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1.

Introductie
Cultuur en erfgoed leveren een wezenlijke bijdrage aan de
Achterhoekse samenleving. Cultuur en erfgoed zijn bouwstenen
voor een vitale economische en maatschappelijke ontwikkeling
en bepalen mede de identiteit binnen de Achterhoek. Deze visie
ligt ook ten grondslag aan het Cultuur- en erfgoedprogramma
2017-2020 van de provincie Gelderland. Wij streven naar een
professioneel partnerschap van negen Achterhoekse gemeenten
met de provincie Gelderland. Dit bereiken we door het maken
van meerjarige bestuurlijke afspraken over het gehele terrein van
cultuur en erfgoed. Op deze wijze is er sprake van een optimale
bundeling van bestuurskracht, continuïteit en borging van bereikte
resultaten. Samen werken aan dezelfde doelen vanuit de eigen taak
en verantwoordelijkheid.
De negen deelnemende gemeenten in de Achterhoek, te weten
Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Montferland,
Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk hebben de ambitie
uitgesproken dat zij erfgoed en cultuur steviger willen inzetten.
Erfgoed en cultuur zijn van groot belang voor de leefbaarheid en
het welbevinden van de inwoners van de Achterhoek. Hier ligt
ook duidelijk een verbinding met vrijetijdseconomie, toerisme en
recreatie. Speciﬁek met ‘Goud in handen’, het rendementsonderzoek
naar Cultuur en Erfgoed in onze regio. Belangrijke aandachtspunten
onder het centrale motto ‘Versterken, Verkopen, Verankeren’ komen
daarin naar voren bij de SWOT analyse. Deze analyse is hier als
bijlage toegevoegd (pagina 14).
De gemeenten hebben samen - ieder vanuit eigen positie en
verantwoordelijkheid - verkend welke meerjarige samenwerking
mogelijk is om deze ambitie te verzilveren. In een werkgroep
bestaande uit een afvaardiging van wethouders en ambtenaren is in
2016 onder begeleiding van Cultuurmij Oost uit Arnhem en Bureau
Mazzel uit Lichtenvoorde gewerkt aan een startnotitie (februari) en
een routekaart (juni). Deze documenten vormden de opmaat naar dit
programma.

Met het nieuwe pact sluiten we naadloos aan op de ambities en het
afwegingskader van Achterhoek 2020. Ook onze ambitie is het wonen
in de Achterhoek aantrekkelijk te houden. Een prettige en gezonde
woon- en leefomgeving met een bloeiend verenigingsleven en een
goed cultuur en erfgoed klimaat zijn belangrijke redenen om in de
Achterhoek te willen wonen. Belangrijk is binnen de Achterhoek
het wij-gevoel nog sterker te maken. De aanpak is gericht op
identiﬁceren, intensiveren, samenwerken en op initiëren van nieuwe
activiteiten. Cultuur en erfgoed zetten elkaar in de etalage van de
Achterhoek met zijn kwaliteiten als authenticiteit, creativiteit en
innovatie. De proﬁlering gebeurt door inwoners zelf; met de overheid
in een faciliterende en ondersteunende rol. Om te focussen gaan we
uitvoerbare projecten benoemen om tastbare resultaten te boeken
en het verschil te maken (via prioriteiten stellen en keuzes maken).
We continueren het Cultuur- en Erfgoedpact getuige dit programma
waarin staat dat de gemeenten zich verbinden en gezamenlijk
meerdere projecten willen realiseren. Bewoners, jong en oud,
worden uitgedaagd om zich te identiﬁceren met de eigen
leefomgeving en zo meer beleefbaar te maken. In deze notitie staan
de uitgangspunten en verantwoordelijkheden. Projecten worden
beschreven, waarbij we de kracht van participatie, educatie en
toerisme zeer nadrukkelijk in het vizier hebben. We gaan per 1 april
2017 van start met het nieuwe pact.
In het pact 2014-2016 is binnen de thema’s participatie, educatie
en toerisme een zevental projecten uitgevoerd. Wat het nieuwe
pact betreft bundelen wij onze krachten nog sterker bundelen
en realiseren per thema een groot project. Zo ontstaat minder
versnippering en meer focus in vier majeure projecten. Binnen het
thema toerisme wordt het project Cultuurzomer voortgezet. Binnen
het thema participatie wordt voortgebouwd op de verbinding met
zorg en welzijn, tussen ouderen, kinderen/jongeren en amateurkunst.
Binnen het thema Educatie komt de focus nog meer te liggen op de
beleving van de eigen omgeving. En een nieuw thema is toegevoegd,
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de verbinding tussen bedrijfsleven en creativiteit cq kunstenaars.
Daarnaast wordt de platformfunctie een meer prominente plek
toebedeeld, waarbij naast voortgang van de lopende projecten
ook beleidsmatige verbinding en verdieping wordt gerealiseerd in
minimaal 3 ambtelijke en 2 bestuurlijke overleggen. In de periode
2014-2016 is verder gebleken dat voor het welslagen van het
pact een professionele coördinatie met voldoende urencapaciteit
noodzakelijk is. Een spin in het web die afspraken met de
uitvoerenden maakt, de contacten met alle betrokken partners
onderhoudt, kansen ziet en pakt, en ook bijstuurt waar nodig.
Voor het nieuwe pact is gekozen de coördinatie in de regio te
beleggen bij een coalitie van DRU Cultuurfabriek Ulft, ECAL
Erfgoedcentrum Doetinchem, kunstencentra De Gruitpoort
Doetinchem en Boogie Woogie Winterswijk, en Stichting Achterhoek
Toerisme.
Deze professionele cultuurcoalitie biedt optimale inhoudelijke en
organisatorische kansen op verbinding, verdieping en verankering.

