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Verslag Netwerkbijeenkomst voor cultureel Oldenzaal

Donderdag 18 september 2014

Introductie

Tijdens de jaarlijkse netwerkbijeenkomst voor cultureel Oldenzaal georganiseerd door de 
Cultuurmakelaar kwamen verschillende partijen weer bijeen in Ter Stege's Proatpoal. 

De avond werd ingeleid door de cultuurmakelaar, en tussen de gesprekken in subgroepen 
kwamen stelden twee andere sprekers zich voor en vertelden wat zij kunnen betekenen voor de
culturele sector van Oldenzaal. Deze twee sprekers waren:

 Hedwig de Bruijn, bovenschoolse Cultuurcoördinator en 

 Carmen Steghuis-Bekke als medewerker van de Gemeente Oldenzaal als medewerker 
cultuur, recreatie/toerisme 

Vragen voor de subgroepen

Tussen de presentaties werden in subgroepjes een aantal onderwerpen besproken:

 wat de bijdrage van elke vereniging/groep aan cultuur in Oldenzaal

 suggesties voor voor nieuwe initiatieven

 welke kennis kan men gebruiken om sterker te staan als vereniging/zelfstandige 
kunstenaar 

 bestaande vs nieuwe samenwerkingsverbanden

Deze vragen leidden tot een groot aantal verschillende verhalen, ideeën en tips. Al deze punten 
zijn verderop te vinden ingedeeld per onderwerp.
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Voorstellen spreker 1:

Cultuurmakelaar Oldenzaal – Quinta Clason

Als cultuurmakelaar wil ik graag kennis te maken met zo veel mogelijk culturele partijen, zodat 
ik weet wat er speelt. Daardoor heb ik regelmatig de kans om mensen aan elkaar te koppelen 
als ik overeenkomsten zie qua behoeften, ideeën of een activiteit. Met dit grote netwerk ben ik 
tevens een waardevolle adviseur bij het initiëren van nieuwe initiatieven, opzetten van 
activiteiten of vraagstukken over bijvoorbeeld ledenwerving, promotie en fondsenwerving.

Mijn taken als Cultuurmakelaar onder elkaar:

 als spin in het web weten wat er speelt en mensen/partijen aan elkaar koppelen

 adviseren en aandragen van ideeën die aansluiten bij het Cultuurarrangement van de 
Gemeente Oldenzaal

 het bevorderen van samenwerking tussen diverse partijen in de stad, 

 het stimuleren van de Oldenzaal kunstbeoefenaars om zichzelf naar een hoger niveau te
tillen

 het ondersteunen van kunstbeoefenaars met informatie en advies

Door verschillende workshops, lezingen en (netwerk)bijeenkomsten te organiseren draagt ik bij 
aan het vergroten van kennis, kunde en vaardigheid van de verenigingen en clubs. Al met al 
zorgen deze kennisbijeenkomsten ervoor dat men zich als culturele groep beter kan redden en 
daarmee toekomstbestendiger wordt.

Vanuit de gemeente wordt er gestuurd op cultuurparticipatie, en zijn er mogelijkheden om 
plannen die binnen het Cultuurarrangement vallen financiële ondersteuning te bieden. Als men 
bezig gaat met het opzetten van activiteiten en het uitwerken van ideeën ben ik dus inzetbaar 
als adviseur, schakelaar en meedenker.

Contactgegevens Cultuurmakelaar: Quinta Clason
quinta@cultuurmakelaar-oldenzaal.nl en telefoonnummer 06 38 75 48 46
Zie ook www.cultuurmakelaar-oldenzaal.nl
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Voorstellen spreker 2:

Bovenschoolse Cultuurcoördinator – Hedwig de Bruijn 

Om er voor te zorgen dat er meer structuur en duidelijkheid komt in het cultuuronderwijs op de 
Oldenzaalse basisscholen, is mijn huidige functie in het leven geroepen. 
Wat doe ik:

 op de scholen signaleer ik waaraan behoefte is en van daaruit kijk ik wat ik we kunnen 
doen. 

 het verbinden van een culturele instelling met een school om samen een 
cultuureducatief project vorm te geven. 

 ook heb ik zicht op mogelijke subsidietrajecten en zo mogelijk kunnen we die benutten 
zodat de school daar zijn voordeel mee kan doen.  

