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Achterhoekers doen
het samen

‘Pak mijn fiets maar. Eet je mee? Blijf slapen wanneer
je wilt. Nooit via de voordeur maar altijd via de
achterdeur omdat we zo omgaan met elkaar.

Samen wonen we, werken we en feesten wij Achterhoekers door de eeuwen heen in die Achterhoek die ons zo
dierbaar is. Ons weidse landschap met onze dorpen en
buurtschappen waar we altijd wel iemand tegen komen.
Waar we niemand vergeten te groeten en om hoi te
zeggen.

En wanneer je eenmaal de achterdeur gevonden
hebt kun je hem altijd blijven gebruiken.
We zijn gastvrij en laten met de grootste trots onze
Achterhoek zien. Onze bijzondere Achterhoek.’

Gemeenschapszin met mensen die zorgen voor elkaar.
Vraag de Achterhoeker wat het mooiste moment van
het jaar is en met een brok in zijn keel fluistert hij ”De
kermis in mien dorp”. Een Achterhoeker gedijt alleen:
”met mekaar en samen”. Dat zit bij de Achterhoeker in al
zijn vezels. Onze banden zijn ijzersterk. Niet volgens de
formaliteit maar door ons solide sociale netwerk.
Samen de grootste schik maken maar of het van de letter
van de wet mag deert niet. Achterhoekers hebben niets
met autoriteit of de baas. Daar kunnen we niet tegen.
Komt het rebelse boven drijven. We zijn eigenzinnig
gesteld op onze vrijheid. Trekken allereerst ons pak uit
wanneer we terug komen van ons werk.
Pak mijn fiets maar. Eet je mee? Blijf slapen wanneer je
wilt. Nooit via de voordeur maar altijd via de achterdeur
omdat we zo omgaan met elkaar. En wanneer je eenmaal
de achterdeur gevonden hebt kun je hem altijd blijven
gebruiken. We zijn gastvrij en laten met de grootste trots
onze Achterhoek zien. Onze bijzondere Achterhoek.
Een kluitje Achterhoekers bij elkaar kan de hele wereld
aan. Dat is altijd zo geweest . Al jaar en dag: Daar hebben
Achterhoekers de meest geweldige verhalen over. De
noeste avonturen van opa op de hut. De vergeelde foto
van oma met de onderduikers. Hoe ons vakmanschap
wereldwijd bewondering afdwong en veranderde in
kunst. Pak er een oud fotoboek bij en de verhalen die
er toe doen komen op je af. Verhalen die levens hebben
veranderd. Ons erfgoed hebben ingekleurd.
Wat we ons in de ‘kop’ halen doen we. Elk Achterhoeks
dorp heeft zijn parels waar het hele dorp geheel belangeloos alle vrije tijd voor opoffert. Waar we ons de benen
uit ons ‘gat’ voor rennen. De optocht van de bloemenwagens, de carnavalsparade, de kunstroute, ‘t pleinfeest, de
autocross,
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Rond de dorpspomp, aan de stamtafel en in de voetbalkantine zijn we ermee begonnen omdat ons dat een
mooie manier leek om samen plezier te maken. Om samen
het leven kleur te geven. We begonnen een coöperatieve
melkfabriek of we kochten met zijn allen het voer voor
de beesten. Van vroeger uit arme boertjes die alleen door
samen te werken wat te eten hadden. Wie dat herkent
kan erbij komen zitten om samen plannen te maken.
We verslaan de hele wereld op punten als het gaat om
betrouwbare vaklui die weten waar ze over praten. We
proberen het altijd slimmer te maken. We schreeuwen
het alleen niet van de daken! Wanneer er iemand een
grote bek heeft doen alle Achterhoekers een stap naar
achteren en gaan samen een biertje drinken. Als je het
beter weet, als jij denkt wat belangrijk is in ons leven;
leef je uit, wij zijn over een uurtje weer terug.
Ingetogen mensen maar uitbundig onder elkaar. Genieten van het vertrouwde. Regelmatig roept er één of andere onbenul dat Achterhoekers bescheiden zouden zijn.
Voor eens en voor altijd: de definitie van bescheiden is
dat mensen geen hoge pet op hebben van zichzelf. Als
er één eigenschap niet opgaat voor Achterhoekers is het
dat we geen hoge dunk van onszelf zouden hebben. We
zijn zo alderbastend trots op onze Achterhoek, op onze
helden, onze verhalen op hoe wij leven en op onszelf. Op
hoe wij het leven vieren. Hoe wij lachen om onze stunts
om dat leven mooier te maken.
Een rondje voor de hele club. Kleine investering en met
een groot sociaal rendement. Dat dient elke vreemdeling, vriend, nieuwkomer of laatkomer te doen. Een rondje geven is het Achterhoekse sociale smeermiddel. Als we
je vertrouwen dan leer je ons kennen. We kunnen goed
dom kieken maar luusteren goed en weten precies wat
er aan de hand is.
Geen geouwehoer, nepperij of vals sentiment. We weten
dat we de besten zijn van de hele wereld. Je zult het ons
alleen nooit horen zeggen. We zijn zo machtig boerenslim dat als iemand denkt dat we bescheiden zijn dan is
de Achterhoeker op volle oorlogssterkte.
We weten waar onze kracht zit.
Frans Miggelbrink
Achterhoeker
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Negen gemeenten,
één Achterhoek
Afhankelijk van het soort samenwerkingsverband bestaat
de Achterhoek uit 7, 8, 9 of zelfs 11 gemeenten. In het
Cultuur en Erfgoedpact Achterhoek zijn we op dit moment
met 9 gemeenten. Deze 9 gemeenten willen de Achterhoekse culturele infrastructuur in samenhang bekijken.
De coronacrisis heeft die ambitie verder versterkt. Meer
dan ooit hebben we gemerkt dat samenwerking essentieel is en ook de noodzakelijke oplossing voor de huidige
problematiek is. Puur lokale of sectorale besluitvorming
kost meer dan het oplevert. Er zal vanuit een gezamenlijke brede cultuurvisie gehandeld moeten worden. Cultuur
en erfgoed is daarbij een onlosmakelijk onderdeel van
sociaaleconomische infrastructuur. Culturele voorzieningen zijn immers een belangrijke factor voor zowel de
economische en toeristische aantrekkingskracht maar
ook voor het sociale klimaat en leefbaarheid.
Maar uiteindelijk zijn dat allemaal slechts effecten van
cultuur. Het is niet de kern, niet de doelstelling op zich.
Cultuur veroorzaakt die effecten immers pas als we daadwerkelijk impact genereren. Als we mensen écht raken
en in beweging krijgen. Mensen daadwerkelijk verbinden.
Kinderen tot echte creativiteit stimuleren. Echte inspirerende plekken en ervaringen kunnen genereren. De
centrale vraag is wat er nodig is om díe opdracht in de
regionale samenleving te borgen.

Verkenning Culturele Infrastructuur
In opdracht van de provincie Gelderland heeft Cultuur
Oost samen met de 6 Gelderse regio’s in beeld gebracht
welke vraagstukken daarbij cruciaal zijn en nu om oplossingen vragen.

Visualisatie van de Achterhoekse Culturele Infrastructuur die als onderlegger dient voor
de Achterhoekse bijdrage aan de totale provinciale Verkenning. Culturele Infrastructuur.
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Zij komen tot 3 overkoepelende thema’s
VERBINDING:
delen van expertise, centrale coördinatie.
INNOVATIE:
door die verbinding zorgen dat niet 4
dezelfde wielen worden uitgevonden maar gezamenlijk
een nieuw vervoermiddel.
EXPLOITATIE:
We zullen toe moeten naar een aantal stevige pijlers
die een solide basis voor de kleine parels borgen.
Met een heldere regionale opdracht voor die grote
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pijlers om de kleinschalige initiatieven te ondersteunen. Zodat de kosten in de daadwerkelijke impact
geïnvesteerd worden in plaats van in te veel organisaties
en half leegstaande gebouwen.
De 9 Achterhoekse gemeenten hebben onze huidige
culturele infrastructuur al in beeld gebracht. Hiernaast
is te zien hoe die rijke culturele infrastructuur er in de
Achterhoek op dit moment uit ziet. Het is goed te zien dat
cultuur en erfgoed in de Achterhoek een rijke en verbindende traditie heeft. Onze gemeenschappelijke geschiedenis verbindt ons. En zichtbare kenmerken daarvan in
het erfgoed en landschap geven daar een gezicht aan.
Dat is de reden dat we sinds 2012 in de Achterhoek een
Cultuur- en Erfgoedpact hebben gevormd.
Uit de provinciale Verkenning Culturele Infrastructuur
bleek dat de 9 Achterhoekse gemeenten een belangrijke
rol weggelegd zien voor het Cultuur- en Erfgoedpact.
Het pact wil een bijdrage leveren aan de gemeenschappelijke Achterhoekse trots die inwoners wel voelen maar
die vaak nog geen ‘gezicht’ heeft. De ongekende populariteit van de Achterhoekse Vlag geeft aan wat zo’n
verbindend element voor het gevoel van trots kan opleveren. Door grootse projecten in alle gemeenten, maar
ook door kleine parels die de kracht van de intimiteit en
ons naoberschap laten zien. Met een nieuwe intensieve
samenwerkingspartner voor Boogie Woogie in de Oost
Achterhoek, namelijk Culturije. We willen laten zien dat
de Achterhoek één geheel is en ook zo bekeken mag
worden. In voor- en in tegenspoed.

