarlijks
110.000 euro beschikbaar om de plannen te realiseren. De helft wordt door het fonds opgebracht, de andere
helft betreft de matching door de gemeente Westland.
Voorwaarde van de gemeente voor de plannen met betrekking tot CmK was dat de programma’s ten goede
zouden moeten komen aan zo veel mogelijk kinderen. Daarnaast was uitgangspunt het onderwijs actief te
betrekken bij de plannen: het programma zou de scholen de mogelijkheid moeten bieden zelf de
kunsteducatie vorm te geven. De belangrijkste doelstellingen voor deze jaren waren de volgende:

1. Activiteiten gericht op het versterken van de relatie van de school met het lokale culturele
veld.
2. Activiteiten gericht op ontwikkeling van het curriculum kunst en cultuur: het realiseren van
duurzame leerlijnen cultuureducatie.
3. Activiteiten die bijdragen aan de vakinhoudelijke deskundigheid van leerkrachten, educatief
medewerkers van culturele instellingen en kunstvakdocenten.
Bij de start is in 2013 een nulmeting gehouden naar beleid en uitvoering binnen het basisonderwijs en
naar samenwerking tussen basisonderwijs en het plaatselijke culturele veld. Op dat moment gaven
drie scholen aan bewust beleid te voeren op dit gebied. De meeste scholen deden voornamelijk ad
hoc en ongestructureerd aan cultuureducatie. De helft van de scholen gaf bovendien aan helemaal
geen ambities te hebben op dit gebied. De samenwerking met plaatselijke culturele instellingen was
beperkt.
Westland Cultuurweb heeft bij de uitvoering van de plannen het onderwijs en de culturele
organisaties zeer nauw betrokken. Belangrijkste onderdeel van CmK in de gemeente Westland zijn
de leerlijnen ‘Kunstkracht 10’ in alle kunstdisciplines. Deze zijn door kunstvakdocenten uit het
culturele veld ontworpen, in werkgroepen in samenwerking met leerkrachten van het basisonderwijs.
De leerlijnen zijn zo opgebouwd dat de school zijn eigen programma kan samenstellen.
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Daarnaast is voluit ingezet op scholing en begeleiding van het onderwijs. De intern
cultuurcoördinator is de aanjager van het cultuurbeleid binnen de school. Hiervoor is een scholing
ontwikkeld die door Westland Cultuurweb wordt aangeboden. Er zijn trainingen aan schoolteams
gegeven om de leerlijnen te kunnen inzetten en er is scholing gegeven aan het culturele veld om hen
te helpen betere lessen binnen het onderwijs te kunnen geven. De opgedane kennis is ruim gedeeld op
de jaarlijkse conferentie, netwerkbijeenkomsten en via de Cultuurcourant.
Het totale pakket van leerlijnen en van het aanbod door het culturele veld is voor het onderwijs
makkelijk toegankelijk gemaakt via de website van Westland Cultuurweb.
Huidige situatie: bereik en doelgroepen
De inzet van Westland Cultuurweb heeft zich gericht op de actieve cultuurparticipatie. De kinderen zelf kunst
laten maken, van zingen tot toneelspelen, van dansen tot dichten. Het programma is erop gericht te
stimuleren dat in alle basisscholen deze actieve kunstlessen tot het curriculum gaan behoren.
In vergelijking tot de nulmeting is de groei van deelname en de betrokkenheid van zowel het onderwijs als
het culturele veld opmerkelijk te noemen. Waar in 2013 meer dan de helft van de scholen aangaf geen
ambitie te hebben op dit gebied zijn in 2015 26 van de 39 scholen actief betrokken bij cultuureducatie. Er zijn
in drie jaar 45 intern cultuurcoördinatoren opgeleid die het beleid binnen de basisscholen vorm kunnen
geven. In 2013 waren er nog slechts zeven. Er zijn in 2015 alleen al dertig trainingen gegeven aan totaal 281
leerkrachten. Er zijn tot en met 2015 zes leerlijnen ontwikkeld. Hiermee zijn in 2015 5968 leerlingen bereikt.
In 2016 wordt op dit gebied nog verdere groei verwacht.
Het culturele veld is veel meer betrokken bij het onderwijs. Inmiddels hebben negentien aanbieders lessen
voor de leerlijnen ontwikkeld. Daarnaast is er een groot aantal aanbieders dat via de site van Westland
Cultuurweb andere programma’s voor het onderwijs aanbiedt. Een aandachtspunt hierbij is dat het
Westlandse culturele veld voor een groot deel bestaat uit vrijwilligersorganisaties die niet altijd professionals
in dienst hebben, met name op het gebied van erfgoed. Desondanks hebben zij een meerwaarde binnen de
cultuureducatie. Er is hier echter behoefte aan scholing en professionalisering.
Het beleid en de uitvoering van CmK door Westland Cultuurweb kan dan ook succesvol genoemd worden.
Dat blijkt tevens uit de jaarlijkse tussenevaluaties met het FCP: deze waren zonder uitzondering zeer positief.
Het belangrijkste succes dat hierbij genoemd mag worden is de inzet van de leerkracht in de school. De
leerlijnen moeten voor een groot deel door deze leerkrachten zelf uitgevoerd worden. Dat vraagt veel van
hen. Maar door de opbouw van de leerlijnen blijkt dit zeer goed mogelijk te zijn. Leerkrachten gaan er
enthousiast mee aan het werk en leveren daardoor een bijdrage aan het succes van deze regeling in
Westland. Culturele aanbieders kunnen daarnaast extra kwaliteit brengen met hun kracht en expertise.
Uitdagingen voor de toekomst
Allereerst is het de komende jaren van belang te zorgen voor borging en verbreding. De regeling loopt nog
maar kort en de behaalde successen zijn mooi maar ook nog zeer pril. Het doel is en blijft uiteindelijk alle
kinderen in Westland de mogelijkheid te geven dankzij verankerde cultuureducatie hun creativiteit te
ontwikkelen. Hiervoor dienen alle scholen een intern cultuurcoördinator (icc-er) te hebben en cultuurbeleid
te ontwikkelen. Daarnaast is het bij de scholen die de afgelopen vier jaar zijn begonnen van belang de
verankering van beleid en uitvoering van beleid te versterken, zodat kunst- en cultuureducatie een
onmisbaar en essentieel onderdeel van het curriculum binnen de scholen wordt. Op veel scholen is hiermee
nog slechts een begin gemaakt en is verdieping en borging de uitdaging voor de komende jaren. Hiervoor is
het nodig dat cultuureducatie duurzaam wordt opgenomen in de schoolplannen. Daarnaast is het van belang
om cultuureducatie vakoverstijgend te verbinden met bijvoorbeeld rekenen, taal en wereldoriëntatie. Op die
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manier ontstaat er een integratie tussen kunst, cultuur en het overige curriculum waardoor de kinderen hun
creativiteit optimaal kunnen ontwikkelen.
De komende jaren worden er geen nieuwe leerlijnen meer ontwikkeld. De leerlijnen en de verschillende
disciplines die ontwikkeld zijn bieden genoeg basis om de komende jaren mee te werken. Wel is het nodig
deze leerlijnen continu te blijven evalueren, onderhouden en eventueel aan te passen. In deze snel
veranderende samenleving is het nodig zeer alert te reageren op nieuwe ontwikkelingen en deze te
verwerken in het aanbod: de leerlijnen moeten meebewegen met deze ontwikkelingen om te voorkomen dat