Uitwerking:
 Cultuuraanbieders kunnen via mij een stukje tekst met foto plaatsen op de nieuwe 

website voor cultuureducatie voor Oldenzaalse basisscholen en cultuuraanbieders. 
Sinds 1 juni is er namelijk een website beschikbaar voor de Oldenzaalse basisscholen 
en culturele instellingen; www.ceppo-oldenzaal.nl

 Via deze website kunnen scholen zich ieder jaar aanmelden voor hun keuze uit het 
kunstmenu, een cultureel activiteitenprogramma dat jaarlijks wordt vastgesteld en er 
voor zorg draagt dat leerlingen gedurende hun basisschooltijd in aanraking komen met 
zoveel mogelijk cultuurvormen. Scholen betalen daarvoor jaarlijks een vast klein bedrag
aan de gemeente. 

 Cultuuraanbieders kunnen hun overige cultuureducatieve aanbod onder de aandacht 
brengen bij de scholen via deze website. Want scholen hebben naast het kunstmenu 
nog vrije mogelijkheid om het cultuuronderwijs op eigen wijze in te vullen. 

 Voor de scholen wordt het op deze wijze via de website gemakkelijker zoeken naar 
passend cultuuronderwijs voor hun school.  

 Voor cultuuraanbieders is het een mooi medium om hun educatief aanbod onder de 
aandacht van de scholen te brengen.

Door te kijken of we een pilot kunnen doen op één van de scholen met nieuw cultuureducatief 
aanbod, hebben we de mogelijkheid om dit aanbod te evalueren. Indien goed bevonden, kan dit
als zodanig terug gevonden worden op de website. Scholen weten dan dat het een getoetst en 
kwalitatief goed bevonden aanbod is.
Zie voor meer informatie de bijlage en de website www.ceppo-oldenzaal.nl.

Contactgegevens Hedwig de Bruijn :
hedwigdebruijn@ceppo-oldenzaal.nl en telefoonnummer: 06 53 96 91 07.
Zie ook www.ceppo-oldenzaal.nl.
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Voorstellen spreker 3:

Gemeente Oldenzaal – Carmen Steghuis

De Gemeente Oldenzaal heeft voor de komende jaren als peilers de onderwerpen 
cultuureducatie en cultuurparticipatie. 
Bij cultuureducatie richten we ons op het basisonderwijs met als doel kinderen tussen de 4 en 
12 jaar kennis te laten maken met kunst en cultuur. Meer informatie hierover is te vinden op: 
www.ceppo-oldenzaal.nl en/of neem contact op met de bovenschoolse cultuurcoördinator: 
Hedwig de Bruijn. 

Op het gebied van cultuurparticipatie richten we ons op het stimuleren van de inwoners tot 
deelname aan kunst en cultuur in de vrije tijd en het versterken van de culturele infrastructuur in
Oldenzaal. Hiervoor heeft de gemeente een lokaal programma opgesteld: het 
Cultuurarrangement met de naam ’Het culturele DNA van Oldenzaal, de Glimlach van Twente’. 
Voor ondersteuning bij de ontwikkelingen van ideeën die hierin passen kunt u beroep doen op 
de cultuurmakelaar Quinta Clason.

Ook beschikt de gemeente ook over middelen om nieuwe initiatieven financieel te 
ondersteunen. Daarvoor is er sinds 1 juli 2014 de Subsidieregeling Cultuurparticipatie (zie 
bijlage). U kunt eenmalige subsidie aanvragen voor kunstzinnige en culturele activiteiten  die 
een bijdrage leveren aan de cultuurparticipatie of amateurkunst.

Aanvragen kan via het invullen van een aanvraagformulier voor eenmalige subsidie die u kunt 
vinden het Digitaal loket op de website www.oldenzaal.nl. De informatie is makkelijk te vinden 
door de zoekterm ‘subsidie aanvragen’ in te typen. 