De voordelen zijn:
Inbedding in de regio
De vijf organisaties liggen deels verspreid over de Achterhoek,
maar werken alle vijf gemeente-overstijgend. Hierdoor
beschikken zij gezamenlijk over een zeer uitgebreid netwerk
(zowel op cultureel, zakelijk, onderwijs als ambtelijk niveau).
Professionele inbedding
De vijf organisaties hebben ieder een track record op het gebied
van het ondersteunen en aanbieden van cultuur en culturele
projecten. Deze ervaring dient als basis voor het professioneel
ondersteunen/uitvoeren van de projecten.
Onderlinge samenhang
De thema’s in het programma kunnen ‘op zich’ bestaan. Door de
invulling en uitvoering van het onder te brengen bij deze grote
cultuurinstellingen in de Achterhoek samen met Achterhoek
Toerisme, kan er heel eenvoudig onderlinge samenhang worden
aangebracht tussen de verschillende thema’s.
Slagvaardigheid
De samenwerking in een klein en slagvaardig team heeft in
de afgelopen jaren reeds vaker samengewerkt en blijkt snel en
concreet slagen te kunnen maken en te verbinden. Het pact
2017-2020 kan daardoor direct en zonder vertraging van start.

STICHTING

Cultuurmij Oost uit Arnhem fungeert als algemeen adviseur van
het pact.
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2.

Missie

Het versterken van de culturele identiteit en leefbaarheid van
de Achterhoek, met als dragers cultuur, erfgoed en amateurkunst.

zorg, welzijn, toerisme of onderwijs, zodat de gewenste inhoudelijke
verbindingen ook ﬁnancieel worden vertaald.

Doelen
•

Verbinding tussen cultuur en erfgoed versterken in concrete,
regioversterkende, kwalitatieve en bovenlokale projecten.

•

Versterking Achterhoekse culturele infrastructuur,
professionele en amateur instellingen lokaal, zodat partijen
elkaar (beter) leren kennen en verbindingen kunnen leggen.

•

Cultuur verbinden met zorg en welzijn, en met innovatieve
vraagstukken van het bedrijfsleven/opdrachtgevers.

We nemen voldoende budget op voor algemene coördinatie en de
leiding van de projecten in de begroting. We zorgen voor een zo
goed mogelijke verdeling in de projecten tussen cultuur en erfgoed,
en voor een verdeling en fasering waarbij gemeenten zo maximaal
mogelijk evenredig aan bod komen. Waar mogelijk maken we
gebruik van 1 format per project, al dan niet apart uit te voeren in
de deelnemende gemeenten onder het motto “1 inspanning voor 9
gemeenten is effectiever dan 9 inspanningen voor 9 gemeenten”. En
we proberen vanzelfsprekend maximaal publieksbereik te genereren,
bijvoorbeeld door aan te sluiten bij bestaande activiteiten.