zij “op de plank blijven liggen” en snel verouderen.
Op het gebied van deskundigheidsbevordering zijn nog grote stappen te maken. Er is behoefte binnen het
onderwijs aan het opleiden van meer intern cultuurcoördinatoren. De leerkrachten worden enthousiast van
het geven van de kunstlessen, maar lopen in veel gevallen ook nog tegen grenzen aan. Westland Cultuurweb
zal de komende jaren sterk inzetten op de passie en de kracht van de leerkracht. Door hen in teamtrainingen
meer tips, tricks en tools te geven bij het lesgeven in cultuur. Door hen te trainen om in meerdere
kunstdisciplines les te geven. Door in te zetten op co-teaching door kunstvakdocenten en leerkrachten. En
ten slotte door hen de mogelijkheid te geven “expert” te worden binnen de school in bijvoorbeeld theater,
dans, muziek of beeldende kunst en door leerkrachten, die inmiddels een goede basis hebben te begeleiden
in het steeds op innovatievere wijze benaderen van de lessen in Kunstkracht 10
Het culturele veld kan nog veel meer dan nu betrokken worden bij de kunst- en cultuureducatie. Het bereik is
breed en over alle disciplines verdeeld. De bekendheid bij het veld kan echter groter en de professionaliteit
van het veld kan nog worden verbeterd. Hiervoor wordt ingezet op scholing en training van de culturele
partners. Daarnaast is er behoefte aan onderlinge uitwisseling van ervaringen en programma’s, zowel binnen
disciplines als discipline-overstijgend. De variëteit en diversiteit binnen het culturele veld kan nog veel meer
benut worden door het onderwijs en binnen de leerlijnen.
De nieuwe regeling biedt tevens kans beleid te ontwikkelen ter ondersteuning van het middelbaar onderwijs.
Dit kan leiden tot een doorlopende structuur van de programma’s in het basisonderwijs naar het middelbaar
onderwijs. Ten slotte wordt de komende jaren samenwerking opgezet met de HBO-kunstopleidingen en de
PABO’s in de omgeving.
Een nieuwe uitdaging: receptieve kunst voor alle kinderen
Zoals hierboven geschetst heeft Westland Cultuurweb de afgelopen vier jaar voluit ingezet op actieve
kunsteducatie. Het bezoeken van musea, voorstellingen en concerten maakte geen deel uit van de
programma’s. Niet omdat Westland Cultuurweb hier de noodzaak niet van inziet, maar omdat de regeling
CmK geen financiële ondersteuning bood voor dergelijke programma’s. Een klein aantal scholen geeft binnen
haar beleid nog wel ruimte aan dit soort activiteiten. Deelname aan passieve kunstparticipatie door het
primair onderwijs is de afgelopen jaren sterk gedaald, met name door een daling van deelname aan de
programma’s van Kunstgebouw, die veel minder door de scholen worden ingekocht.
Inmiddels is gebleken dat er wel degelijk behoefte bestaat aan het bieden van mooie kunstervaringen aan de
kinderen. Icc’ers en schooldirecteuren wijzen Westland Cultuurweb daarop. Ook geluiden vanuit de
leerkrachten wijzen in die richting. Het Haagse Kunstmenu wordt in seizoen 2015-2016 en 2016-2017
afgenomen door een aantal scholen. Een aangenomen motie voor financiële steun in de gemeenteraad voor
dit programma volgend seizoen geeft aan dat er ook politiek draagvlak is voor receptief kunstaanbod in het
basisonderwijs en ondersteuning daarvan.
Daarnaast lijkt er binnen de regeling CmK 2017-2020 nu ook ruimte voor receptieve kunstbeoefening. De
financiële ondersteuning dient dan wel te gaan richting ontwikkeling van programma’s en borging daarvan
voor de toekomst, en niet naar de uitvoering van de activiteiten zelf.
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Westland Cultuurweb heeft daarom plannen om toe te werken naar een programma van receptieve
kunstbeoefening dat voor alle kinderen in het basisonderwijs beschikbaar zou moeten worden. Voorlopig
wordt hierbij uitgegaan van een uiteindelijke deelname van 70% van de Westlandse scholen. Uitgangspunt is
dat alle kinderen elk schooljaar een voorstelling, tentoonstelling of concert bezoeken. Dit kan op de eigen
school, in Westland of in de grote steden. Alle kunstdisciplines komen hierbij aan bod. Het bezoek gaat altijd
vergezeld van een workshop of les. Scholen en hun cultuurcoördinatoren worden actief betrokken bij de
samenstelling van de activiteiten. Waar mogelijk zal het programma natuurlijk aansluiten bij de leerlijnen van
Kunstkracht 10.
Financiering van dit programma is niet eenvoudig. De kosten van bezoek en les zullen deels door de scholen
gedragen moeten worden. Westland Cultuurweb verwacht dat hiervoor draagvlak binnen het onderwijs zal
ontstaan, mits leerkrachten mee kunnen denken over de inhoud. Er is echter extra financiering nodig. Een
deel kan worden opgevangen vanuit de gelden CmK. Daarnaast zal er vanuit de gemeente een extra impuls
moeten komen. Deels om aan de kosten per kind bij te dragen en deels om de organisatie door Westland
Cultuurweb mogelijk te maken.
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Binnenschoolse Educatie
Beleidsdoelen 2017-2020
Hoofddoelstellingen
 Aantal scholen dat kunst- en cultuureducatie de komende jaren een vaste plek in het curriculum
heeft gegeven verhogen naar 95% in 2020.
 Deelname van kinderen aan leerlijnen ‘Kunstkracht 10’ verhogen naar 80%.
 Bereik receptieve kunstbeoefening door 70% van de basisschoolkinderen in 2020.
Ondersteuning en beleid onderwijs
 Cultuurbeleid binnen de scholen steviger verankeren.
 Scholen ondersteunen bij het beschrijven van het cultuurbeleid en het opnemen binnen het
schoolplan daarvan.
 Scholen ondersteunen in het vertalen van het beleid naar concrete activiteiten.
 Scholen ondersteunen bij het vormgeven van de inzet van de leerlijnen Kunstkracht 10.
 Scholen ondersteunen met ontwikkelen van concrete activiteiten wanneer zij niet kiezen voor de
leerlijnen van Kunstkracht 10 of in aanvulling op Kunstkracht 10.
 Tweemaal per jaar netwerkbijeenkomsten organiseren voor de intern cultuurcoördinatoren, voor
uitwisseling en kennisoverdracht.
 Opzetten van kennisdeling met betrekking tot cultuureducatie en de leerlijnen via een nieuw digitaal
platform en de al bestaande Cultuurcourant.
Leerlijnen en curriculum
 Evalueren en aanpassen van huidige leerlijnen.
 Leerlijnen tweejaarlijks inhoudelijk vernieuwen en aanpassen.
 Het culturele veld helpen en stimuleren meer lessen te ontwikkelen passend binnen Kunstkracht 10.
Scholing
 Icc-cursus continueren en verbeteren. Streven is dat elke school twee opgeleide
cultuurcoördinatoren binnen het team heeft.
 Teamtrainingen en individuele coaching verzorgen aan leerkrachten ten behoeve van de uitvoering
van de leerlijnen dan wel van het geven van eigen invulling aan de leerlijnen.
 Opzetten van een programma van co-teaching waar leerkrachten aan deel kunnen nemen, in
samenwerking met professionele kunstvakdocenten en het culturele veld.