Contactgegevens Carmen Steghuis-Bekke, Gemeente Oldenzaal – Medewerker Cultuur, 
recreatie/toerisme. 
Contactgegevens: c.steghuis@oldenzaal.nl en telefoonnummer: (0541) 588328
Zie ook www.oldenzaal.nl
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Inhoud gesprekken: algemeen

Onderwerpen die langskwamen:
Aandachtspunten die herhaaldelijk voorbij kwamen in de (sub)gesprekken:

 zorg voor nieuwe (jonge) leden. 
 culturele activiteiten kunnen op weinig interesse rekenen van de jeugd. 
 gebrek aan cultureel vastgoed in de stad.
 ideeën uitwerken en uitvoeren kan lastig zijn.
 zichtbaarheid blijft een belangrijk item. Weten wie waar zit en wat hij/zij te bieden heeft. 

De verschillende vragen en onderwerpen die aan bod kwamen deze avond staan hieronder, 
gegroepeerd per onderwerp. In het zwart de vraag/opmerking, in het blauw de reactie vanuit de 
rest van de groep of de cultuurmakelaar.

Als u iets leest waarover u graag mee wil denken hoor ik dat graag. Samen kunnen we dan 
kijken of we deze ideeën uit kunnen werken of voorzien in een informatie-behoefte.
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Inhoud gesprekken per onderwerp

Cultuureducatie
 Meer culturele vorming voor leerlingen meer projecten op school!
 Cultuureducatieve producten: Edith Hoveling; zelfstandig kunstenaar en docent aan de 
Bongerd heeft veel producten/workshops ontwikkeld. Zoekt proactief zelf de samenwerking op 
met derden. 
Tip: BIK opleiding voor kunstenaars die op het gebied van cultuureducatie iets willen gaan doen.
Maak ook gebruik van eindejaars-Pabo-studenten die moeten vaak zelfstandig projecten 
maken/ontwikkelen.
 Het is moeilijk om jeugd/jongeren te activeren voor kunst en culturele activiteiten. Zorg voor 
nieuwe aanwas van leden. Culturele activiteiten of muziek e.d. hebben een lastige concurrentie 
in de vrijetijdsbesteding van de jeugd. Suggestie: in een klein werkgroepje hierover eens met 
elkaar van gedachten wisselen; ontwikkeling ‘cultuur-flyer’/combi WAK week. 
De datum hiervoor is geprikt op donderdag 6 november om 12 uur bij de VVV Oldenzaal. 
Heb je ook ideeën over hoe dit aan te pakken? Wil je aansluiten? 
Meld je dan via quinta@cultuurmakelaar-oldenzaal.nl
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PR, communicatie

Het onderwerp over hoe je je evenement/vereniging naar buiten en aan de man kan brengen 
blijft voor veel mensen een lastig en interessant onderwerp.

 Zichtbaar maken wat er is in Oldenzaal en wat er te doen is.
Zie voor een overzicht van organisaties op deze website en meld jezelf aan:
http://www.cultuurmakelaar-oldenzaal.nl/categorie/alle-organisaties/ 
Activiteiten aanmelden kan bij de VVV Oldenzaal via info@vvvoldenzaal.nl
 Tip: maak gebruik van social media. Facebook is een heel goed medium. 
In het voorjaar van 2015 organiseert de cultuurmakelaar een workshop social media. Interesse?
Meld je dan vast via quinta@cultuurmakelaar-oldenzaal.nl 
 Behoefte aan ruimte om healings-dans te geven. 
Suggestie: zoek ook samenwerking met bestaande dansscholen in Oldenzaal; Kolmschot en 
Rouwhorst. Tevens zijn lijntjes gelegd om samenwerking te zoeken met muziekdocent Djembé. 
 Het is van belang dat we laten zien wat er allemaal op cultuurgebied is in Oldenzaal
De VVV Oldenzaal is het platform om te laten zien wat er in Oldenzaal allemaal te doen is. Zoek
hiervoor contact via info@vvvoldenzaal.nl
 Platform waar zichtbaar wordt wat iedereen doet. 
Zie hiervoor ook de website van de VVV aanmelden via kan info@vvvoldenzaal.nl
Organisaties kunnen zich op de webiste van de cultuurmakelaar aanmelden als organisatie. 
Hou ook de cultuurmakelaar op de hoogte; is handig voor eventuele koppelingen etc.
 We willen meer dertigers en veertigers bereiken en zouden willen weten wat zij leuk vinden, 
waar hebben zij behoefte aan, geld ook voor twintigers.