Wij durven die ambitie aan omdat dit derde pact op
de schouders staat van de vorige twee pacten. Het is
gebleken dat wij in de Achterhoek in staat zijn elkaar
te vinden en elkaar sterker te maken.

Rijkscultuurbeleid
Minister Van Engelshoven van OCW ziet een duidelijke
rol voor de inbreng van 16 regio’s in het nieuwe cultuurbeleid. Hierin kan elke regio zich richten op de inwoners
en voorzieningen die passen bij de identiteit van de
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Wat er in de Achterhoek met het Cultuur- en Erfgoedpact
is opgebouwd past namelijk niet alleen naadloos in de
opdracht die de provincie de gemeenten heeft gegeven
om tot een toekomstbestendige culturele infrastructuur
te komen na Corona, maar ook in het Rijkscultuurbeleid.
Ook daarin staat zowel de verbinding tussen cultuur en
erfgoed met andere maatschappelijke domeinen centraal
als een sterke focus op samenwerking in de regio’s. In
beide richtingen is in de huidige periode geëxperimenteerd en ervaring opgebouwd. Zonder daartoe opdracht
te hebben gekregen is Cultuur en Erfgoed Achterhoek een
instrument voor deze beleidslijn geworden. Er hoeft in de
Achterhoek geen regionaal verbindingstraject opgestart
te worden, want het Cultuur- en Erfgoedpact functioneert
al als zodanig. Het pact kan daardoor als pilot ter inspiratie dienen voor andere Gelderse (niet stedelijke) regio’s.

Het regioprofiel van de Achterhoek
De provincie Gelderland heeft daarom voor de komende
periode gevraagd ambitieus te zijn. Wij vullen die vraag
in door niet alleen de inhoudelijke pijlers nog steviger
neer te zetten, maar ook een 4-jarige Achterhoek-cam-
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pagne gericht op Cultuur en Erfgoed neer te zetten.
Maar de provincie wil eigenlijk nóg een stap verder in
de toekomst kijken. Zijn er taken en rollen die zo’n goed
functionerend pact nog meer op zou kunnen pakken? Zijn
er dingen die de provincie wellicht beter in de regio kan
neerleggen?

Met dit programma opteert
de Achterhoek daarom ook
voor een volwaardig Regioprofiel
binnen de beleidsvisie van
het ministerie van OC&W.
Een spin-off van het pact zou bijvoorbeeld in andere
domeinen kunnen liggen. De goed werkende formule van
Cultuur en Erfgoed Achterhoek (de samenwerking tussen
9 gemeenten, 6 culturele partners, een maatschappelijke
partner en de provincie) waarin vanuit één visie gezamenlijk doelen gesteld worden en je samen verantwoordelijkheid neemt voor het behalen daarvan, kan ook in
andere domeinen goed werken. Niet als uitbereiding van
het pact maar naar analogie ervan. En gebruikmakend
van de hier ontstane ambtelijke en bestuurlijke maar ook
maatschappelijke lijnen. Denk aan het sociaal domein,
onderwijs, toerisme en economie.

Cultuur en Erfgoed Achterhoek 2022-2024

Ook ligt een Euregionale samenwerking voor de hand.
Er hebben reeds gesprekken plaatsgevonden tussen een
aantal Achterhoekse wethouders en hun Bocholtse collega’s en de Bocholtse culturele instelling Kubaal over
het intensiveren van de samenwerking over de grens op
gebied van Cultuur. Wij zouden deze verkenning graag
verder voortzetten in de nieuwe periode.
Wij nemen onze regionale verantwoordelijkheid om de
impact van cultuur voor de samenleving te borgen en
stimuleren waar dat binnen onze mogelijkheden ligt.
De Cultuurcoalitie Achterhoek:
• Achterhoek Toerisme
• Boogie Woogie
• Culturije
• DRU Industriepark
• Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers
• Amphion Cultuurbedrijf (vz)
I n samenwerking met lokale cultuuraanbieders, culturele
ZZP’ers en Cultuur Oost als adviseur op de achtergrond.

Achtergrond

regio en haar inwoners. De minister vraagt gemeenten
en provincies om in samenwerking met culturele instellingen regionaal cultuurbeleid te maken vanuit eigen
kracht van de regio, uitdagingen, functies en programma’s en duidelijkheid over financiering. De Achterhoek is
in eerste instantie niet erkend als een van de 16 cultuurregio’s, maar heeft met Cultuur en Erfgoed Achterhoek wel
de organisatiekracht en ook de mentaliteit om als zodanig te functioneren.

Cultuur doet wat met je. Het raakt je en zet aan
tot denken. Het prikkelt de verbeelding. Het helpt
je in te leven in de wereld van een ander. Cultuur
verbindt ook. Mensen beleven cultuur vaak samen:
als bezoeker of als maker, in een theaterzaal of
dorpshuis. Èn, cultuur is economisch een factor
van betekenis: bezoekers van een filmfestival, een
museum of een voorstelling reizen erheen, drinken
wat vooraf en gaan na afloop in de buurt een hapje
eten. Kortom: cultuur verrijkt. Het verdiept ons
gevoelsleven, het maakt de samenleving hechter en
stimuleert bedrijvigheid.
Uit: UITGANGSPUNTEN NIEUW
CULTUURSTELSEL 2021-2024,
ministerie OC&W, juni 2019
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Twee regelingen,
één programma

themalijnen en in elk van de lagen van ‘de piramide van
talentontwikkeling’ (zie hier rechts).
Maar door de coronacrisis is deze wel ernstig verzwakt.
De 9 gemeenten willen deze structuur daarom meer dan
ooit in samenhang met elkaar bezien en versterken. Geen
‘eigen kerktoren eerst’, maar een regionaal innovatief
cultuurbeleid, dat verbinding stimuleert zodat een
duurzame stevige exploitatie t.b.v. alle lagen van de
piramide mogelijk is.

Samenwerking in kunst en cultuur leidt tot een rijker
cultureel aanbod. Véél meer mensen kunnen dan genieten van kunst, cultuur en landschap. Door duurzaam te
investeren in deze verbinding en verdieping van het
cultureel aanbod, kunnen we samen veel meer voor
elkaar krijgen. Dat is niet alleen goed voor de kwaliteit
van kunst en cultuur in de hele regio, het is ook erg goed
voor de economische ontwikkeling, het toerisme en daardoor voor het vestigingsklimaat en het behoud van voorzieningen en mensen. 1

3.1 Waarom

een pact?

Gemeenten dragen nu al substantieel bij aan deze
investeringen.

CULTUUR: door de samenwerking tussen organisaties, de culturele sector en de lokale en regionale
overheden kunnen we het culturele aanbod versterken. Erfgoed en historie maken we samen beter
zichtbaar en beleefbaar. De culturele ambities van
de provincie maken we gezamenlijk waar.
ECONOMIE: het bezoek aan de regio wordt door de
culturele samenwerking vergroot en een flink deel
eet en drinkt, overnacht, huurt fietsen en doet inkopen in de regio.
LEEFBAARHEID: bewoners zijn meer en actiever
betrokken bij hun omgeving en leren meer aspecten
en waarden van de regio kennen, dat kan bijdragen
aan langer en prettiger wonen en verblijven in de
regio. Cultuur draagt bovendien bij aan een duurzame instandhouding van voorzieningen op een breed
maatschappelijk vlak, vergroot de sociale samenhang en beperkt eenzaamheidsproblematiek.