•

Aansluiten bij vrijetijdseconomie, toerisme en recreatie
rondom cultureel erfgoed bevorderen.

Ambities pact

•

De eigen omgeving beter beleefbaar maken voor
de inwoners van de Achterhoek en de bezoekers.

Uitgangspunten
Het pact wordt aangegaan voor de periode 2017-2020. Het is inhoud
gedreven en niet geld gedreven. Dit betekent dat we eerst hebben
bepaald wat we willen doen en daarna budget gezocht . De provincie
Gelderland stelt wederom een bedrag als matching beschikbaar
per gemeente. Voor 4 jaar gaat het om €60.000,-. Dit is €15.000,per jaar per gemeente. Thema’s van de provincie sluiten aan bij
die van de gemeenten in de Achterhoek, namelijk cultuureducatie,
cultuurparticipatie en cultuurtoerisme.

•

Kwalitatief goede projecten organiseren voor en door inwoners
van de Achterhoek.

•

Het leggen van verbindingen vanuit de projecten met
verenigingsleven, inwoners en instellingen zodat synergie
ontstaat.

•

Waar mogelijk aansluiten bij bestaande projecten.

•

Ondersteuning amateurkunst en verenigingsleven, verbinding
realiseren met zorg/welzijn en toerisme.

•

Afstemming algemeen van cultuur en erfgoed beleid binnen
de platformfunctie.

Besloten is in tegenstelling tot in het pact 2014-2016 alleen “nieuw”
budget in te brengen. Dit betekent dat het geld ook echt ten goede
komt aan projecten in het pact en geen (deels) gelabeld budget om
aan matching van de provincie te voldoen. Ambtelijke kosten worden
niet als dekking gebruikt van de co-ﬁnanciering, waardoor meer
budget overblijft voor de projecten. Intern is nadrukkelijk gezocht
naar dekkingsmogelijkheden binnen andere velden als bijvoorbeeld
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3.

Platform

Hier gaat het om de stand van zaken wat de projecten betreft, maar
zeker ook het delen van kennis en netwerk, en het op de hoogte
blijven van nieuwe ontwikkelingen lokaal, regionaal, provinciaal en
nationaal. Inspirerende sprekers worden op thema uitgenodigd.
Er wordt zo in gezamenlijkheid ingezet op regionale versterking
van cultuur en erfgoed in de Achterhoek. Vanuit samenwerking en
nieuwe verbindingen zullen de uitstraling en de resultaten groter
zijn. Hierbij staat de kwaliteit van de projecten voorop. Het verbinden
van bestaande en nieuwe culturele activiteiten, en het opzoeken van
samenwerking met andere sectoren als zorg/welzijn en toerisme
levert prikkelende nieuwe mogelijkheden en voordelen op. Er is
(veel) meer mogelijk binnen bestaande structuren als je samenwerkt.
Als onafhankelijk voorzitter zal wederom Henk Beerten fungeren.

Hierbij aangetekend, dat we primair streven naar inzet van
Achterhoekse partijen, en secundair kijken naar provinciale of
nationale partijen.

Thema’s
•

Cultuurtoerisme

•

Cultuureducatie
(basis/voortgezet onderwijs)

•

Cultuurparticipatie

•

Cultuur als innovatieve kracht
(bedrijfsleven/opdrachtgevers en kunstenaars)

Zichtbaarheid
Van groot belang is dat onze gezamenlijke inspanningen ook bekend
zijn bij onze inwoners. Het pact, de projecten en diverse activiteiten
verdienen het om goed in de publiciteit te komen. Daartoe is
voldoende budget voor PR noodzakelijk, om zorg te kunnen dragen
voor een up-to-date website, nieuwsbrieven, persberichten en
structurele aandacht via de social media.
De in het pact 2014-2016 ontwikkelde PR structuur wordt in
afstemming met de Cultuurcoalitie voortgezet gezien de goede
resultaten met Elly Wenneger van Studio Nieuwe Weide:
www.nieuweweide.nl

Rollen en taken
Gemeenten: zij vormen de stuurgroep en zijn opdrachtgevers van de
coördinatie.
De coalitie van instellingen: zij zijn opdrachtnemers van de coördinatie en
opdrachtgevers van de projectleiders.
Projectleiders: zij zijn opdrachtnemers van de projectleiding en
opdrachtgevers van externen die ingeschakeld worden bij de
uitvoering.
Cultuurmij Oost: algemeen adviseur van het pact
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4.