 Expert-trainingen opzetten en verzorgen voor leerkrachten die expert willen worden in één of meer
disciplines (dans, theater, muziek, beeldende kunst, nieuwe media, literatuur & filosofie of
erfgoed).
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Culturele veld
 Het culturele veld stimuleren tot en helpen bij de ontwikkeling van aanbod voor het primair
onderwijs.
 Het culturele veld stimuleren tot en helpen bij de ontwikkeling van aanbod voor het voortgezet
onderwijs.
 Scholing bieden aan zowel professionele kunstvakdocenten als aan vrijwilligers van culturele
organisaties: op het gebied van vakdidactiek, onderwijs en methodiek.
 Netwerkbijeenkomsten organiseren waar ervaringen kunnen worden uitgewisseld.
 Educatief aanbod van culturele organisaties actief promoten en bekend maken via de website.
Voorgezet onderwijs
 Stuur- en werkgroepen starten die het huidige beleid en de behoefte aan programma’s binnen het
middelbaar onderwijs in kaart brengen.
 Beleid en programma’s voor het middelbaar onderwijs ontwikkelen en uitvoeren.
 Doorlopende structuur ontwerpen van cultuureducatie in het basisonderwijs naar cultuureducatie in
het middelbaar onderwijs.
Receptief aanbod
 Ontwerpen van structuur en een programma-opzet voor receptieve kunstbeoefening. Hierbij het
onderwijsveld zelf sterk betrekken teneinde een vraaggerichte opzet ontwerpen.
 Vanaf seizoen 2017-2018 jaarlijks een aanbod verzorgen voor kunstbezoek in alle disciplines voor alle
kinderen van het basisonderwijs, op school, binnen de gemeente en in de grote steden.
 Borgen dat dit aanbod vergezeld gaat van een goede les of workshop en zo mogelijk aansluit bij de
leerlijnen van Kunstkracht 10.
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Uitgelicht: “Kunst uit de Keuken”
Vanaf september 2015 begonnen in acht Westlandse kernen diverse korte naschoolse cursussen op
basisscholen. Goedkoop en laagdrempelig, als kennismaking met kunsteducatie. Basisschool de Hoeksteen
in Honselersdijk was één van de locaties. In maart 2016 gaf beeldend kunstenaar Sarina Missot daar een
aantal buitenschoolse workshops.
Het plezier dat de kinderen bij haar lessen beleven is bij binnenkomst direct duidelijk. Sarina laat vrijwel alles
door de kinderen zelf bedenken, en stimuleert de creativiteit en fantasie. In de cursus ‘Kunst uit de Keuken’
maken kinderen allerlei culinaire ontwerpen: van eigen design servies tot een pannenkoekenmachine.
Directeur Joke Arensman van de Hoeksteen doet moeite om veel kinderen te verleiden deze naschoolse
kunstlessen te volgen. Ook kinderen uit gezinnen die het niet zo breed hebben krijgen een kans zich te
ontwikkelen en het plezier in goede muziek-, dans-, kunst- en theaterlessen te ontdekken. Wanneer de
lessen voor de kinderen alsnog te duur zijn betaalt Stichting Leergeld mee. Bedoeling is dat een aantal
kinderen uiteindelijk zo bevlogen raakt dat zij interesse krijgen in de meer gespecialiseerde lessen bij kunstaanbieders in Westland. Op die manier ontstaat doorstroming van kunsteducatie binnen de school naar
lessen rondom de school. En van de kennismaking rondom de school naar de theater- of dansschool, de
muziekschool of het centrum voor beeldende kunst.
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Buitenschoolse educatie
Voorgeschiedenis
Bij de oprichting van Westland Cultuurweb in 2013 werd de buitenschoolse educatie verzorgd door drie
aanbieders, die hiervoor structureel subsidie van de gemeente kregen: Theaterschool Koperen Kees,
Muziekschool Westland en de muziekverenigingen. De subsidie kwam slechts ten goede aan twee disciplines:
muziek en theater. Het aanbod had een relatief laag bereik tegen hoge kosten. De lessen werden grotendeels
centraal op een paar locaties in Westland aangeboden. De doelgroep beperkte zich tot kinderen die van huis
uit door hun ouders gestimuleerd werden om muziek- of theaterlessen te volgen. Evenmin bestond er
laagdrempelig kennismakingsaanbod in de verschillende kernen.
Vanaf september 2013 ontving Westland Cultuurweb deze subsidie om hiermee buitenschoolse kunstlessen
in te kopen. Er lag de afspraak dat Westland Cultuurweb tot september 2015 het aanbod bij de
oorspronkelijke aanbieders zou inkopen. Daarna had zij geheel de vrije hand het inkoopbeleid vorm te geven.
Westland Cultuurweb heeft in 2015 een aantal beleidswijzigingen doorgevoerd. Uitgangspunten hierbij
waren een breder aanbod en een groter bereik en spreiding met behoud van kwaliteit. Het aanbod bij de
muziek- en theaterschool is ingekocht voor een marktconforme lagere prijs en zij zijn gestimuleerd om het
aanbod meer te spreiden over de gemeente Westland. De muziekverenigingen hebben daarentegen juist
meer ondersteuning ontvangen ten behoeve van hun samenspelactiviteiten.
Daarnaast heeft Westland Cultuurweb een start gemaakt met de inkoop van meer disciplines dan alleen
theater en muziek. Er is inkoop gedaan in dans, beeldende kunst en popmuziek bij nieuwe aanbieders. Ten
slotte is gestart met een groot aantal laagdrempelige cursussen in alle disciplines rondom een achttal
scholen in verschillende kernen. Kinderen kunnen hier zeer goedkoop kennismaken met een divers aanbod
van kunstlessen door Westlandse aanbieders.
Huidige situatie: bereik en doelgroepen
Het beleid van de afgelopen drie jaar was succesvol. Met het nieuwe aanbod rondom de scholen zijn meer
dan 600 leerlingen bereikt. Over de gehele linie is het bereik gestegen van 701 leerlingen en 6200 lesuren in
seizoen 2013-2014 naar 1753 leerlingen en 7163 lesuren in seizoen 2015-2016. Waar tot 2015 nog werd
ingekocht bij drie aanbieders was dat in seizoen 2015-2016 gestegen naar twintig aanbieders.
Binnen de levensloop in cultuureducatie is het uitgangspunt alle kinderen te bereiken met
kennismakingsaanbod binnen school. Een kleinere, maar nog behoorlijke groep, volgt vervolgens lessen
rondom het onderwijs of kennismakingscursussen bij de educatieve aanbieders. Laagdrempelig en
goedkoop. Voor een weer kleinere groep wordt dit echt een hobby of passie: zij stromen door naar een
muziekschool, dans- of theaterschool of naar een werkplaats beeldende kunst. De top van deze piramide
bestaat uit het toptalent. Die kinderen en jongeren die zo veel passie hebben dat zij hun mogelijkheden
maximaal willen benutten en er eventueel hun beroep van willen maken.
De gelden voor de buitenschoolse educatie komen op dit moment voornamelijk ten goede aan kinderen in
de basisschoolleeftijd. Er is een relatief laag bereik onder jongeren vanaf 12 jaar. Jongeren worden wel in
grotere mate bereikt door de dansscholen en, zij het in mindere mate, door Theaterschool Koperen Kees.
De meeste lessen worden nog steeds voornamelijk gevolgd door kinderen uit gezinnen met midden- en
hogere inkomens, alhoewel daarin in 2015 een eerste omslag is gemaakt. Er worden helaas echter nog