Dat is ook de reden dat de 9 Achterhoekse gemeenten opnieuw een Cultuur en Erfgoedpact Achterhoek willen
vormen. Datzelfde geldt voor provincie Gelderland. Zij
willen allen de Achterhoek met cultuur en erfgoed als
aantrekkelijke regio op de kaart zetten.
1

Dit Programma Cultuur en Erfgoed Achterhoek 20222024 voegt daarom de budgetten van twee regelingen
voor cultuur in de regio samen:
•	
De regeling Cultuur en Erfgoedpacten voor 20222024 (investering provincie en gemeenten).
•	De regeling Duurzame Culturele Infrastructuur (investering provincie).
In dit programma hebben we steeds per themalijn
beschreven:
1. wat er speelt in de Achterhoek (DE UITDAGING).
2. 	wat we gaan doen binnen het Cultuur- en Erfgoedpact
Achterhoek (DE GARANTIE).
3. 	wat gaan we doen voor het verduurzamen van de
Culturele Infrastructuur in de Achterhoek (DE IMPULS).
Dit doen we namelijk langs dezelfde themalijnen als
het pact, maar met andere accenten en een andere
rolverdeling tussen de partners.
4. 	welke kansen we zien als er meer budget zou zijn (DE
EXTRA KANSEN). Dit zijn de extra ambities zoals die
in het Regioplan Culturele Infrastructuur Achterhoek
waren opgenomen en die nu niet gehonoreerd
kunnen worden.

3.2 De

De verschillende lagen van de piramide hangen samen
zonder hiërarchie. Sterker nog, er is een circulaire
verbinding. Zonder cultuureducatie en amateurkunst
vanuit de brede basis is doorstroom naar het
middensegment of de top niet mogelijk. Waarbij de top
weer een inspirerende en innoverende rol speelt in de
educatie en amateurkunst.
Met de financiële injectie die de provincie nu geeft voor
het versterken van de culturele infrastructuur, kunnen we
nu een aantal ambities die het CEPA heeft voortgebracht
maar waarvoor de middelen niet beschikbaar waren,
alsnog realiseren.
We leggen bewust géén verbinding tussen de standplaats
van de coalitiepartner en de betreffende gemeente. In de
Achterhoek gaan we één voor allen, allen voor één.
We koppelen in deze nieuwe programmaperiode de
themalijnen niet meer specifiek aan een coalitiepartner.
Alle coalitiepartners kunnen een bijdrage leveren aan
alle themalijnen.

Top
Presentatie
Participatie
Educatie
Pyramide van talentontwikkeling

De piramide van talentontwikkeling
Om verbinding, innovatie en exploitatie goed in te
richten nemen we de Piramide van talentontwikkeling
als uitgangspunt. Immers, de noodzaak van talent
ontwikkeling in brede zin raakt aan alle facetten van
de samenleving en economie. Een regio die zich richt
op talentontwikkeling, investeert in de toekomst: we
hebben onze toptalenten nodig en moeten op (inter-)
nationaal niveau meedoen in de top. De wereld vraagt
daar om. Maar ook breder: ontplooiingskansen krijgen
geeft energie op alle leeftijden en zorgt daardoor voor
een hechtere samenleving. En ook dat heeft de wereld
nodig. Cultuur kan daarin een cruciale rol spelen.
De piramide schetst een doorlopende lijn met als
fundament de educatie: een brede basis vanuit het
onderwijs, gericht op kennismaking met cultuur en
erfgoed en je eigen talenten. Zowel in het basis- en
voortgezet onderwijs als in het MBO en HBO.
Vervolgens kan men zijn talenten verdiepen in de
amateurkunst. In de vorm van daadwerkelijke participatie
door deelname en beoefening van cultuur en erfgoed via
muziekscholen, verenigingen en vrijwilligersrollen.
Maar cultuur is ook gewoon genieten van de presentatie
van cultuur en erfgoed. Elke regio heeft daarvoor
instellingen in het middensegment zoals podia, musea,
galeries, festivals en andere instellingen met een
regionale betekenis nodig.

Cultuurcoalitie

De 9 gemeenten vormen het Cultuur en Erfgoedpact
Achterhoek. De Cultuurcoalitie staat garant voor de
sterke culturele infrastructuur daarbinnen. Met dit
Programma Cultuur en Erfgoed Achterhoek geeft de
Cultuurcoalitie uitvoering aan de culturele ambitie
van de samenwerkende gemeenten. Dat doen we in 4

En tot slot vergt een stevige culturele infrastructuur ook
een klein topsegment van instellingen met landelijke of
zelfs internationale uitstraling.

Uit: Het door alle 9 gemeenten ondertekende CultuurManifest IJsselvallei 2018.
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Cultuur- en
erfgoededucatie als
borging voor een
creatieve regio

3

Amateurkunst en
erfgoed als dragers
voor sociale cohesie

Berkelland

Bronckhorst

Oost Gelre

Winterswijk
Doesburg

Cultuurcoalitie

3.3 Missie

Aalten
Montferland

en visie

We pakken deze ambitie met genoegen op en leveren
met zowel een aantal grote events als een veelheid aan
kleine parels onze bijdrage om gezamenlijk de Achterhoek als een creatieve, innovatieve en aantrekkelijke
regio zichtbaar te maken. Zowel aan onze eigen inwoners
als aan bezoekers. Een regio met een sterke, historisch
gewortelde identiteit van ‘omzien naar elkaar’, ‘D’ran’ en
‘samen kom je verder’.

Waar gaan we voor Missie

Doetinchem

Kunst draagt bij aan
de Achterhoekse
(maak)industrie

12

Oude
IJsselstreek

Innovatie door
kennisdeling
en regioprofilering
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-	Wij dragen middels kunstprojecten, events, cultuureducatie en -participatie en een krachtige communicatie daarover bij aan een versterkte profilering van de
Achterhoek als aantrekkelijke en waardevolle regio.
-	Door die profilering kan de Achterhoek haar rol spelen
in de groeiende behoefte aan spreiding van bezoekers over Nederland.
-	
Cultuur en Erfgoed Achterhoek is een vliegwiel voor
regionale samenwerking op het gebied van cultuur
en erfgoed.
- 	We doen dat langs de Piramide van Talentontwikkeling (zie pagina 11).

Hoe doen we dat Strategie
-	Door jaarlijks, een bovenlokaal en aansprekend kunstproject te organiseren, in de markt te zetten om daarmee de verbinding tussen de gemeenten te laten zien.
-	
Door vrijetijdseconomie en toerisme te verbinden
met cultureel erfgoed, activiteiten en events die in de
regio georganiseerd worden zichtbaar te maken.
-	Door jaarlijks kleinschalige ontmoetingen én grootschalige events te organiseren gericht op cultuureducatie, cultuurparticipatie en intergenerationele
verbinding.
-	Door lokale culturele partijen in de Achterhoek bij
elkaar te brengen zodat zij elkaar (beter) leren kennen
en verbindingen kunnen leggen en zo de Achterhoekse culturele infrastructuur te helpen versterken.
Bewoners actief bij de uitvoering te betrekken en zo
de sociale cohesie te bevorderen.

Samenwerking lokale cultuurpartijen

Waar staan we voor Visie

In deze nieuwe periode zetten we nóg meer in op de
samenwerking met de lokale cultuurpartijen in de
verschillende gemeenten. Deze samenwerkingen gaan
we verder intensiveren.

-	Het materiële én immateriële erfgoed van de Achterhoek, haar identiteit en de culturele infrastructuur &
programmering maakt de Achterhoek een aantrekkelijke regio voor wonen, werken en recreëren.

Ook vanuit de Cultuuragenda Achterhoek (zie themalijn
Presentatie) wordt het promotieplatform voor events en
activiteiten van derden nog verder uitgebreid.

Cultuur en Erfgoed Achterhoek 2022-2024
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De inhoud

Kern per themalijn:

Cultuur- en erfgoededucatie
als borging voor een
creatieve regio

4.1

Themalijn Educatie

Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste kinderen ter wereld. En dat niet alleen, ook ons Nederlandse onderwijssysteem is ‘the best kept secret in education worldwide’ volgens de Britse professor Alma Harris1.
Omdat we los durven laten. Kinderen creatief durven
laten zijn. Je mag hier buiten de lijntjes kleuren. Je eigen
talenten ontwikkelen. Dat is belangrijk want de wereld
heeft creativiteit nodig. Maar het onderwijssysteem dat
dat mogelijk maakt staat onder druk. Prestatiedruk op
harde, cognitieve resultaten groeit en de resultaten daarop dalen. We zijn niet zuinig genoeg op wat we hebben
opgebouwd.