Projecten
Het streven is maximaal budget voor de projecten te reserveren en
het budget voor professionele coördinatie in alle redelijkheid te
beperken. We kiezen voor een groot project per thema voor 4 jaar.

Thema C&E
Toerisme - Cultuurzomer Achterhoek

Diversiteit in de uitvoering per gemeente is belangrijk, we gaan
voor lokaal maatwerk. We beschrijven hier de vier projecten die in
4 jaar tijd worden uitgevoerd. De negen gemeenten hebben samen
met Cultuurmij Oost doelen geformuleerd en vastgelegd in vier
projecten met de opzet dit in 4 jaar te realiseren, uit te voeren en te
borgen. Kerndoelen zijn samen ontdekken, ondervinden, benoemen
en onderscheidend uitdragen van de culturele identiteit van de
Achterhoek. Belangrijke voorwaarde om dit succesvol te kunnen
doen is het verbinden van generaties. Het daarnaast bereiken van
de toerist met een onderscheidend Achterhoeks cultuur- en erfgoed
aanbod is vanzelfsprekend. Het geeft een belangrijke impuls aan
de vrijetijdseconomie. Aan de hand van de vier projecten worden
regionale culturele veldspelers, diverse andere domeinen, prof en
amateur kunstenaars, regisseurs, toeristenorganisaties en gemeenten
in de projecten verbonden.

Doel: Cultuur en erfgoed uit de Achterhoek in de etalage zetten.

Coördinatie pact en organisatie platformfunctie
Uitvoerder: kwartiermaker in opdracht van de cultuurcoalitie
Doel: Bovenlokale afstemming en bestuurlijke verankering cultuur en

erfgoed thema’s (functie, niet instelling), ruimte voor provinciale of
nationale ontwikkelingen en regelingen.
Budget: € 38.935,55
Doelgroep: Wethouders en ambtenaren in diverse gremia +
themacoördinatoren
Info: Minimaal 2 bestuurlijke en 3 ambtelijke

Uitvoerder: Achterhoek Toerisme
Budget: € 28.750 per jaar
Doelgroep: Toerist en eigen bewoners (zowel binnen als buiten de

Achterhoek)
Info: Investering in de nieuwe website en andere promotionele

uitingen in 2016, voort te zetten in nieuwe periode inclusief erfgoed.

Thema C&E
Educatie – Erfgoed
Uitvoerder: DRU Cultuurfabriek en ECAL
Doel: Omgevingsbewustzijn bevorderen, identiteitsbeleving,

kennisoverdracht, intergenerationeel
Budget: € 62.100 per jaar
Doelgroep: Kinderen / jongeren , waar mogelijk intergenerationeel
Info: bevorderen van de leefbaarheid en beleving van de eigen

cultuur en identiteit door het materiële en immateriële erfgoed
met elkaar te verbinden. Speerpunten hierbij zijn: trots, verhalen,
streektaal, streekvoedsel en beeldende kunst/muziek/ﬁlm.
Hierbij zal nadrukkelijk de verbinding worden gelegd met de
uitkomsten van het rapport Goud In Handen.

De projecten zullen worden uitgevoerd onder het centrale motto
‘Versterken, Verkopen, Verankeren’ en worden hier beknopt vermeld.
Uitgebreide concept uitwerkingen in de bijlagen.
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Thema C&E
Participatie – Lang Leve Kunst
Uitvoerder: Gruitpoort en Boogie Woogie
Doel: Welzijn ouderen bevorderen met kunst, uitgestelde zorgvraag
realiseren, intergenerationeel samenwerken
Budget € 62.100 per jaar
Doelgroep: Ouderen i.r.t. kinderen/jongeren
Info: “Lang leve kunst” (West-Achterhoekse gemeenten) samenvoegen
met “Cultuur participatie Oost Achterhoek” tot 1 project