Netwerkbijeenkomst cultureel Oldenzaal 2014 – www.cultuurmakelaar-oldenzaal.nl
8

http://www.cultuurmakelaar-oldenzaal.nl/
mailto:info@vvvoldenzaal.nl
http://www.cultuurmakelaar-oldenzaal.nl/categorie/alle-organisaties/


Activiteiten, samenwerkingen

 Tip: samenwerking is ook een kwestie van doen. Wees praktisch en gericht. Ga zelf op jouw 
doel af… zoek en pak de telefoon. Met een positieve insteek kom je al heel ver. Hiervoor is wel 
kennis van Oldenzaal en een netwerk nodig. 
Zoek je een samenwerkingspartner? Informeer bij de cultuurmakelaar voor suggesties, kijk op 
de website van de cultuurmakelaar, plaats een oproep op de website van de cultuurmakelaar 
(http://www.cultuurmakelaar-oldenzaal.nl/rubriek/prikbord/).
 Zoektocht naar ruimte: voor verhuur zijn er voldoende ruimten beschikbaar zoals in gebouwen
van de harmonieën, Abdij of Oranjerie van de WBO e.d. Bereidheid van ondernemers m.b.t. 
leegstaande winkelpanden is wel heel moeilijk.
Qua leegstaand vastgoed in Oldenzaal;de datum is geprikt op donderdag 6 november om 10 
uur bij de VVV Oldenzaal. Heb je ook ideeën over hoe dit aan te pakken? Meld je dan via 
quinta@cultuurmakelaar-oldenzaal.nl 
 Suggestie: organiseer een activiteit in een specifieke, bijzondere locatie en breng daar 
verschillende kunstdisciplines bij elkaar om van te genieten of zelf actief aan deel te nemen. 
Alleen is het lastig om iets om te zetten, maar samen kun je meer en er ontstaan daardoor hele 
diverse activiteiten.
Klinkt leuk! Heb je hiervoor al specifieke ideeën? Zoek je partners hierin? Of wil je hier juist over
brainstormen? Laat het even weten via quinta@cultuurmakelaar-oldenzaal.nl.
 Als je iets wil organiseren en subsidie aanvragen moet je een rechtspersoon zijn (stichting of 
vereniging). Wat als je dat niet bent?
Zoek er partners bij die de vergunning aan kunnen vragen. Ook sta je samen sterker qua 
uitvoering, netwerk en organisatiekracht. Meer mensen, meer ideeën.
 Tip: Beursvloer (11 september) was een succes. Er zijn diverse matches gemaakt met 
culturele partners en het bedrijfsleven. 
 Volgend jaar is er misschien weer een Oldenzaalse Beursvloer.
Interesse? Meld je dan even via m.vanzaalen@impuls-oldenzaal.nl
 Praktisch gezien blijft het lastig om organisatorisch iets nieuws van de grond te krijgen. Wie 
pakt het op. Wie neemt initiatief en trekt de verantwoording voor de organisatie. Veel 
ideeën/plannen blijven zo liggen. 
Zoek er een partner bij met wie je het samen kan doen! Pols ook de Cultuurmakelaar om te 
kijken of samen iets of iemand gevonden kan worden die helpt om zaken aan te pakken!
 Er zijn een aantal mensen die in de werkgroep willen rondom het zoeken en delen van ruimte.
Datum geprikt op donderdag 6 november om 10 uur bij de VVV Oldenzaal. Wil je hier bij 
zijn? Heb je hier ook ideeën over? Meld je dan via quinta@cultuurmakelaar-oldenzaal.nl
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Behoefte aan bijeenkomsten

Er is een duidelijke behoefte aan bijeenkomsten voor cultureel Oldenzaal. Doelen kunnen zijn 
om kennis uit te wisselen, te netwerken en kennis met elkaar te maken of een onderwerp te 
bespreken (lezing of workshop). 
Daarnaast zijn er geluiden die vragen om een andere benadering, bijvoorbeeld als het gaat over
de leegstand in de stad of jongeren actief betrekken bij cultuur.