DE UITDAGING:
Talentontwikkeling als sluitpost
Cultuureducatie is van wezenlijk belang voor iedereen.
Dat geldt in alle gemeenten. Programma’s op school,
doorlopende leerlijnen en buitenschools aanbod is van
wezenlijk belang. Voor talentontwikkeling en voor sociale cohesie, maar ook in bredere zin vraagt onze samenleving om creativiteit.
Hierop moet blijvend worden ingezet en waar mogelijk
versterkt. Zonder cultuureducatie valt de basis van het
cultuurbeleid weg. De samenwerking met scholen dient
hiervoor verder te worden verstevigd. In deze themalijn
gaan we samen met het onderwijs aan de slag. In het
basis- en voorgezet onderwijs, maar ook in samenwerking
met het MBO en Pabo Iselinge.
Daarnaast speelt in de Achterhoek dat de mobiliteit en
infrastructuur niet optimaal is. De regio is voor jongeren minder aantrekkelijk. Terwijl wij hen juist willen
behouden. Er zijn in de Achterhoek onvoldoende mogelijkheden om je middels een opleiding beroepsmatig te
kunnen ontwikkelen in de creatieve en culturele sector.
De kunstopleidingen en conservatoria bevinden zich
bijvoorbeeld alleen in de grotere steden in de provincie Gelderland of in Overijssel (bijvoorbeeld Arnhem of
Enschede).

The Dutch Way, uitgave van Onderwijs Maak Je Samen i.s.m.
Stichting De Brink, 2017.

1)
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DE GARANTIE:
Creatieve educatieprojecten
•	
We delen kennis over Achterhoeks materieel en
immaterieel erfgoed en organiseren in intergenerationeel contact het omgevingsbewustzijn en de identiteitsbeleving van de Achterhoek.
•	Speerpunten hierbij zijn: cultuur, gebruik en gewoonten, streektaal en (bouw)kunst in eigen streek. Het
gaat om identiteitsbeleving en kennisoverdracht door
middel van onder meer cursussen, schoolprojecten,
muziek en film.
•	
Middels verschillende projecten gaat de jongere
generatie zelf aan de slag met de eigen omgeving
en identiteit waarbij gebruik wordt gemaakt van taal,
muziek en film.
•	Volwassenen worden begeleid en gemotiveerd om de
streektaal levend te houden en te delen met jongere
generaties.
•	
Binnen de projecten wordt de verbinding gezocht
tussen jong en oud en waar mogelijk tevens tussen
educatie en participatie. Indien de projecten zich
daarvoor lenen zal worden ingezet op interactie met
en actieve bijdrage van deelnemers en/of bezoekers.

DE IMPULS:
Partners verbinden en verdiepen richting erfgoed

Platform Cultuureducatie Achterhoek
De Achterhoekse cultuurpunten voor cultuureducatie trekken al enige tijd samen op om te streven naar
kansengelijkheid voor kinderen in het (basis)onderwijs
als het gaat om muziek, dans, theater enz. Deze ontwikkeling is niet alleen een wens van de instellingen zelf
maar een behoefte van de Achterhoekse schoolbesturen
en gemeenten aan meer afstemming.
Aan dit nieuwe platform nemen naast de Cultuurcoalitiepartners Amphion, Boogie Woogie en Culturije, ook KICK
Oude IJsselstreek, SCEDA Aalten en Welcom Montferland
deel. Ook Muzehof Zutphen e.o. en KunstWerk! voor de
Liemers zijn lid, immers de schoolbesturen hebben hun
scholen in meer dan de 9 gemeenten in de Achterhoek.
Samenwerkingspartners zijn: Hogeschool Iselinge (pabo)
i.s.m. ArtEZ, Graafschap College en Cultuur Oost.
2)

Met deze impuls zal Amphion als trekker het Platform
Cultuureducatie Achterhoek de komende jaren verder
inrichten met:
•	Kennisdeling en uitwisselingbijeenkomsten cultuurpunten en kunstprofessionals
•	
Inrichten en ondersteunen van een gezamenlijke
Achterhoekse arbeidspool van kunstprofessionals (die
zich oriënteren) in het onderwijs
•	Visieontwikkeling van deze kunstprofessionals door
het organiseren van inspiratiesessies en intervisie en
workshops
•	Ontwikkelen van een gezamenlijk Cultuurmenu voor
alle scholen in de Achterhoek, ook om daarmee de
leegloop van kunstprofessionals uit de Achterhoek en
uit het vak tegen te gaan.
•	Faciliteren van een Achterhoeks netwerk voor Interne
Cultuurcoödinatoren (ICC-ers) en schoolleiders met
inspiratiesessies en kennisdeling.
•	
Organiseren van een netwerk van leerorkesten en
verenigingen met inspiratiesessies en uitwisseling.
•	
Online platform waar leermiddelen te vinden zijn
voor zowel cultuurpunten als scholen, denk daarbij
aan tutorials, online lessen en lesbrieven.
Culturije en Boogie Woogie ondersteunen momenteel
alle bovenstaande punten al.
De expertise van beide partners zal gericht zijn op:
•	
Ontwikkelen en aandacht blijven genereren voor
Méér Muziek in de Klas.
•	
Het meehelpen, meedenken en mede-ontwikkelen
van bovenstaande punten.
•	Delen van onze expertise en ervaring van coaching in
procesgerichte didactiek.
Voor het resterende budget zal Culturije extra ondersteuning bieden.

Doestelling programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)

Cultuur en Erfgoed Achterhoek 2022-2024
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Kern per themalijn:

VERVOLG THEMALIJN EDUCATIE

Amateurkunst en erfgoed als
dragers voor sociale cohesie

DE EXTRA KANSEN:
• Erfgoededucatie: Daarnaast willen we de educatie
in erfgoed verder stimuleren. We willen stimuleren
dat kinderen maar ook jongeren en volwassenen
zich bewust worden van en kennis maken met ons
materiele en immateriële erfgoed in onze regio. Daardoor wordt de leefbaarheid en beleving van eigen
cultuur en identiteit bevorderd. Veel musea en andere
instellingen hebben vormen van cultuureducatie en
doen dat ieder op eigen wijze. De Cultuurcoalitie zal
vormen van kennisdeling opzetten en waar gewenst
nieuwe, Achterhoekbrede projecten opzetten.

4.2

Themalijn Participatie

Naoberschap is een Achterhoeks begrip en één van de
fundamenten van het prettige woon- en leefklimaat. Heel
veel mensen zijn als vrijwilliger actief en brengen niet
alleen hun cultuur en tradities mee maar ook hun liefde
voor het lokale erfgoed.

• Scholen en jongerenorganisaties
o 	Intergenerationele ontmoetingen door middel van
kunst en erfgoed, buitenschools leren
o Ontwikkelen van naoberschap
o Uitbouw van samenwerking met scholen

De grote rol van amateurkunstenaars en andere vrijwilligers in de Achterhoek is landelijk gezien uniek. Dat lukt
ons omdat we vrijwilligers aanspreken op hun passie
voor kunst en liefde voor erfgoed. Landelijk vallen we
regelmatig op.

Het is de uitdaging deze netwerken te mobiliseren
middels kunstparticipatie. Maar door de coronacrisis zijn
veel culturele activiteiten die door vrijwilligers worden
uitgevoerd stil komen te liggen. Het voortbestaan van
de verenigingen en stichtingen waarbij zij betrokken zijn
komt in gevaar. Daarnaast vallen veel vrijwilligers onder
de kwetsbare leeftijdsgroep (vergrijzing) en zijn daardoor
op dit moment minder actief in het vrijwilligerswerk. De
sociale functie van deelname aan culturele activiteiten
vermindert of wordt belemmerd door de veiligheidsmaatregelen.

Amateurkunst en erfgoed zijn daarbij van wezenlijk
belang. Zij ondersteunen persoonlijke ontwikkeling,
samenwerking, ontmoeting en het samen beleven van
cultuur. Hiermee is het een fundament voor een prettig
woon- en leefklimaat. Een activiteit op bijvoorbeeld een
prachtig historisch erfgoedlocatie brengt het verhaal
van het gebied tot leven en zorgt voor belangstelling en
waardering voor het cultureel erfgoed.

•	
Creatieve beroepsopleidingen: Een ambitie voor de
lange termijn is ook (dependances van) creatieve
opleidingen in het beroepsonderwijs MBO en HBO in
de Achterhoek te realiseren, in verbinding met bedrijven in het TOP-segment, waardoor de regio aantrekkelijker wordt voor jongeren die zich middels een
studie willen ontwikkelen op het gebied van kunst &
cultuur.