Thema C&E
Cultuur als innovatieve kracht
Uitvoerder: Cultuurmij

Oost i.s.m. regionale en lokale partijen

Doel: Opdrachtgevers en kunstenaars tot sectoroverstijgende

samenwerking aanzetten, waarbij de kunstenaar zijn beeldkracht
verzilvert en de opdrachtgever een innovatieve stap maakt. Per
gemeente markante voorbeeldprojecten realiseren. De Achterhoek
als innovatieve regio proﬁleren. De connectie tussen cultuur, erfgoed
en andere sectoren een blijvend karakter geven.
Budget: € 60.471,70 per jaar
Doelgroep: Bedrijven,

kunstenaars, inwoners, toeristen

Info: KUNSTwerkt inzetten voor het benutten en zichtbaar maken

van de innovatieve potentie van deze regio. Verspreid over negen
gemeenten in de Achterhoek meerdere KUNSTwerkt-trajecten
gelijktijdig te realiseren. In elke gemeente worden kunstenaars
gekoppeld aan Achterhoekse vraagstukken voor concrete resultaten
(in de vorm van uitvoerbare en toepasbare ideeën en ontwerpen). De
uitkomsten zullen in hun gezamenlijkheid de economische vitaliteit
van de Achterhoek illustreren en de belevingskwaliteiten van deze
regio scherper in beeld brengen.
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5.

Coördinatie
De belangrijkste wijziging ten opzichte van het vorig pact (20142016), is dat de projecten van het pact geborgd zijn door ze te
beleggen bij de instellingen die de Cultuurcoalitie vormen. Daarmee
stuurt de coalitie feitelijk de uitvoering van het pact aan. Door
te werken met deze Cultuurcoalitie is niet alleen de inhoudelijke
aansturing van de projecten geborgd, maar ook de regionale
verankering in de Achterhoekse culturele infrastructuur.

Planning
2017
Maart: notitie naar colleges van B en W
2017
Maart: bestuurlijk akkoord en notitie naar provincie Gelderland
April: start Cultuur en Erfgoedpact Achterhoek 2017-2020

Daardoor kan de overkoepelende kwartiermaker een geheel andere
rol krijgen dan de coördinator in het vorige pact had. Hij/zij hoeft
zich niet meer met de monitoring van de uitvoering en de contacten
met projecten en projectleiders (voorbereiding, uitvoering, voortgang,
evaluatie) bezig te houden. Dat is immers in de coalitie belegd.
De nieuwe kwartiermaker kan zich volledig richten op de contacten
met gemeenten/ provincie, het leggen van nieuwe verbindingen
in de regio, zaken op de bestuurlijke agenda krijgen. Zodat we
met dit nieuwe pact daadwerkelijk het rendement van cultuur en
erfgoed in de Achterhoek te gelde kunnen maken, zoals dat in het
rapport Goud in handen van Bureau Buiten beschreven is. Financieel
maar vooral ook maatschappelijk. We kunnen met dit pact in deze
nieuwe vorm als culturele organisaties samen met de Achterhoekse
gemeenten daadwerkelijk de handen ineen slaan. Er moet dus een
kwartiermaker komen die daar voor geëquipeerd is. Hiertoe zal door
de Cultuurcoalitie een vacature worden gepubliceerd.
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6.

Financieel
De betrokken negen gemeenten dragen ieder maximaal bij
aan het pact. Het totaalbudget bestaat uit:
•

uitvoering projecten

•

coördinatie

•

projectleiding (onderdeel van projectbudget)

•

PR als een centrale website, logo, video en foto, nieuwsbrief
(onderdeel van projectbudget)

•

onvoorzien cq ﬂexibel budget (onderdeel van projectbudget

•

borging (onderdeel van projectbudget)

>> zie volgende pagina voor uitgewerkte begroting

Deze notitie is in opdracht van en samenwerking met de gemeenten
Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Montferland,
Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk, en in overleg met
de coalitie van DRU Cultuurfabriek Ulft, ECAL Erfgoedcentrum
Doetinchem, kunstencentra De Gruitpoort Doetinchem en Boogie
Woogie Winterswijk, en Stichting Achterhoek Toerisme, en met
Cultuurmij Oost, opgesteld door Johan Godschalk, adviseur bij
Cultuurmij Oost in Arnhem.
Cultuurmij Oost
Vossenstraat 6
6811 JL Arnhem
www.cultuurmijoost.nl
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TOTAALBEGROTING CULTUUR EN ERFGOEDPACT
ACHTERHOEK 2017-2020
Inclusief de extra provinciale matching van 19.000 euro per gemeente voor 4 jaar
Budget:

Totaal

2017

2018

2019

2020

Per gemeente

60.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Totaal gemeenten

540.000

135.000

135.000

135.000

135.000

Totaal incl. matching

1.080.000

270.000

270.000

270.000

270.000

Opstellen programma Cultuurmij Oost

10.571

Beschikbaar budget

1.069.429

267.357,25

267.357,25

267.357,25

267.357,25

Project Toerisme

115.000

28.750

28.750

28.750

28.750

Project Educatie

248.400

62.100

62.100

62.100

62.100

Project Participatie

248.400

62.100

62.100

62.100

62.100

Project Kunstwerkt Achterhoek

241.886,80

60.471,70

60.471,70

60.471,70

60.471,70

Totaal projectkosten

853.686,80

213.421,70

213.421,70

213.421,70

213.421,70

PR en Communicatie

40.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Voorzitter

8.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Platformfunctie

12.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Coördinatie

155.742,20

38.935,55

38.935,55

38.935,55

38.935,55

Totale kosten

1.069.429

267.357,25

267.357,25

267.357,25

267.357,25

Kosten per project:
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Bijlage 1

Concept uitwerkingen projecten
PROJECT Cultuurtoerisme (Cultuurzomer Achterhoek)
Uitvoerder: Achterhoek Toerisme
Doel:

Cultuur en erfgoed in de Achterhoek in de etalage zetten

Budget:

€ 28.750 per jaar

Doelgroep: toeristen en eigen inwoners
Informatie: investering in een nieuwe website en andere promotionele

uitingen in 2016, voort te zetten in de nieuwe periode
inclusief erfgoed.

De Achterhoek heeft een brede waaier aan cultuur te bieden. Zowel
de liefhebber van de schilder Mondriaan komt aan zijn trekken als
ook degene die grote evenementen zoekt. Enkele voorbeelden zijn
de illustere producties die in het Steengroevetheater uitgevoerd
worden, of het snelst groeiende evenement van Europa: de Zwarte
Cross en het leukste evenement van Gelderland – Reurpop - vindt
in de Achterhoek plaats. Op kleinere schaal zijn er o.a. literaire
bijeenkomsten, toneel en streekvoorstellingen te bezoeken; de
Achterhoek heeft het allemaal.
In het Project Cultuurzomer Achterhoek worden jaarlijks de
afzonderlijke, bestaande cultuur-toeristische evenementen in de
zomer met elkaar samengebracht, verbonden en gepromoot. Zo krijgt
de regio meer proﬁlering en wordt een breder publiek bereikt. De
evenementen van Cultuurzomer Achterhoek worden in de etalage
gezet middels o.a. een Cultuurzomer magazine incl. huis aan huis
verspreiding, een Cultuurzomer website, een Facebookpagina, blogs,
redactionele artikelen, ﬁlmpjes, etc.
Beoogde samenwerkingspartners zijn o.a.:
Achterhoek Nieuws
Ondernemers en VVV kantoren in de Achterhoek
Evenementenorganisatoren
Behind the Corner
IDeefabriek Achterhoek (erfgoed)
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PROJECT Cultuureducatie
Uitvoerder: DRU Cultuurfabriek en Erfgoedcentrum

Achterhoek en Liemers
Doel:

Omgevingsbewustzijn bevorderen, identiteitsbeleving,
kennisoverdracht, intergenerationeel

Budget:

€ 62.100 per jaar

Doelgroep: basis- en voortgezet onderwijs, waar mogelijk

intergenerationeel
Informatie: Het bevorderen van de leefbaarheid en beleving van

de eigen cultuur en identiteit door het materiele en
immateriële erfgoed met elkaar te verbinden.

Speerpunten zijn: trots, verhalen, streektaal, voedsel en kunst/
muziek/ﬁlm uit eigen streek. Het gaat om identiteitsbeleving en
kennisoverdracht tussen de generaties. Centraal thema binnen dit
project is de beleving van de eigen cultuur en identiteit. Onder
kinderen/jongeren hebben streektaal en streekcultuur een negatief
imago. Bij de oudere generatie zijn beiden meer verankerd in het
DNA. Middels diverse projecten op het gebied van taal, muziek, ﬁlm
en voedsel gaat de jongere generatie aan de slag met de beleving
van de eigen omgeving en identiteit. Hiertoe worden nieuwe
projecten opgezet (o.a. op het gebied van streektaal en voeding) en
wordt aansluiting gezocht bij bestaande evenementen (o.a. streektaal
festival Plat Gespöld, het Achterhoeks scholieren ﬁlmfestival JAFA,
Dag van de Achterhoekse popmuziek).