Bijeenkomsten
 Idee; brainstormen over hoe jongeren actief te maken voor cultuur; misschien de ontwikkeling 
van een ‘cultuur-flyer’/combi WAK week. Verzoek aan Quinta om een groepje mensen bij elkaar
te roepen om hierover eens te brainstormen: 
Marianne van Zaalen, Kaliber (Yvonne/Marijke), Carmen Steghuis (gemeente) willen daarover 
mee denken. 
De datum hiervoor is geprikt op donderdag 6 november om 12 uur bij de VVV Oldenzaal.
Heb je ook ideeën over hoe dit aan te pakken? Wil je aansluiten?
Meld je dan via quinta@cultuurmakelaar-oldenzaal.nl
 Er bestaat behoefte om vaker ontmoetingen tussen Oldenzaalse kunstenaars te creëren; een 
soort inloop/ontmoetingsplek voor kunstenaars. Breder dan kunstenaarscollectief O-art. 
De eerste is geprikt 's avonds op donderdag 20 november om 19.30 uur. Hou de website van 
de Cultuurmakelaar en Facebook in de gaten voor details!
 Behoefte aan een workshop over “Hoe start ik als zelfstandige op het culturele veld?”; 
informatie over benodigdheden zoals inschrijving KvK, juridische consequenties, financiële 
voorwaarden, Btw-regels e.d. 
Het onderwerp cultureel ondernemerschap is opgenomen als onderwerp voor een workshop in 
2015. 
 Tijdens gesprekken zijn er veel suggesties en elkaar uitgewisseld contacten gelegd voor 
nieuwe samenwerking en hebben deelnemers elkaar gestimuleerd en gemotiveerd om actief 
door te gaan, e.d. 
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Vervolg van de bijeenkomst

Dit was al met al een inspirerende bijeenkomst met leuke gesprekken en veel nieuwe 
kennismakingen. Wederom voor herhaling vatbaar!

De beschreven punten worden opgepakt en vormen de leidraad voor de inzet van de 
cultuurmakelaar in Oldenzaal voor de komende periode.

Onderwerpen voor workshops
onder andere gaat gekeken worden of de volgende onderwerpen in 2015 uitgewerkt kunnen 

worden in bijvoorbeeld een workshop of lezing:
 social media
 cultureel ondernemerschap
 websites bouwen en
 ledenwerving

Hou voor data en meer informatie de website van de cultuurmakelaar Oldenzaal in de gaten:
http://www.cultuurmakelaar-oldenzaal.nl/

Werkgroep leegstand voor cultuur
Donderdag 6 november komen we om 10 uur bij de VVV Oldenzaal samen om te kijken 
waar de behoefte specifiek ligt en wat eventuele mogelijkheden zouden zijn.
Ook interesse hierin? Mail dan naar quinta@cultuurmakelaar-oldenzaal.nl

Jongeren activeren voor cultuur
Donderdag 6 november komen we om 12 uur bij de VVV Oldenzaal samen om te kijken 
waar de behoefte specifiek ligt en wat eventuele mogelijkheden zouden zijn.
Heb je hier ideeën over? Mail dan naar quinta@cultuurmakelaar-oldenzaal.nl

Bijeenkomst kunstenaars
De eerste bijeenkomst gericht op creatieve ondernemers (met name kunstenaars) staat gepland
op donderdagavond 20 november. 
Er wordt een lezing gegeven over ondernemen voor creatieven. Titel lezing: 4 succesfactoren 
voor kunstenaars en creatieven om meer te verdienen met hun werk. Tijdstip en locatie volgen 
nog. Opgeven is verplicht en kan via quinta@cultuurmakelaar-oldenzaal.nl.
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