DE UITDAGING:
Sociale cohesie en erfgoed
De Achterhoek vergrijst en we moeten de waarde daarvan zien te verzilveren. Het geheim van kunstparticipatie is samenwerking. Veel partijen kunnen daaraan een
bijdrage leveren.
•	Amateurkunstverenigingen en amateurkunstenaars
o Organisatorische ondersteuning van verenigingen
o Artistieke ondersteuning amateurkunstenaars
o	Werving en binding vrijwilligers voor participatieactiviteiten
• Zorg- en welzijnsorganisaties
o 	
Versterking positieve gezondheid van cliënten
door middel van kunstparticipatie
o	Meerjarig samenwerkingsverband met resultaatafspraken
o Bijdrage aan landelijk onderzoek
• Ouderen die zelfstandig wonen en hun organisaties
o 	Versterken positieve gezondheid door middel van
kunstparticipatie
o	
Faciliteren en stimuleren van actieve kunstpar
ticipatie
o	Werving en binding vrijwilligers voor participatieactiviteiten
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DE GARANTIE:
Lang Leve Kunst
•	Door uitdagende kunstactiviteiten voor ouderen te
organiseren versterken we niet alleen de levenslust
en positieve gezondheid van de inwoners van de
Achterhoek, maar leveren we ook een bijdrage aan
het versterken van de identiteit van de Achterhoek.
Om de impact van kunst zo groot mogelijk te laten
zijn, maken we projecten waar mensen hun grenzen
kunnen verkennen. Dat is niet alleen goed voor de
gezondheid, maar ook voor het zelfvertrouwen en
het zelfbeeld van mensen. Kunstparticipatie verschaft
daarmee ook een nieuwe identiteit.
•	We werken met een goedwerkende formule: we laten
ouderen participeren door mooie momenten met
kunst te beleven. Gevoed door professionele kunstenaars en het enthousiasme van de vrijwilligers krijgen
ouderen nieuwe inspiratie en culturele ervaringen
aangereikt. We zorgen voor projecten waar veel vrijwilligers in mee kunnen doen. Ook doen er heel veel
leerlingen mee aan Jonge Rotten-activiteiten waarbij verschillende generaties elkaar door middel van
kunstactiviteiten ontmoeten.
•	
Het Achterhoekbrede programma Lang Leve Kunst
& Naoberschap waar ook zorgpartners, fondsen en
gemeenten vanuit het sociaal domein aan bijdragen, is een belangrijk onderdeel van deze pijler. Het
programma is flexibel en speelt in op vragen die in
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VERVOLG THEMALIJN PARTICIPATIE

Binnen de themalijn Participatie gaan we initiatiefnemers
buiten de Cultuurcoalitie actief uitnodigen met ideeën
te komen voor Achterhoekbrede projecten. Projecten
die door de hele Achterhoek (kunnen) worden uitgerold,
zodat alle gemeenten er plezier van hebben. We zouden
het mooi vinden als we daarmee ook een verbinding naar
het sociaal domein kunnen maken. We gaan kijken of we
daarbij elk jaar één regionale verhaallijn (of de regionale uitwerking van een landelijke verhaallijn) als kapstok
kunnen nemen.
Culturije geeft leiding aan deze impuls. Samen met de
Cultuurcoalitie maar bv ook PakAn gaan zij de volgende criteria voor het selecteren van projecten aan wie we
budget kunnen toekennen verder uitwerken:
•	Culturele projecten en initiatieven die de hele Achterhoek ten goede komen.
•	
Verbindingen leggen tussen bestaande en nieuwe
initiatieven
• Het project moet mensen met elkaar verbinden.
Culturije gaat zelf actief zoeken naar projecten die hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen.

Koren op de kaart
Een andere duurzame investering gaan we doen in de
korenwereld die door de expliciete stillegging tijdens
Corona maar ook door veroudering en gebrek aan creatieve innovatie aan het afkalven is. De Achterhoek is
vanouds her een zangrijk gebied, maar door de opkomst
van creatieve technologie en de sociale en maatschappelijke veranderingen is het samen zingen meer en meer
naar de achtergrond verdwenen bij de jongere generatie, terwijl nationaal en wereldwijd vocal-groups wel aan
populariteit gewonnen hebben.
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Achtergrond

DE IMPULS:
Achterhoekbrede projecten van derden

Boogie Woogie gaat koren ondersteunen stappen te
zetten t.b.v. zelfredzaamheid en duurzaamheid.

De Achterhoek is een uniek gebied met een grote
potentie voor ontwikkeling. Sterke waarden zijn de
prachtige woon-en werkomgeving, de bloeiende en
innovatieve economie en de cultuur van samenwerken en vertrouwen. De potentie zien we in de
versterking en verbreding van de Achterhoek als
open innovatiesysteem, de ruimte voor experimenteren en in het verhogen van de kwaliteit van de
leefomgeving zoals de woningen, het buitengebied
en de bereikbaarheid. Ruimte voor innovatie, groeien in kwaliteit!

Boogie Woogie gaat Achterhoekbreed:
•	
in kaart brengen waar de behoeften liggen in de
verschillende soorten koren om tot een gedeeld
perspectief te komen.
•	ondersteunen in het aanbrengen van focus, dream &
design.
•	
een Achterhoekse repertoire- en dirigenten/pianistenpool inrichten speciaal gericht op koren.
•	ondersteunen bij ontmoetingsdagen en Achterhoekse
korenfestivals zoals het Vrijheidsfestival 2022
www.mooikoorman.nl/nieuwe-datum-vrijheids-festival-2022.

Uit: ACHTERHOEK VISIE 2030,
Achterhoek Ambassadeurs, 2019

Deze impuls heeft dus ook verbindingen met de themalijnen educatie en presentatie.

DE EXTRA KANSEN:
•	Het inrichten van een netwerk voor amateurkunst
(verenigingen) en vrijwilligers en het ontwikkelen
van discipline-overstijgende trainingen en scholing
voor vrijwilligers/amateurs i.s.m. het top- en middensegment (bijv. kwaliteitsbevordering, fondsenwerving,
cultureel ondernemerschap etc.)
•	Het programma Kunst aan de Keukentafel Achterhoek
breed doorontwikkelen. De Leyden Academy heeft
bij ons programma Lang Leve Kunst in opdracht van
ZonMW onderzoek gedaan naar dit concept. Op basis
van deze onderzoeksresultaten en bevindingen van
gemeentes op het gebied van ontschotting van beleidsterreinen cultuur en sociaal domein zullen we dit
soort kunstactiviteiten verder innoveren, uitrollen en
borgen.

Achtergrond

de verschillende gemeenten leven. Kosten van deze
themalijn zijn door de inzet van vrijwilligers te overzien. Ook voor andere generaties is het boeiend en
leerzaam om samen met ouderen aan kunst te doen.
Het aanbod van Lang Leve Kunst en Naoberschap
sluit aan op positieve gezondheid. We werken zo veel
mogelijk in co-creatie met ouderen, vrijwilligers en
partners.

Landelijk beleid: Cultuur in een open samenleving
Het kabinet heeft de nieuwe beleidsperiode 20212024 in nauwe samenspraak met de andere overheden voorbereid. Aan regio’s is gevraagd zelf partijen
samen te brengen en zogenaamde regioprofielen op
te stellen. In veel regio’s is daar een fors ontwikkeltraject voor opgestart, maar de Achterhoek kon zich
zonder zo’n traject aanmelden: er was immers al een
goed functionerend pact dat perfect in die aanpak
past.
In Cultuur in een open samenleving en Erfgoed telt
staat hoe het kabinet deze samenwerking ziet en in
Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021-2024 is uitgewerkt hoe de middelen uit het regeerakkoord worden
ingevuld. De (samenwerking in de) regio staat
daarin centraal.

Daarbij richten we ons op drie punten:
•	Werving van deelnemers en samenwerking met
de lokale formele en informele netwerken.
•	Het artistieke profiel: hoe zorgen we dat de artistieke kwaliteit gewaarborgd blijft, zeker als we
vrijwilligers een grotere rol gaan geven?
•	De lokale nesteling: Hoe kunnen we deelnemers
helpen om na afloop door te gaan.

Cultuur en Erfgoed Achterhoek 2022-2024
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Kern per themalijn:

Innovatie door
regioprofilering

4.3

Themalijn Presentatie

De Achterhoek kent relatief veel Presentatie-instellingen
als filmhuizen, (pop)podia, theaters, musea, gezelschappen maar ook muziekscholen, culturele broedplaatsen en
culturele evenementen.