steeds te weinig kinderen bereikt uit gezinnen met lage inkomens en uit minder kansrijke bevolkingsgroepen.
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Waar kinderen uit deze gezinnen op dit moment op de meeste basisscholen kunsteducatie krijgen binnen het
onderwijs kan de deelname aan lessen buiten het onderwijs nog groeien. De programma’s rondom de
scholen dragen bij maar lossen de beperkte deelname nog niet op.. De bekendheid van ouders met het
Kindpakket en de Stichting Leergeld is klein. Daarnaast zijn nog niet alle aanbieders van kunsteducatie
aangesloten bij het Kindpakket.
Binnen de buitenschoolse educatie int Westland heeft talent - de top van de piramide - nog bijna geen plek.
Sinds 2015 ondersteunt Westland Cultuurweb de talentenklassen van Dans Creatie. Daarmee is alleen in
deze discipline een plek voor zeer talentvolle kinderen die een speciaal programma kunnen volgen. Op het
gebied van muziek kan toptalent met name in de muziekverenigingen een plek vinden. Er zijn echter geen
speciale lesprogramma’s voor deze talenten beschikbaar. Voor kinderen die andere instrumenten bespelen
dan blaasinstrumenten of slagwerk is er geen talentenprogramma.
Daarnaast zijn de uitdagingen die Westland Cultuurweb zich stelt binnen het gebied van het sociaal domein
ook binnen de kunsteducatie van toepassing. Met name de groep van kinderen met een beperking heeft een
laag bereik. Alleen Theaterschool Koperen Kees bereikt deze doelgroep met haar theatergroep
“Buitengewoon”. Binnen andere disciplines zijn er bijna geen lessen beschikbaar.
Uitdagingen voor de toekomst
De komende jaren is er op het gebied van de buitenschoolse educatie de grote uitdaging om het bereik nog
te vergroten. De eerste stap hiervoor is de afgelopen twee jaar gezet, maar dat is niet voldoende. Binnen het
bestaande bereik dienen echter ook verschuivingen plaats te vinden.
Ten eerste is het van belang om meer jongeren met goede kunsteducatie in contact te brengen. Veel
jongeren die muziekles volgen haken bijvoorbeeld na de basisschool af. Bij beeldende kunst is het aantal
deelnemers boven de twaalf jaar bijzonder klein. Alleen dans en in mindere mate theater weten jongeren
aan zich te binden. Voor deze doelgroep dienen daarom nieuwe vormen gevonden te worden. Uit ervaring in
de rest van het land blijkt dat er bij succesvolle jongerenprojecten twee factoren van belang zijn: de jongeren
moeten zich eigenaar voelen van het kunstproject, hun eigen wereld moet daarin betrokken worden.
Daarnaast is het sociale aspect van belang. Jongeren willen ergens bij horen en gezamenlijk aan iets
bijdragen. Daaraan wordt in de kunsteducatie nog wel eens voorbijgegaan. Westland Cultuurweb bewandelt
hiervoor twee wegen. Ten eerste ondersteunt zij aanbieders bij het ontwerpen van aanbod voor jongeren,
zodat bovenstaande factoren hierbinnen ruimte krijgen. Daarnaast initieert Westland Cultuurweb in 2017 en
2018 een aantal pilots voor jongeren die inzicht kunnen verschaffen in toekomstige mogelijkheden en basis
zijn voor bestendig beleid vanaf 2019.
Ten tweede dient een verhoging van de deelname van kinderen uit gezinnen met een lager inkomen plaats
te vinden. Deze omslag zal niet eenvoudig zijn. Het is echter van belang, omdat juist deze groepen het meest
kunnen profiteren van een financiële bijdrage van Westland Cultuurweb. Hetzelfde geldt voor kinderen en
jongeren met een beperking. Ook hiervoor kan financiële ondersteuning door Westland Cultuurweb leiden
tot meer deelname en goede programma’s. Hiervoor is bekendheid van regelingen als Kindpakket Westland
en Stichting Leergeld Westland van belang. Daarvoor zoekt Westland Cultuurweb samenwerking met
welzijnsinstellingen als Vitis en de schooldirecteuren om deze bekendheid te vergroten.
Ten derde dient talent meer aandacht te krijgen. De talentenprogramma’s van Dans Creatie zijn een mooi
voorbeeld voor de andere disciplines. Westland Cultuurweb daagt de educatiepartners uit om hiervoor
programma’s te ontwikkelen die eventueel voor ondersteuning in aanmerking komen.
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Buitenschoolse Educatie
Beleidsdoelen 2017-2020
Hoofddoelstellingen
 Het totale bereik van de buitenschoolse lessen verhogen naar 8000 lesuren aan tenminste 2000
leerlingen in 2018. Dit bereik daarna bestendigen.
 Binnen dit bereik een aandeel van 10% binnen de doelgroepen van het sociaal domein
bewerkstellingen in 2020.
 Binnen dit bereik het aandeel van kinderen in laagdrempelige oriëntatiecursussen verhogen naar
1200 in 2020.
 Opzet talentenprogramma’s in de disciplines muziek, theater en beeldende kunst.
Ontwikkeling huidig buitenschools aanbod
 Laagdrempelig aanbod rondom scholen uitbreiden wegens succes en gebleken behoefte. In elke kern
voorzieningen aan het basisonderwijs koppelen, verzorgd door Westlandse aanbieders. Daar
waar mogelijk vanaf 2019 een uitbreiding tot stand brengen naar aanbod door samenwerkende
scholen op kernniveau.
 Koppeling tot stand brengen tussen binnen- en buitenschools aanbod. Hierbij de scholen actief
betrekken en een regisserende rol geven.
 Verdiepend vervolgaanbod op diverse plaatsen in het Westland continueren en versterken. Hierbij
streven naar gespreid aanbod in Westland voor alle disciplines: dans, theater, muziek,
beeldende kunst. Voor dit aanbod eventueel meerjarige contracten afsluiten met aanbieders
om continuïteit te garanderen en kwaliteit te kunnen borgen.
 Verbinding en doorstroming tussen laagdrempelig aanbod rondom de scholen en vervolgaanbod
Westland-breed stimuleren en tot stand brengen.
 Talentenaanbod: voor dans continueren, voor muziek/theater/beeldend stimuleren en helpen
ontwikkelen. Dit zo veel mogelijk door Westlandse partners in onderlinge samenwerking. Hierbij
professionele opleidingen uit Rotterdam en Den Haag betrekken.
Jongeren
Nieuw beleid ontwikkelen en stimuleren:
 In gesprek met middelbaar onderwijs en op te richten jongerenpanels voor input over behoeftes aan
laagdrempelig nieuw aanbod kunsteducatie. Uitgangspunten hierbij dienen te zijn: de behoefte
aan sociale en onderlinge verbondenheid die kunst en cultuur kunnen geven en die voor
jongeren van belang is. En borging van eigenaarschap over inhoud en vorm bij de jongeren zelf.
 Aanhaken bij bestaande activiteiten op en rondom de middelbare scholen. Hier vanuit de expertise
van Westland Cultuurweb een organisatorische en inhoudelijke kwaliteitsimpuls geven.
 Nieuwe vormen stimuleren die kunst en cultuur onder jongeren een positieve impuls geven
(talentenwedstrijden, battles, open podia). Hierbij samenwerking stimuleren tussen educatie
aanbieders zoals de dansscholen, Koperen Kees en de muziekscholen en middelbare scholen
zoals ISW en Lentiz. Samenwerking met podia als de Naald, MCW en Nederland 3 stimuleren.