Binnen alle projecten wordt de verbinding gezocht tussen jong en
oud en waar mogelijk tevens tussen educatie en participatie. Indien
de projecten zich daarvoor lenen, zal tevens worden aangehaakt bij
landelijke dagen zoals landelijke Gedichtendag,
Open Monumentendag etc.
Beoogde samenwerkingspartners zijn o.a.:
Mirjan Koldeweij: www.kunstvankoldeweij.nl
Smaakacademie Achterhoek: www.smaakacademieachterhoek.nl
Behind the corner: www.behindthecorner.nl
Dialectkring Achterhoek en Liemers: www.dialectkring.nl
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PROJECT Cultuurparticipatie
Uitvoerder: De Gruitpoort en Boogie Woogie
Doelen:

Ouderen door middel van actieve, receptieve en
participatieve kunst- en cultuurbeleving zo lang mogelijk
actief en betrokken bij hun omgeving houden; versterking
van het welbevinden en de gezondheidsbeleving van
ouderen door ontwikkeling van ouderen op het gebied
van actieve cultuurdeelname, en het verbeteren van
de betrokkenheid/het meedoen van ouderen in de
samenleving.

Budget:

€ 62.100,-. Daarnaast worden extra baten verworven bij
de betrokken partners en fondsen.

Doelgroep: Kwetsbare en vitale ouderen, zowel zelfstandig wonend als

intramuraal. Plus: andere generaties waaronder jongeren,
amateurkunstenaars en mantelzorgers (naobers).

Deze opdracht lukt alleen als we ons als maatschappelijke, culturele
en sportieve instellingen weten te verbinden. Cultuurparticipatie
is daarin een vliegwiel. Een middel om mensen niet op hun
zorgbehoefte te benaderen, maar op hun talenten en interesses.
Verbeelding, theater, tekst en muziek helpen om het leven, als je
ouder wordt met of zonder groeiende beperkingen, van zingeving te
voorzien. De verhalen van het leven dat geleefd is, zijn het cement
van een samenleving. Zeker als die verhalen gedeeld worden met
andere generaties. Door senioren in en buiten zorginstellingen,
jongeren en/ of amateurkunstenaars samen te laten werken met
professionals wordt gewerkt aan verbetering van intermenselijke
contacten, verbinding en deskundigheidsbevordering. Senioren
kunnen jongeren veel vertellen over vroeger.
De professionele kunstenaar begeleidt het kunstzinnige proces dat
voor verdieping zorgt en maximaal rendement ten aanzien van het
hierboven genoemde kerndoel oplevert:
•

Activiteiten gericht op bestrijding van eenzaamheid en
bevorderen van sociale cohesie: in buurtschappen/ kleine
kernen. Verbindingen leggen tussen scholen/ kulturhusen
(activiteiten van ouderen bijv. eetgroep) en centra voor kunst
& cultuur/ ouderensoos/ eventueel amateurkunstenaars.

•

Activiteiten voor senioren die kwetsbaar zijn: in grote kernen
waar ook zorginstellingen zijn. Verbindingen tussen scholen/
zorgcentra/ musea en buurt (omgeving).

Informatie: De samenleving staat voor een formidabele opdracht om

in het licht van alle veranderingen ervoor te zorgen dat
onze ouderen zich maximaal blijven inzetten, voor de
samenleving, maar ook voor henzelf.

Partners:

Zorgorganisaties, ziekenhuis, welzijnsorganisaties, middelbare
scholen, welzijnorganisaties en landelijke fondsen. Samenwerking
met kunstenaars, amateurkunstenaars en hun verenigingen en
andere geschikte partijen zoals mensen uit de buurt en nieuwkomers.
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PROJECT KUNSTwerkt Achterhoek /
Cultuur als innovatieve kracht
Uitvoerder: Cultuurmij Oost i.s.m. regionale en lokale partijen
Doelen:

Opdrachtgevers en kunstenaars tot sectoroverstijgende
samenwerking aanzetten, waarbij de kunstenaar
zijn beeldkracht verzilvert en de opdrachtgever een
innovatieve stap maakt. Per gemeente markante
voorbeeldprojecten realiseren. De Achterhoek als
innovatieve regio proﬁleren. De connectie tussen
cultuur, erfgoed en andere sectoren een blijvend
karakter geven.