2013 - 2016

Zakelijke communicatie

Maar dat niet alleen, we hebben ook een aantal TOP
Evenementen, organisaties en instellingen met een
landelijke uitstraling en functie: Nationaal Onderduikmuseum, Museum MORE, Manana Manana, Lalique
Museum, Bloemencorso Lichtenvoorde, Schouwburg
Amphion, Kasteel Huis Bergh, DRU Industriepark, Zwarte
Cross. Deze organisaties spelen ook een belangrijke rol
in Themalijn 4.
Al deze culturele evenementen instellingen en evenementen, van heel groot en bekend tot kleinschalig, op
unieke en bijzondere locaties, zijn van essentieel belang
voor onze regionale ontwikkeling en de samenleving in
het algemeen. Zij trekken niet alleen inwoners en toeristen naar de plekken waar ze plaatsvinden, maar ze leiden
ook tot bewustwording en meer draagvlak onder bewoners voor het behoud van erfgoed.

DE UITDAGING:
De exploitatie en de profilering
Corona heeft juist in deze laag van de piramide van
talentontwikkeling veel schade aangericht. Door de
lockdowns en 1,5-maatregelen zijn de bezoekersaantallen lager en zijn er minder entreegelden en minder
inkomsten uit horeca en verhuur. Ondernemers hebben
daarnaast vanwege het coronavirus minder (financiële)
mogelijkheden om bij te dragen aan de marketing en
sponsoring van kunst & cultuur/ toerisme. Het voortbestaan van deze culturele organisaties komt in gevaar. Dit
zal direct gevolgen hebben voor het woon- en leefklimaat van onze regio en daarmee het welzijn van onze
inwoners.

DE GARANTIE:
Online platform Cultuur en Erfgoed Achterhoek

Het CEPA heeft tot nu toe een themalijn Toerisme gehad. Deze hernoemen we vanaf 2022 naar themalijn Presentatie. Daarmee verbreden we niet
alleen de inhoud maar ook de doelgroepen.

3)
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Achterhoek Toerisme heeft samen met de Cultuurcoalitie
van de ‘lege’ Coronaperiode gebruik gemaakt door een
online platform te ontwikkelen waar alle projecten van
het Cultuur en Erfgoedpact, klein en groot, op aantrekkelijke wijze voor het publiek ontsloten worden:
www.CultuurErfgoedAchterhoek.nl

Cultuur en Erfgoed Achterhoek 2022-2024

2022 - 2024

2017 - 2020

Publieksgerichte communicatie

INTERN
Verantwoording

EXTERN
Campagne

Informeren van betrokkenen,
stakeholders/ gemeenten/
provincie

Communicatieplatform
voor alle Achterhoekers
(inclusief toerist)
van 0 tot 100 jaar
NIEUW!

‘Cultuur en Erfgoed Achterhoek’
Figuur: Beweging van intern naar extern

DE IMPULS:
Campagne voor derden
Om de Culturele infrastructuur verder te versterken gaan
we www.CultuurErfgoedAchterhoek.nl uitbreiden met
activiteiten van derden. Met festivals, concerten, exposities, events van derden. Uiteraard allemaal gekoppeld
aan socials en andere communicatiemiddelen.

Campagne voor Achterhoekbrede projecten
Daarnaast gaan we extra marketing inzetten voor de
gemeenteoverstijgende Achterhoekse cultuurprojecten.
Vooral die binnen het pact. Het verleden heeft uitgewezen dat de kracht van deze beeldbepalende kunstprojecten de weg naar het publiek op zich wel weet te vinden.
Maar soms blijft het ook bij persaandacht en zijn de activiteiten te weinig beleefbaar. Door sterker in te zetten
op de marketing en product ontwikkeling van beeldbepalende projecten als Oosterlicht, Raken met Smaken en
Achterhoekse Stillevens zal extra kracht worden bijgezet.
Dat helpt de projecten maar vooral ook de Achterhoek
omdat we de positie van cultuur en de beleving daarvan
beter neer kunnen zetten. Er zal een aantal regiobrede
projecten per jaar gekozen worden.

Cultuur en Erfgoed Achterhoek 2022-2024
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Kern per themalijn:

Kunst draagt bij aan
de Achterhoekse
(maak)industrie

4.4

Themalijn TOP

In de afgelopen pactperiode hebben we gezien hoe goed
je met kunst kunt laten zien dat de Achterhoek één gebied
is met een rijke historie, waar mensen zich verbonden
weten. Het succes van het Stilleven-project (2019-2020)
van kunstenaar Louise te Poele, dat alle gemeenten in
een schitterend stilleven heeft ‘gevangen’, is een prachtig
voorbeeld daarvan.
Ook Raken met Smaken in 2019 en 2020 was zo’n overkoepelend project. Fooddesigner Katja Gruijters ging op
zoek naar kenmerkende voedingsproducten per gemeenten en heeft deze aan gewassen- en productfamilies
gekoppeld. Ook dit project heeft heel veel (landelijke)
publiciteit gegenereerd. Dat smaakt naar meer.

DE UITDAGING:
Positionering als innovatieve regio
De Achterhoek wordt vaak geassocieerd met ambachtelijkheid, rust, conservatisme misschien.
Maar er is ook een grote innovatieve potentie in de
Achterhoek. Onze bloeiende maakindustrie prijkt bovenin de landelijke patenten-ranking en de werkloosheid is
hier al jaren laag. Op cultureel gebied is ons voorzieningenniveau hoog. Dat maakt de Achterhoek een steeds
aantrekkelijker woon-/werkregio. En dat is ook nodig om
bedrijvigheid in de regio te behouden en innovatie te
stimuleren. Een inspirerend creatief klimaat is daar een
voorwaarde voor en die kracht van de Achterhoek is nog
onderbelicht en wordt daardoor onvoldoende benut.
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Binnen het programma Cultuur en Erfgoed Achterhoek
voeren we al een jaarlijks gemeente-overstijgend kunstproject uit dat in (voor) alle gemeenten een uitwerking
krijgt.
De gemeenten worden betrokken bij de keuze voor de
projecten. Ook zoeken we altijd naar kansen voor een
educatieve component. We mixen regionale inspiratie
met provinciale en landelijke uitstraling. Steeds zoeken
we een werkverband met partijen in het bedrijfsleven,
toerisme, zorg en welzijn, agro en food, vastgoed, etc.
En natuurlijk proberen we die nieuw opgebouwde
connecties een blijvend karakter te geven.
In 2022 wordt het een project dat de zichtbaarheid van
de innovatieve maakindustrie vergroot middels kunst:
de Silo- Art-Tour Achterhoek afgerond. We hechten grote
waarde aan de professionaliteit van de kunstenaars die
bij deze projecten betrokken worden. Vandaar dat we
deze projecten onder de themalijn TOP plaatsen. Het gaat
om professionele kunst, geen amateurkunst, of educatie
of participatie.
We zetten steeds budget in voor de eerste stap: verkenning en onderzoek om tot haalbare projectideeën te
komen. We maken een begin met treffende pilots en
komen tot ontwerpen en concepten, die voldoende
concreet zijn om partijen mee te krijgen voor financiering
van de uitvoering.

DE GARANTIE:
Een jaarlijks gemeente-overstijgend kunstproject

DE IMPULS:
Kunstprojecten vanuit een verhaal

Er komt de komende beleidsperiode op rijksniveau
meer ruimte voor (zichtbaarheid en beleefbaarheid van)
erfgoed. Immaterieel erfgoed, de herbestemming van
beeldbepalende en monumentale panden en de samenwerking van de culturele wereld met andere maatschappelijke sectoren krijgen landelijk gezien meer gewicht.
In deze nieuwe periode geven we nadrukkelijk en meer
aandacht aan onroerend erfgoed, specifiek gebouwen,
binnen alle themalijnen. Dat kunnen leegstaande kerken,
silo’s, boerderijen of fabriekspanden zijn, maar ook
kasteeltuinen of bruggen.