19

Sociaal Domein (lage inkomens en mensen met een beperking)
Lage inkomens
 Het bereik dat hierbij in de lessen rondom de scholen wordt gehaald borgen en uitbreiden.
Deelname van deze groepen vergroten door intensievere samenwerking en kennis van
schooldirecties en welzijnsinstellingen als Vitis.
 Samenwerking met Stichting Leergeld en Kindpakket Westland intensiveren. Bekendheid van deze
regelingen versterken en actief de participatie aan deze regelingen bevorderen. Aanbieders
actief stimuleren hierop in te zetten.
 Cultuureducatie ontwikkelen in andere dan de traditionele vormen en op andere dan de traditionele
locaties, zoals tijdens vakanties en in samenwerking met welzijnsorganisaties en buitenschoolse
opvangorganisaties.
Mensen met een beperking
 In samenwerking met Westerhonk en woonzorglocaties cultuureducatie-aanbod laten ontwikkelen
voor mensen met een beperking. Aanbod verzorgd door lokale partners als Koperen Kees,
Muziekmeesters, lokale dansscholen, etc.
 Dit ten goede laten komen aan alle leeftijdsgroepen binnen deze doelgroep. Hierbij kan de financiële
ondersteuning vanuit Westland Cultuurweb ook ten goede komen aan doelgroepen boven de 21
jaar.
 Buitenschools aanbod rondom het speciaal onderwijs ontwikkelen, naar voorbeeld van buitenschools
aanbod rondom het regulier onderwijs.
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Uitgelicht - Groeispurt
Op 7 mei 2016 vond in popcentrum Nederland 3 de finale plaats van het project Groeispurt. Vier bands
traden die avond op met als inzet een plekje in de line-up van Waterpop 2016. Hieraan was een intensief
traject van begeleiding, lessen en workshops voorafgegaan. In november 2015 deden vele Westlandse bands
mee aan de audities voor dit mooie traject in Westland Theater de Naald. Vier bands werden uitverkozen.
Hen werd een jaar lang ondersteuning geboden, met daarin workshops door nationaal bekende songwriters
en popmuzikanten. Bij de finale bleek overduidelijk hoe veel dit had opgeleverd: alle bands waren niet alleen
muzikaal gegroeid, maar ook in podiumpresentatie en uitstraling. Uiteindelijk werd Rise of The Wood de
winnaar van de avond. Groeispurt is als opvolger van Popprijs Westland een mooi voorbeeld van
samenwerking tussen verschillende organisaties. Met hulp en financiële ondersteuning van Westland
Cultuurweb hebben Popcentrum Nederland 3, Waterpop en Muziekcentrum Westland de handen
ineengeslagen om dit muzikale project vorm te geven. Met als resultaat een impuls voor de Westlandse
popmuziek en aantoonbare kwaliteitsverbetering. Mooi is ook dat de drie partijen op de middag vóór de
finale een bijeenkomst organiseerden waar zij alle poppodia en popfestivals in Westland voor uitnodigden.
Doel: ontmoeting en het in kaart brengen van knelpunten en succesfactoren, als basis om in de toekomst
gezamenlijk verder op te trekken.
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Het culturele veld
Voorgeschiedenis
Het culturele leven in Westland – zeker op amateurniveau – is rijk en gevarieerd. Het voor een groot deel uit
verenigingen bestaande veld is actief en kent een grote inzet van vrijwilligers en zeer gepassioneerde
liefhebbers. Meer dan tachtig koren, acht harmonieën en een fanfare, meer dan tien theatergroepen, in elke
kern een historische werkgroep, dichters en schrijvers, beeldend kunstenaars, popmusici: in alle disciplines
kent de gemeente Westland een actieve groep van kunstbeoefenaars. Tegelijkertijd was dit veld in 2013 zeer
versnipperd en naar binnen gericht. De meeste disciplines waren vertegenwoordigd in het Cultureel Platform
Westland middels een koepelorganisatie. Deze koepelorganisaties functioneerden met wisselend succes. Het
Cultureel Platform – overlegorgaan tussen de culturele sector en de gemeente – stond nog in de
kinderschoenen.
Daarnaast kende de gemeente Westland een aantal professionele organisaties: Bibliotheek Westland,
Westland Theater de Naald, het Westlands Museum, Muziekschool Westland en Theaterschool Koperen
Kees. Samenwerking tussen deze professionele organisaties en het amateurveld was er amper of kwam zeer
moeizaam tot stand. Er was veel onderling wantrouwen en het belang van gezamenlijkheid werd slechts door
enkelen gezien.
Tegelijkertijd stond het verenigingsleven (en daarmee ook de culturele sector) onder druk. Besturen van
verenigingen vonden steeds moeilijker nieuwe leden, de werkdruk was hoog en veel van de traditionele
verenigingen leden aan vergrijzing. Het culturele veld had verder nog veel te weinig bekendheid in Westland.
Iedereen deed individueel zijn eigen marketing, met wisselend succes. De media besteedden steeds minder
aandacht aan kunst en cultuur.
De situatie is de laatste drie jaar op een aantal punten verbeterd. Mede dankzij Westland Cultuurweb wordt
er meer en intensiever samengewerkt. Westland Cultuurweb heeft een groot aantal
samenwerkingsinitiatieven ondersteund, zowel organisatorisch als financieel: korendagen, theaterfestivals,
popprojecten, literaire avonden, dansfestivals en muziekprojecten. Uitgangspunt hierbij was niet alleen de
culturele kwaliteit, maar tevens de verbinding. Door Westland Cultuurweb gesteunde projecten zijn altijd van
meerdere culturele instellingen of van de koepelorganisaties. Binnen alle disciplines zijn er projecten
ondersteund. Soms bestond deze ondersteuning alleen uit een financiële bijdrage, veel vaker betrof het ook
artistiek advies, hulp bij de organisatie, advies bij fondsenaanvragen of uitvoering van projectleiderschap.
Op initiatief van Westland Cultuurweb zijn er nieuwe koepelorganisaties opgericht, die ook zitting hebben
genomen in Cultureel Platform Westland: de literaire organisatie “Schrijvers tussen de Kassen” en de
stichting Westland Danst, waarin de meeste Westlandse dansscholen en -verenigingen zijn
vertegenwoordigd. Beiden hebben zich direct actief opgesteld in het organiseren van activiteiten en festivals.
Inmiddels is de wil om samen te werken enorm gegroeid. Daarnaast is een groot deel van het wantrouwen
tussen organisaties verdwenen. Men ziet de noodzaak om de handen ineen te slaan. Ook de samenwerking
tussen de professionele organisaties en het amateurveld is verbeterd en geïntensiveerd.
Westland Cultuurweb heeft tevens een impuls gegeven aan de marketing van de culturele sector. Zij heeft de
leiding genomen in collectieve marketing, die voor een grotere bekendheid van kunst en cultuur onder de
bewoners heeft geleid. Door programma’s te faciliteren op de WOS, door gezamenlijke agenda’s te
verzorgen in de plaatselijke pers, op de website van de WOS en op de eigen site. Daarnaast is veel marketing
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gedaan via nieuwe media: nieuwsbrief, facebook, twitter en de website. Het culturele veld heeft hier veel
profijt van gehad en geeft ook aan hier tevreden over te zijn.
Ten slotte heeft Westland Cultuurweb een impuls gegeven aan het jaarlijkse culturele festival Podium
Westland. Vanaf 2015 is zij volledig verantwoordelijk voor organisatie en facilitering van dit festival dat een
podium biedt aan het gehele Westlandse culturele veld. Er is meer festivaluitstraling gekomen en de jeugd is
meer betrokken door het bieden van een plek aan de aanbieders van kunsteducatie met workshops en open
podia.
Huidige situatie, doelgroepen en uitdagingen
De taakstelling die Westland Cultuurweb bij haar oprichting kreeg betrof voornamelijk: ondersteuning en
facilitering van het culturele veld. Gevolg hiervan was dat Westland Cultuurweb bij de uitvoering van deze
taak vooral is uitgegaan van de bestaande culturele infrastructuur van verenigingen, koepelorganisaties en
professionele organisaties.
Tegelijkertijd kan het volgende worden geconstateerd:
 Het verenigingsleven heeft het moeilijk. Mensen zijn steeds minder bereid zich voor langere tijd in te
zetten. Verenigingen vergrijzen.
 Leden van verenigingen kiezen steeds vaker voor ad hoc projecten buiten de verenigingen om.