Met deze impuls gaan we de kunstenaars die komende
3 jaar een dergelijk kunstproject mogen ontwikkelen,
vragen hun werk te koppelen aan een van de nader te
kiezen Achterhoekse verhaallijnen. We stellen daarvoor
per jaar €10.000 extra ter beschikking. De Cultuurcoalitie
bepaalt jaarlijks gezamenlijk in overleg met de gemeenten hoe het budget besteed wordt.
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DE EXTRA KANSEN:
• V
 erbinding met het bedrijfsleven. De Achterhoek heeft
van oudsher een heel sterke maakindustrie. Dit maakt
de Achterhoek onderscheidend. Vanuit de traditionele
maakindustrie werken tal van bedrijven uit de Achterhoek (waaronder wereldmarktspelers) aan innovatie.
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We verbinden dit innovatieve bedrijfsleven met de
creatieve cultuurindustrie (culturele organisaties en
makers). We zetten creatieve denkkracht, cultureel
vermogen, in om te werken aan (economische) vraagstukken uit industrie en bedrijfsleven. Hiermee stimuleren we niet alleen de innovatie van de culturele
infrastructuur, maar wordt ook een impuls gegeven
aan het bedrijfsleven in de Achterhoek. Zo versterken
cultuur en economie elkaar.
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4.6

Achterhoekse Verhaallijnen

Diepteonderzoek als bron voor derden
Jaarlijks wordt er één Achterhoekse verhaallijn uitgewerkt die betrekking heeft op één thema. Het thema kan
een bepaalde periode zijn (bijvoorbeeld ‘1572’) maar ook
ander door bijvoorbeeld gemeenten aan te dragen onderwerp. Bij de uitwerking worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
•	Het betreft een bijzonder en specifiek verhaal van de
regio dat nog niet (heel) bekend maar wel veelbetekenend is met aanknopingspunten waarmee inwoners zich verbonden kunnen voelen/zich mee kunnen
identificeren.
•	Het verhaal heeft betrekking op alle gemeenten.
•	
De verhaallijn geeft voldoende verbinding tussen
verleden en heden zodat het aan kan sluiten bij actuele sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Daarmee
fungeert de verhaallijn als basis waar koppeling mee
te maken is met allerhande kunst- en cultuurprojecten.

Voor een toekomstbestendige infrastructuur
De regio Achterhoek is een grote regio, wijd verspreid en
met een groot informeel cultureel netwerk. Dit netwerk
is niet altijd even goed zichtbaar, maar enorm belangrijk
voor een toekomstbestendige infrastructuur. Een van de
opgaven in dit regioplan is het verbinden van dit netwerk
aan de culturele infrastructuur zoals deze al bestaat. Met
andere woorden, het verborgen talent achter de voordeur
in de spotlight zetten. We versterken hiermee de infrastructuur op innovatieve wijze door buiten de bestaande structuren de vernieuwing te zoeken. De Cultuurcoalitie speelt hierin een belangrijke rol als verbinder en
als basis voor de verbreding. De infrastructuur kan dan
alleen maar groeien en steviger worden.
Het doel van talentmakelaars is om muzikaal talent in
de Achterhoek echt verder te helpen. De talentmakelaar
helpt aan de ene kant muzikanten aan toffe kansen (zoals
speelplekken, workshops, netwerk, faciliteiten, fondsen,
etc.) en brengt aan de andere kant partijen die op zoek
zijn juist in contact met interessante artiesten.

De talentmakelaar:
•	inventariseert het veld (het huidige aanbod aan lokale en regionale muziekeducatie- en talentprogramma’s, speelplekken, organisaties, voorzieningen, fond-
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sen, initiatieven en muzikanten in de Achterhoek);
•	organiseert Achterhoek-brede, laagdrempelige speelplekken en muziekactiviteiten om de Achterhoekse
muziekscene met elkaar te verbinden;
•	
bouwt actief een netwerk op waar alle relevante
spelers in de regio Achterhoek onderdeel van uitmaken. Denk aan podia, speelplekken, boekers en muzikanten, maar ook aan journalisten, studio-eigenaren,
licht- en geluidstechnici, platenlabels, vormgevers en
dergelijke;
•	brengt als spin in het web de diverse speelplekken en
aanbod van artiesten bij elkaar;
•	
verbindt het Achterhoekse met het provinciale
netwerk middels afstemming met de provinciale
talentmakelaars van Poppunt Gelderland;
•	verzamelt en deelt de aanwezige kennis, activiteiten en mogelijkheden via alle mogelijke beschikbare
kanalen.
Het werkgebied betreft de regio Achterhoek, waar de
talentmakelaar opereert vanuit een goed gefaciliteerd
muzieknetwerk/podium. De makelaar houdt nauw contact
met de lokale spelers aan de ene kant en de provinciale
talentmakelaars van Poppunt Gelderland aan de andere kant, om zo te zorgen voor een sterk talentennetwerk
voor artiesten uit alle haarvaten van de Achterhoek.
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DRU Industriepark en Boogie Woogie pakken dit op en
gaan zich richten op zowel popmuziek algemeen als op
urban muziekstijlen.
We gaan voor een “Gelderland Renaissance” (een term
bedacht door Cultuur Oost in hun laatste publicatie op
talentontwikkeling binnen de Urban scene) en ondernemen de volgende stappen:
•	We brengen de Achterhoekse pop en hiphopscene in
de volle breedte (niet alleen muziekmakers) in kaart
door het verzamelen van perspectieven en ambities.
De Achterhoek heeft professionals uit de doelgroep
(Amerikaanse top 10 notering EDM producers en
tweevoudig Europees Kampioenen hiphop met een
bestaand netwerk).
•	We ondersteunen de cultuurmakers bij visieontwik
keling middels workshops.
•	We genereren een serie kleine evenementen als bruggenbouwers tussen de professionals en het aanstormend talent op de middelbare scholen.
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Voor de uitwerking van de verhaallijnen wordt (historisch) onderzoek gedaan in samenwerking met regionale
deskundigen en onderzoekers, historische verenigingen
en andere cultuur(historische) organisaties. Resultaten
van het onderzoek worden verwoord in overzichtelijke en
toegankelijke verhalen zowel qua inhoud als qua vorm.
Via diverse kanalen worden de verhaallijnen ‘overgedragen’ aan kunst- en cultuur- en onderwijsorganisaties.
Deze organisatie kunnen worden ondersteund in het
zoeken naar koppeling van mogelijke projecten en activiteiten en bij uitvoering en afstemming hieromtrent met
meerdere partijen (organisaties of gemeenten).
Culturije zal aan deze projecten expliciet bijdragen en
door het ECAL worden ingehuurd voor het verder vertalen van de verhaallijnen naar tastbare en zichtbare
projecten met veel inhoud en beleving.
I.s.m. ECAL zal zij een jaarlijkse verhaallijn zoeken en
waar nodig ondersteunen bij de uitwerking.
Na onderzoek door ECAL zal Culturije in samenwerking
met ECAL de uitwerking ontwikkelen en vormgeven,
aansturen, ondersteunen en evalueren met de uitvoerende partijen.
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De verantwoording

STERK NETWERK

SMART
ECONOMISCHE
EN SOCIALE
INNOVATIE

ONTGROENING
GLOBALE NETWERKEN

FLEXIBILISERING

De rollen

DE OPDRACHTGEVERS
Opdrachtgeverschap wordt gevormd door de deelnemende gemeenten van het Cultuur en Erfgoedpact Achterhoek:
• Aalten
• Montferland
• Berkelland
• Oost Gelre
• Bronckhorst
• Oude IJsselstreek
• Doesburg
• Winterswijk
• Doetinchem

RESHORING

CIRCULAIR

ANDERE BALANS
WERK EN PRIVÉ

Achtergrond

ENERGIETRANSITIE

KRINGLOOPLANDBOUW
OPEN
INNOVATIESYSTEEM

INCLUSIEVE
ARBEIDSMARKT

ROBOTISERING

DUURZAME
EN PASSENDE
WONINGEN

DUURZAME EN SLIMME
MOBILITEITSOPLOSSINGEN

STAD EN PLATTELAND
DICHTER BIJ ELKAAR

5.1
LANGER GEZOND

VERGRIJZING

DIGITALISERING
KLIMAATVERANDERING

DE OPDRACHTNEMERS

Ook in Perspectief Bestemming Nederland 2030, de
visie van het NBTC op de toekomst van het toerisme in
Nederland, zien we dat er vanwege de grote behoefte
aan spreiding van bezoekers (en niet alleen in de grote
steden, of zelfs alleen in Amsterdam) volop kansen
liggen om de Achterhoek goed op de kaart te zetten.

De Cultuurcoalitie Achterhoek fungeert als opdracht
nemer. Het betreft een krachtig samenwerkingsverband
van 6 Achterhoekse instellingen:
• Achterhoek Toerisme
• Boogie Woogie
• Culturije
• DRU Industriepark
• Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers
• Amphion Cultuurbedrijf (vz)

Omdat zowel rijk als provincie en tevens alle betrokken
gemeenten de meerwaarde van die gezamenlijkheid
zien, is het Cultuur en Erfgoed Achterhoek zo succesvol.
Het is een eenvoudig en transparant georganiseerd
samenwerkingsverband van instellingen en gemeenten die de culturele verbinding binnen de Achterhoek
laat zien. Ambities en (nieuwe) partnerschappen voor
de komende beleidsperiode zorgen ervoor dat we daar
nog eens een flinke schep bovenop doen. Zodat niet
alleen onze inwoners trots zijn op de Achterhoek maar
ook mensen buiten de Achterhoek de aantrekkelijke
veelzijdigheid van onze regio gaan herkennen. Zodat
het voor werkgevers makkelijker wordt om hun personeel enerzijds hier vandaan te halen en anderzijds
personeel elders in het land te werven.

Via de opdrachtnemers worden inwoners, verenigingen,
podia, festivals, kunstenaars & artiesten betrokken bij de
uitvoering.
Via de opdrachtnemers worden inwoners, verenigingen,
podia, festivals, kunstenaars & artiesten betrokken bij
de uitvoering. De coalitie kiest ervoor deze opdrachten,
indien de inhoud dat vraagt, bij een breed netwerk in de
kunstwereld buiten de Achterhoek neer te leggen.

Kortom, dat de artistieke waarde van kunst en vormgeving cruciaal kan zijn voor de toekomst van onze
samenleving en identiteit, vormt ook in het nieuwe
programma 2021-2024 een belangrijk uitgangspunt.

STICHTING

DE PENVOERDERS

De Cultuurcoalitie kiest uit haar midden een penvoerder/kwartiermaker. Ook voor de nieuwe periode is dat
Amphion Cultuurbedrijf (de nieuwe fusieorganisatie
van Gruitpoort met Muziekschool Oost Gelderland en
Schouwburg Amphion). De Kwartiermaker draagt zorg
voor het verwerken van alle overkoepelende taken en
werkzaamheden en is tevens opdrachtgever voor de
overkoepelende kunstprojecten.

5.2

De verantwoordelijkheden

Alle Cultuurcoalitiepartners zijn verantwoordelijk voor:
•	
Bestuurlijke borging van de projecten in alle 9
gemeenten.
•	Vullen van de tool achter www.cultuurerfgoedachterhoek.nl met alle komende en afgeronde projecten.
• Aantrekken, aansturen en afrekenen projectleider(s).
•	Aansturen en uitvoeren communicatie over de eigen
activiteiten vanuit de eigen instelling.
Communicatie (nieuweweide.nl) is verantwoordelijk voor:
•	
Overkoepelende communicatie i.s.m. Achterhoek
Toerisme en de communicatiemedewerkers van de
Cultuurcoalitie.
•	Onderhoud en doorontwikkeling www.cultuurerfgoedachterhoek.nl, nieuwsbrieven, sociale media.
Penvoerder Cultuurcoalitie is verantwoordelijk voor:
•	Plannen, organiseren en verslagleggen Cultuurcoalitieoverleggen.
•	Plannen, organiseren en verslagleggen eventgedeelte
bestuurlijke overleggen.
•	
Financiële verantwoording naar gemeenten en
provincie obv rapportages Cultuurcoalitiepartners
•	Eerste aanspreekpunt penvoerder gemeenten.
Penvoerder gemeenten is verantwoordelijk voor:
•	Plannen, organiseren en verslagleggen ambtelijke en
bestuurlijke overleggen.
•	
Aanvragen subsidie en indienen verantwoording
subsidieportaal Provincie Gelderland.

Gemeentelijk penvoerderschap is roulerend. Gemeenten
kiezen één van de gemeenten uit hun midden voor deze
rol. Voorzitterschap van de bestuurlijke overleggen ligt
in principe bij de penvoerend gemeente tenzij anders
besloten. Op dit moment ligt het penvoederschap van
alle 3 de regelingen bij de gemeente Oude IJsselstreek.
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5.3

Inhoudelijke verantwoording

•	
Uitgangspunt voor alle verantwoordingen is de
subsidiebeschikking van de provincie. Die wordt als
opdrachtformulering overgenomen door de gemeenten als gezamenlijke opdrachtgever.
•	
Cultuurcoalitie is als geheel verantwoordelijk voor
alle resultaten binnen het pact. Met andere woorden, de Cultuurcoalitiepartners nemen gezamenlijk
de verantwoordelijkheid op zich voor het behalen van
de beoogde resultaten en ambities van het pact.
•	Registreren van het bereik per project doet de projectleider per activiteit. We registreren en rapporteren per
gemeente. De Cultuurcoalitie verplicht zich wel de
spreiding van activiteiten tussen de gemeenten goed
bewaken.
•	
Via de website www.cultuurerfgoedachterhoek.nl
worden de activiteiten en de inhoudelijke resultaten
van de activiteiten zichtbaar gemaakt. De website is
dus een instrument voor continuous reporting. Er kan
per periode en per gemeente gefilterd worden.
•	
De website is ingericht als een publieksgerichte
website zodat het publiek altijd een compleet beeld
kan krijgen van de projecten. Er is altijd een koppeling
met de sociale en old school media. In de volgende
fase van doorontwikkeling gaan we kijken of de site
ook een plek kan worden voor festivals en activiteiten
van derden.
•	Om te zorgen dat de website altijd actueel en volledig is, ondersteunt Achterhoek Toerisme de partners
permanent en actief bij het up to date houden en de
overige publiciteit van de activiteiten en het profileren van de Achterhoek daarmee. Het budget van deze
partner is in 2020 en 2021 volledig voor dit doel
benut. Het zal van de nieuwe pactregeling afhangen
in hoeverre er weer budget is voor de publiciteit van
activiteiten van derden (voorheen Cultuurzomer).
•	Elk jaar zal in het bestuurlijk overleg van november in
een korte oplegnotitie worden samengevat aan welke
projecten de budgetten per partner in het navolgende
jaar besteed gaan worden zodat altijd duidelijk is hoe
het totale CEPA-budget benut wordt. In het bestuurlijk
overleg van mei wordt een korte samenvatting gegeven van de resultaten van het vorige jaar. Er worden
dus geen aparte rapporten meer vormgegeven.
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5.4

Financiële verantwoording

•	
De verdeling van de financiële middelen verloopt
in 4 stappen. De BTW-plicht verschilt per stap. Alle
BTWverplichtingen zijn voor rekening van de uitvoerende Cultuurcoalitiepartner zelf. De in de begroting
opgenomen bedragen zijn dus inclusief van toepassing zijnde BTW.
•	Alle partijen onderschrijven de volgende fiscale juridisch getoetste afwikkeling:

STAP 1
STAP 2

STAP 3

STAP 4

STAP 5

Vorm

O.b.v.

Van provincie
naar gemeentelijk penvoerder

Subsidie

Beschikking
provincie

Van gemeenten
naar gemeentelijk penvoerder

Boeking

Beschikking
gemeenten

Subsidie

Uitvoeringsovereenkomst
penvoeders
(coalitie en
gemeente)

Van penvoerder
Cultuurcoalitie
naar Cultuur
coalitiepartners

Boeking

Factuur per
themalijn van
Cultuurcoalitiepartners
naar penvoeder coalitie

Kosten die de
coalitiepartner
maakt voor de
uitvoering van
de projecten

Facturen
en interne
boekingen

Nvt

Van gemeentelijk penvoerder
naar penvoerder
Cultuurcoalitie

•	Er is alleen een accountantsverklaring nodig over de
totale pactperiode na 4 jaar. Deze wordt uit de pactbegroting betaald en geleverd door de accountant
van de Cultuurcoalitie-penvoerder.
•	Aangezien het Cultuurpactbudget bij de Cultuurcoalitiepartners verdeeld zal worden over verschillende projecten binnen de eigen themalijn, is er bij de
partners geen sprake van een project ‘Cultuurpact’ als
aparte kostenplaats.
•	De provincie heeft aangegeven voor de verantwoording geen goedgekeurde jaarrekening van de coalitiepartners nodig te hebben.
•	De formele financiële afrekening vindt alleen plaats
aan het einde van de pactperiode. Deze wordt uiterlijk 31 maart 2025 door de gemeentelijk penvoerder
(opdrachtgever) ingeleverd.
•	
Hiertoe levert de penvoerder Cultuurcoalitie uiterlijk 1 maart 2025 de benodigde stukken aan bij de
gemeentelijk penvoerder.

•	De financiële bijdrage die elke partner krijgt ligt vooraf vast en op basis daarvan wordt een begroting per
themalijn gemaakt en worden de prestaties geleverd.
•	De coalitiepartners sturen daarvoor voor hun eigen
themalijn een factuur naar de penvoeder. Deze maken
deel uit van de verantwoording.
•	Facturen in stap 5 maken geen deel uit van de verantwoording. Zowel niet in de jaarlijkse verantwoording
tussen de partners onderling en naar de opdrachtgever als ook niet in de eindverantwoording naar de
provincie. Eventuele overschrijding dan wel onderbesteding van het budget is voor rekening van de
Cultuurcoalitiepartner.
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