 Verenigingen trekken steeds minder nieuwe leden in de leeftijdsgroep van 20-40 jaar. Deze groep
komt vrijwel alleen met cultuur in aanraking als consument (via de Naald of in de grote steden) of via
hun kinderen (cultuureducatie). Dat wil echter niet zeggen dat zij niet geïnteresseerd zijn in actieve
cultuurparticipatie/educatie. De bestaande vormen sluiten echter niet bij hun behoeftes aan. Velen
zijn echter thuis wel met cultuur bezig (muziek, beeldende kunst, nieuwe media).
 Er bestaat vrijwel geen cultuureducatie voor volwassenen in Westland (het betreft bijna uitsluitend
cursussen beeldende kunst). Hierin verschilt het Westland van de grote steden in de buurt. Een
aantal dansscholen biedt sinds 2015 wel musicalcursussen voor volwassenen aan en dat blijkt in een
behoefte te voorzien. Dit soort initiatieven wordt op dit moment nog vrijwel niet door Westland
Cultuurweb ondersteund. Het valt buiten de gelden voor cultuureducatie tot 21 jaar en wordt binnen
de bestaande structuur van het culturele veld niet aangeboden.
 Ouderen worden ruim bereikt. Het betreft echter voornamelijk ouderen die nog zelfstandig leven.
Ouderen in en rond verzorgings-/verpleeghuizen komen vrijwel niet in aanraking met actieve en
passieve cultuurparticipatie.
 Andere groepen binnen het sociaal domein worden niet of nauwelijks bereikt. Niet door de reguliere
activiteiten binnen het culturele veld, niet door specifiek op hen gerichte activiteiten. Zij hebben
eenvoudig geen kennis van het culturele veld dan wel geen financiële middelen om deel te nemen.
De komende vier jaren zal er zowel bestendiging als vernieuwing van het beleid moeten plaatsvinden. Het
bestaande beleid ten aanzien van het huidige culturele veld heeft zijn waarde bewezen en wordt voortgezet.
Hierbij wordt blijvend ingezet op ondersteuning van samenwerking, organisatie van verbindende activiteiten
en kwaliteitsverbetering. Er wordt geïnvesteerd in bestuurlijke en organisatorische ondersteuning van het
culturele veld. Daarnaast wordt de collectieve marketing voor het culturele veld voortgezet. Hierbij wordt
geprobeerd via nieuwe media nog meer een nieuw en jonger publiek aan te spreken.
Daarnaast worden een aantal nieuwe accenten gelegd. Ten eerste wordt ingezet op voor de gemeente
Westland nieuwe vormen van cultuureducatie en -participatie. De behoefte van burgers om zich minder te
willen binden aan een vereniging en meer aan ad hoc projecten mee te doen leidt tot ondersteuning van dit
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soort projecten. In de theater- en korenwereld zijn dit soort initiatieven reeds aan het ontstaan. Westland
Cultuurweb sluit hierbij aan speelt haar faciliterende en organiserende rol.
Ten tweede stimuleert Westland Cultuurweb actieve kunstparticipatie van individuen. Er lijkt met name
behoefte aan cultuureducatie voor volwassenen. Theater-, dans en musicalcursussen voor volwassenen
kunnen voorzien in de wens van bewoners zich te ontwikkelen en cultuur te beoefenen zonder zich te willen
aansluiten bij een vereniging. Hier liggen veel mogelijkheden in de nabije toekomst: bij Theaterschool
Koperen Kees en de verschillende dans- en muziekscholen. Ook voor deze nieuw te ontwikkelen activiteiten
is verbinding, samenwerking en goede marketing van belang. Hier kan Westland Cultuurweb haar rol
vervullen.
Westland Cultuurweb zet sterk in op vergroting van de cultuurparticipatie in het sociaal domein. In 2016 is
hiermee al een start gemaakt met het project Kunstkracht 55+ voor oudere bewoners in de woonzorglocaties
van Pieter van Foreest en Careyn. Hiervoor zijn zowel plaatselijke als landelijke fondsen geworven. Dit
project loopt inmiddels met veel succes. De komende jaren wordt aan dit programma een vervolg gegeven.
Daarnaast is ook de grote groep ouderen die nog zelfstandig woont groeiende. Vaak zijn zij niet meer bij
verenigingen aangesloten, maar hebben zij nog wel behoefte aan participatie in de samenleving: kunst en
cultuur kunnen hier een rol vervullen. In samenwerking met welzijnsinstellingen als Vitis, Careyn en Pieter
van Foreest wordt gezocht naar manieren om in deze behoefte te voorzien. Westland Cultuurweb betrekt
hier het plaatselijke culturele veld bij. Zo zijn er inmiddels plannen voor georganiseerd theaterbezoek in
samenwerking met de Naald en de landelijke stichting Vier het Leven.
Ten slotte worden initiatieven genomen en gesteund voor andere groepen binnen het sociaal domein. In
samenwerking met Westlandse welzijnsinstellingen en culturele instellingen worden projecten geïnitieerd
voor onder andere vluchtelingen en mensen met een beperking. Hierover zijn de eerste verkennende
gesprekken gevoerd. Voor deze projecten zoekt Westland Cultuurweb jaarlijks aanvullende financiering bij
plaatselijke en landelijke fondsen en zal tevens een beroep doen op projectsubsidies WMO bij de gemeente
Westland.
Fonds Kleinschalige Culturele Initiatieven
Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Westland van 10 november 2015 werd door het college een
door vijf partijen ingediende motie inzake ondersteuning kleinschalige culturele initiatieven overgenomen.
Hierin werd het college gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken een fonds in het leven te roepen om
kleinschalige culturele projecten op wijkniveau te ondersteunen. Dit soort projecten kan nu vaak moeilijk
financiële steun vanuit de gemeente krijgen wegens de eis dat projectsubsidies alleen ten goede komen aan
vernieuwende en verbindende activiteiten en vanwege het feit dat Westland Cultuurweb geen financiële
steun geeft aan initiatieven van individuele organisaties. Er werd in de motie gevraagd de expertise van
Westland Cultuurweb te gebruiken.
Na overleg met de gemeente heeft Westland Cultuurweb de intentie om zo’n fonds te beheren en hiertoe
beleid te ontwikkelen. Het fonds zal een aantal kleinschalige culturele initiatieven op wijkniveau kunnen
ondersteunen. Aanvragen hiervoor kunnen zowel vanuit het culturele veld als vanuit welzijnsorganisaties
gedaan worden. Het fonds zal jaarlijks twintig tot dertig initiatieven met een klein bedrag kunnen steunen.
Hiervoor zal Westland Cultuurweb een regeling in het leven roepen. Initiatieven hoeven geen vernieuwend
karakter te hebben en kunnen worden aangevraagd door individuele organisaties. Initiatieven dienen wel
verbinding tot stand te brengen tussen culturele en andere organisaties, tussen kunst en maatschappij. De
activiteiten dienen een bijdrage te leveren aan welzijn en verbinding op wijkniveau. Het zal niet mogelijk zijn
aanvragen in te dienen die ondersteuning van de reguliere activiteiten van een organisatie betreffen.
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Huisvesting cultureel veld
Bij het ontstaan van Westland Cultuurweb werd haar een taak toebedacht in gebruik van ruimtes door het
culturele veld. Bedoeling was bestaande ruimtes te inventariseren en samen met het veld tot efficiënt
gebruik te komen. Door de grote versnippering van het culturele veld is in de eerste twee jaar van deze
opdracht nog niet heel veel terecht gekomen. Er is een inventarisatie gemaakt, er is incidenteel bemiddeld,
maar helaas met nog (te) weinig resultaat. Westland Cultuurweb had in de eerste jaren van haar bestaan ook
nog te weinig vertrouwen van het veld deze taak naar behoren uit te voeren.
In deze periode zou tevens het accommodatiebeleid van de gemeente vorm hebben moeten krijgen. Dat lijkt
nu in 2016 te gaan gebeuren. Onzekerheid over dit accommodatiebeleid maakte het voor Westland
Cultuurweb lastiger hier efficiënt op te acteren.
Het ruimtegebruik binnen het culturele veld is versnipperd. Er is weinig samenwerking tussen partners in het
veld om ruimtes te delen en gezamenlijk te exploiteren. De onzekerheid over de toekomst van bijvoorbeeld
de Hofboerderij en de Leuningjes maken het culturele veld wantrouwig. Daarnaast is er een ontwikkeling te
constateren dat scholen zich steeds meer breed willen openstellen en verantwoordelijkheid voelen voor hun
wijk of kern (zoals bijvoorbeeld in Heenweg en Kwintsheul). Scholen willen ook graag andere functies in hun
gebouw faciliteren, zoals kunsteducatie of bibliotheek.
Bibliotheek Westland maakt een ontwikkeling door meer te willen zijn dan een ‘boekenuitleencentrum’,
maar een plek binnen de kern met een sociale functie, zoals horeca, cursussen, welzijn. Vitis Welzijn sluit zich
bij deze ontwikkeling aan en ontwikkelt beleid ten aanzien van de functie en modernisering van haar
gebouwen en centra.
Westland Cultuurweb wil de komende jaren bijdragen aan de ontwikkeling van accommodatiebeleid met
twee richtingen:
 Centralisatie: een aantal grote voorzieningen die voor het hele Westland een functie hebben kunnen
centraal op een aantal plaatsen gehuisvest zijn: De Naald, hoofdvestiging Bibliotheek, Kunstgarage,
Historisch Informatiepunt Westland, Muziekcentrum Westland, nieuw theater van Epicentrum
(inmiddels gefuseerd met St. Jan Baptist ’93). Ook voor hoofdvestigingen van muziek-, theater-, en
danseducatie zijn centrale plaatsen goed denkbaar. Op deze plekken is het van belang dat
samenwerking tussen verschillende partners gestimuleerd wordt, zodat veel mensen en organisaties
van deze centrale voorzieningen gebruik kunnen maken en tevens kosten bespaard worden.
 Decentralisatie: op wijk/kernniveau is behoefte aan buurthuizen nieuwe stijl. Hier kan in
samenwerking tussen onderwijs, bibliotheek, welzijn en cultuur gezocht worden naar geschikte
plaatsen. Hier kan een deel van de laagdrempelige cultuureducatie een plek vinden, en plaats en
ruimte gevonden worden voor een deel van het verenigingsleven. Hiervoor zijn inmiddels door de
bibliotheek en de gemeente de eerste gesprekken gevoerd en initiatieven genomen. Belangrijk bij
deze accommodaties is openheid, diversiteit en een moderne multidisciplinaire uitstraling.
Westland Cultuurweb stelt zich de komende jaren actief betrokken op bij de ontwikkeling van deze
multifunctionele locaties.
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Het culturele veld
Beleidsdoelen 2017-2020
Overkoepelend
 Organisatie en ontwikkeling Podium Westland.
 Hulp bij organisatie en ondersteuning andere en nieuwe multidisciplinaire activiteiten, met name op
wijk- en kernniveau.
 Continuering en uitbreiding collectieve marketing op website, nieuwe media en via de lokale pers en
omroep. Partners uit het culturele amateurveld helpen hun marketing te vernieuwen door
middel van ondersteuning en scholing.
 Bestuurlijke ondersteuning van het culturele veld, door middel van scholing (in samenwerking met
de Van Poelje Academie en de bestuurdersbank van Vitis Welzijn) en advies.
 Ondersteuning en advies van het culturele veld op het gebied van financiën en fondsenwerving.
 Initiëren en ondersteunen van nieuwe of bestaande projecten in het kader van het sociaal domein.
Hulp aan het bestaande veld om zich op dit terrein actief op te stellen.
 Ondersteuning van het culturele veld in het zoeken naar nieuwe vormen buiten de kaders van de
bestaande infrastructuur:
- Broedplaatsen/werkplaatsen/workshops
- Ad hoc producties en activiteiten
- Open Podia/Talentenwedstrijden voor individuele amateurkunstenaars
- Digitale platforms en uitwisseling via sociale media
Theater
 Hulp bij organisatie en ontwikkeling jaarlijks theaterfestival “Onder de Hoge Bomen”.
 Samen met het theaterveld en Koperen Kees ontwikkelen van cursusaanbod theater voor
volwassenen. Hiervoor publiciteit en marketing genereren. Doorstroming van cursisten uit dit
aanbod richting de toneelvereniging en/of projectproducties stimuleren.
 Hulp bij ontwikkelen van nieuw aanbod theater: ad hoc producties in verschillende speelstijlen en
gericht op leeftijdsgroep 18+; workshopaanbod en theaterdagen voor bestaande
amateurspelers; aanbod musical, kleinkunst en theatersport.
 Hulp bij uitbating en organisatie activiteiten in de nieuw te bouwen “Theaterloods” van Epicentrum
en Sint Jan Baptist ’93. Stimulering gezamenlijk gebruik van dit gebouw door het hele
Westlandse theaterveld.
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Vocale muziek
 Blijvende ondersteuning van gezamenlijke activiteiten van de Westlandse Korenfederatie, zoals de
‘Dag van de Koorzanger’, de korendag voor ouderenkoren en de kooractiviteiten voor
jeugdkoren.
 Ondersteuning van de oratoriumkoren in het ontwikkelen van gezamenlijke concerten en meer
intensieve samenwerking.
 Musical- en popkoren betrekken bij het theaterveld en vice versa.
 Stimuleren van ontwikkeling ad hoc koorprojecten voor individuele zangers die incidenteel in een
koor willen participeren.
Instrumentale muziek
 De Westlandse Federatie van Muziekverenigingen ondersteunen bij gezamenlijke activiteiten: het
jaarlijkse festival, gezamenlijke website en andere gezamenlijke marketing. Hierbij inzetten op
imagoverbetering van dit veld.
 Gezamenlijke activiteiten als de saxofoondag, slagwerkdag, koperblazersdag blijven ondersteunen en
mede organiseren.
 De popsector helpen en ondersteunen bij verbindende activiteiten zoals “Groeispurt”.
 Nieuw projecten initiëren en ondersteunen die een podium bieden aan individuen binnen het
popveld: open podia, singer-songwriter competities, etc.
Literatuur
 Bestuurlijke ondersteuning van “Schrijvers tussen de Kassen”.
 Ondersteuning van de organisatie van literaire cafés.
 Helpen opzetten van een tweejaarlijks Westlands Boekenbal, i.s.m. Schrijvers tussen de Kassen,
Bibliotheek Westland en Theater de Naald.
 Helpen opzetten van tweejaarlijkse verkiezing van de Streekdichter Westland i.s.m. Schrijvers tussen
de Kassen, Bibliotheek Westland en Theater de Naald.
Beeldende Kunst
 Initiatief en ondersteuning oprichting gezamenlijke koepel voor gehele Westlandse beeldende
kunstveld.
 Ondersteuning verschillende kunst- en atelierroutes (Naaldwijk, Kwintsheul/Wateringen, De Lier) en
Kunstbazaar.
 Ondersteuning gezamenlijke activiteiten Kunstgarage.
 Stimulering uitwisseling amateurs en professionals (onder andere Wit).
 Voor individuele amateurkunstenaars: stimulering en ontwikkeling aanbod cursussen beeldende
kunst, verspreid over het Westland.
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Dans
 Bestuurlijke ondersteuning en hulp bij ontwikkeling van beleid “Stichting Westland Danst”.
 Ondersteuning vervolgedities festival “Westland Danst”.
 Hulp bij ontwikkeling cursussen en aanbod voor volwassenen.
Erfgoed
 Ondersteuning van het overleg Westlands historische verenigingen.
 Hulp bij organisatie en ondersteuning “Dag van de Erfgoedvrijwilliger”, i.s.m. Stichting Monumentaal
Westland en Museum Westland.
 Hulp en ondersteuning van opzetten erfgoedcafés, i.s.m. het Historisch Archief Westland, Museum
Westland en de historische verenigingen.
Sociaal Domein
 Ouderenprogramma’s in en rond verzorgings- en verpleeghuizen uitvoeren en toekomstbestendig
borgen. Ondersteuning van het overleg Westlands historische verenigingen.
 Kunst- en cultuurparticipatie (actief en passief) stimuleren en ondersteunen voor zelfstandig
wonende ouderen, in samenwerking met welzijnsorganisaties en het culturele veld.
 Kunst- en cultuurparticipatie door mensen met een beperking stimuleren en ondersteunen, in
samenwerking met Westerhonk (zie ook buitenschoolse educatie).
 Programma’s voor kunst en cultuurparticipatie door en voor vluchtelingen helpen initiëren en
ondersteunen.
 Stimulering kleine sociale wijkinitiatieven op gebied van kunst en cultuur. Zie ook hieronder bij Fonds
Kleinschalige Culturele Initiatieven.
Fonds Kleinschalige Culturele Initiatieven
 Opzetten inhoudelijk en juridisch kader Fonds Kleinschalige Culturele Initiatieven.
 Beheer financiën van dit fonds.
 Jaarlijks behandelen aanvragen en toekennen bijdragen.
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Begroting 2017-2020
Realisatie 2015

Begroting 2016

Begroting jaren
2017-2020

Reguliere activiteitensubsidie gemeente

€ 595.236

€ 590.711

€ 620.000

Fonds voor Cultuurparticipatie CmK

€ 55.000

€ 55.000

€ 57.728

Matching gemeente CmK

€ 55.000

€ 55.000

€ 57.728

Projectsubsidie Podium Westland

€ 20.000
€ 24.475

€ 60.000

BATEN
Subsidies

Jaarlijkse aanvragen sociaal domein
Extra subsidie gemeente receptief aanbod

€ 45.000

Fonds kleinschalige culturele projecten

€ 33.000

Overige inkomsten
Stichting Podium Westland

€

5.710

TOTAAL BATEN

€ 730.946

€ 725.186

€ 873.456

Cultuureducatie <21 jaar

€ 359.920

€ 369.073

€ 330.000

Cultuureducatie op school (CmK)

€ 128.611

€ 160.645

€ 115.456

LASTEN
Activiteitenlasten

Receptief aanbod basisonderwijs

€ 45.000

Culturele veld

€ 32.565

€ 23.000

€ 30.000

Marketing culturele veld

€ 20.436

€ 14.000

€ 25.000

Podium Westland

€ 27.120

€ 30.000

€ 30.000

€ 31.475

€ 60.000

€ 568.652

€ 628.193

€ 33.000
€ 668.456

personeel in dienst

€ 131.624

€ 144.208

€ 150.000

freelance medewerkers

€ 13.996

€ 10.000

€ 13.000

€ 2.429
€ 148.049

€ 6.800
€ 161.008

€ 6.000
€ 169.000

Afschrijvingen

€

2.795

€

4.622

€

5.000

Huisvesting

€

6.557

€

6.500

€

7.000

Kantoor- en organisatiekosten

€ 29.295

€ 19.800

€

24.000

Subtotaal overige kosten

€ 38.647

€

€

36.000

Totale kosten Westland Cultuurweb

€ 186.696

€ 191.930

€ 205.000

TOTAAL LASTEN

€ 755.348

€ 820.123

€ 873.456

Financiële baten en lasten

€

€

RESULTAAT

€ -22.896

€ -93.437

€

-

Mutatie bestemmingsfonds CmK
Mutatie bestemmingsreserves
Mutatie egalisatiereserve

€ - 18.611
€ - 13.601
€
9.315

€ - 50.500
€ - 10.000
€ - 32.937

€
€
€

-

Sociaal domein incl. Kunstkracht 55+
Fonds kleinschalige culturele initiatieven
Totale activiteitenlasten
Kosten Westland Cultuurweb
Personele kosten:

overige personeelskosten
Subtotaal personeel CW

1.506

30.922

1.500
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Toelichting op de begroting
Begroting 2017-2020 en indexering
De bedragen in de kolom 2017-2020 betreffen de begroting voor 2017. Voor de jaren 2018 tot en met 2020
wordt voor alle posten uitgegaan van dezelfde bedragen plus de gebruikelijke jaarlijkse indexering.

Baten
Reguliere activiteitensubsidie gemeente
Bij de aanvraag van de reguliere activiteitensubsidie is Westland Cultuurweb uitgegaan van het toegekende
bedrag voor 2016 met toevoeging van het bedrag van 20.000 euro voor Podium Westland. Hierop is een
indexatie toegepast van ± 1,5%.
Cultuureducatie met kwaliteit
In de begroting is een subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) opgenomen van € 57.728 voor de
nieuwe CmK-regeling 2017-2020. Het precieze aan te vragen bedrag is afhankelijk van het aantal inwoners
van de gemeente. Het matchingsbedrag van de gemeente is afhankelijk van de toekenning van het Fonds
voor Cultuurparticipatie. De gemeente Westland heeft hiervoor een intentieverklaring getekend. Wanneer
het Fonds de aanvraag van Westland Cultuurweb niet honoreert zal het bedrag van 57.728 euro gebruikt
worden om een minder intensief programma voor het basisonderwijs uit te voeren.
Jaarlijkse fondsenaanvragen sociaal domein
Westland Cultuurweb zal projecten initiëren op het gebied van sociaal welzijn. Hiervoor zullen jaarlijks
gelden aangevraagd worden bij plaatselijke en landelijk fondsen en bij de afdeling WMO van de gemeente.
Voor 2017 is al een bedrag toegezegd (en grotendeels ontvangen) van € 30.000 voor het project Kunstkracht
55+.
Extra subsidie receptief aanbod
Dit betreft een extra programma voor receptieve kunstbeoefening door kinderen van de basisscholen in het
Westland. Totale kosten van dit programma zijn 116.000 euro. De financiële bijdrage van de gemeente
bedraagt € 4,50 per kind (uitgaande van een deelname van 70 % van de kinderen van alle scholen), totaal €
31.500 en een bedrag van € 13.500 aan de organisatie van het programma en het vervoer.
Fonds kleinschalige culturele initiatieven
Dit betreft de gelden van de gemeente die zijn uitgetrokken voor het Fonds ten behoeve van kleinschalige
initiatieven op wijk/kernniveau.

Lasten
Activiteitenlasten
Inkoop Cultuureducatie tot 21 jaar
De kosten die nodig zijn voor de organisatie van de inkoop van buitenschoolse kunst- en cultuureducatie zijn
opgenomen onder personeelskosten en kantoor- en organisatiekosten. De kosten voor promotie/marketing
van buitenschoolse educatie is opgenomen onder de post Marketing culturele veld. Het onder Inkoop
Cultuureducatie tot 21 jaar begrote bedrag is daarmee volledig beschikbaar voor directe inkoop en komt
daarmee rechtstreeks ten goede aan Westlandse kinderen en jongeren tot 21 jaar.
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Cultuureducatie op school
Dit betreft alle kosten Cultuurweb voor ontwikkelen en borgen van de leerlijnen, begeleiding scholen,
scholing en coaching docenten en opzet receptief aanbod (zie hieronder).
Culturele veld
Dit bedrag is volledig beschikbaar voor het ondersteunen en faciliteren van het Westlandse culturele veld. De
organisatiekosten van Cultuurweb zijn opgenomen onder personeelskosten en kantoor- en organisatiekosten
van Cultuurweb.
Marketing culturele veld
Dit betreft de promotie/marketing van het gehele culturele veld, zowel de marketing van het gehele aanbod
van buitenschoolse educatie tot 21 jaar in gemeente Westland als ook de promotie van het culturele
(amateur)veld. De marketingkosten van Cultuurweb zelf zijn opgenomen in de organisatiekosten van
Cultuurweb.
Podium Westland
Dit betreft alle kosten voor de organisatie van het festival zoals faciliteiten, pr/marketing en de inzet van
docenten op het educatieplein.
Sociaal Domein
Dit bedrag is beschikbaar voor projecten in het sociaal domein. In 2016 en 2017 wordt in dit kader in ieder
geval het project Kunstkracht 55+ uitgevoerd. In de begroting voor 2017 is onder de post sociaal domein een
bedrag van € 40.000 gereserveerd voor Kunstkracht 55+.

Kosten Cultuurweb
Personeelskosten
Westland Cultuurweb heeft per 1 januari 2016 vijf medewerkers in dienst, allen parttime met een totale
omvang van bijna 2,4 fte waarvan 1,68 vast. De inzet van deze medewerkers komt voor het grootste deel
direct ten goede aan de werkvelden waarvoor Westland Cultuurweb zich inzet.
Voor specifieke deelprojecten worden regelmatig ook freelance medewerkers ingezet.
Met de begrote personeelskosten kan Cultuurweb de komende jaren de reguliere activiteiten (inkoop
cultuureducatie tot 21 jaar, ondersteunen en faciliteren brede culturele veld in Westland, promotie culturele
veld) uitvoeren. Eventuele extra personele kosten als gevolg van nieuwe activiteiten zullen uit de
daartegenover staande inkomsten gedekt moeten worden.
De raad van toezicht van Westland Cultuurweb doet haar werk onbezoldigd.
Afschrijvingen
Op investeringen in het nieuw betrokken pand wordt afgeschreven. Daarnaast betreft dit afschrijving op
kantoormeubilair en ICT-materiaal.
Huisvesting
Het betreft hier kosten van huur, schoonmaak en overige huisvestingskosten.
Kantoor- en organisatiekosten
Hieronder zijn alle overige beheerskosten opgenomen, zoals kantoorkosten, marketing en communicatie
Cultuurweb, automatisering, verzekeringen, accountantskosten, juridische kosten etc.
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