Budget:

€ 60.471,70
Daarnaast worden mogelijk extra baten verworven bij
de betrokken partners en fondsen.

Doelgroep: Bedrijven/opdrachtgevers, kunstenaars, inwoners,

toeristen

Informatie:

KUNSTwerkt inzetten voor het benutten en zichtbaar maken
van de innovatieve potentie van deze regio. Verspreid over
negen gemeenten in de Achterhoek meerdere KUNSTwerkttrajecten gelijktijdig te realiseren. In elke gemeente worden
kunstenaars gekoppeld aan Achterhoekse vraagstukken voor
concrete resultaten (in de vorm van uitvoerbare en toepasbare
ideeën en ontwerpen). De ambities uit ‘Goud in Handen’ en het
‘Cultuur- en Erfgoed Pact Achterhoek 2017-2020’ zijn leidend
bij de keuzes van deelnemende partijen en hun vraagstukken.
De focus zal dus liggen op het leggen van verbindingen: van
verleden met toekomst, materieel met immaterieel erfgoed, oude
ambachten met nieuwe (digitale en interactieve) technieken,
cultuurhistorische plekken en innovatieve vrijetijdsconcepten. Bij
de werving van kunstenaars wordt uiteraard in eerste instantie
gezocht naar Achterhoekers. (N.B. Omdat een optimale match
met klik nodig is voor bruikbare en kwalitatieve eindresultaten,
beschouwen we de regiogrens en leeftijdscategorie echter niet
als ‘bindend’.)
Partners:

Bedrijven, kunstenaars, creatieve denkers, businesskringen,
Achterhoeks Centrum voor Technologie, Centrum voor Innovatief
Vakmanschap Oost-Nederland (CIVON), en de Techniek- en
Informatica afdelingen van ROC het Graafschap College.
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Bijlage 2

SWOT Analyse
(bron: Goud In Handen onderzoek Cultuur en Erfgoed Achterhoek 2016)

Sterkten

Kansen

> Cultuurzomer Achterhoek
> Bijzondere landschappen: landgoederen en coulisselandschap, nationale
landschappen, beschermde stads- en dorpsgezichten en ensembles
> Veel variatie in monumenten
> Gevarieerd cultureel aanbod met veel podia, galerieën en musea (inclusief
veel boerderijmusea)
> Sterk en actief verenigingsleven
> Veel lokale tradities en gebruiken (bijv. schutterijfeesten, Mechteld ten Ham
weekend)
> Substantieel deel van het toerisme is (mede) gebaseerd op erfgoed en
cultuur
> Achterhoek als regio = Sterk merk waaraan steeds opnieuw betekenis en
lading wordt gegeven
> Aantal toonaangevende voorzieningen met bovenregionale
aantrekkingskracht: Zwarte Cross, Huntenpop, Huntenfestival, Museum More,
Villa Mondriaan, Lalique museum.
> Samenwerking tussen een aantal voorzieningen (bibliotheken, podia,
musea)

> Herbestemming biedt kans voor culturele en toeristische functies
(voedingsbodem, uithangbord, ontmoetingsplaats, totempaal13)
> Duitse markt: percentage dagrecreatieve bezoekers fors vermeerderen.
“Das Andere Holland” (vakantie en reizen in de grensstreek)
> Bezoekersstromen binnenstad/ winkelpubliek (Doetinchem, Winterswijk,
Zutphen), routerecreatie en verblijfsrecreatie
> (Inter)nationale erfgoedthema’s met inhoudelijk raakvlakken: w.o.
Mondriaan, WOII, Liberation
> Route, Hanzesteden, Tachtigjarige oorlog, Spannende geschiedenis
> Samenwerking en crossovers met vrijetijdsindustrie en top sectoren
(maakindustrie, landbouw, zorg) : gezamenlijke productontwikkeling en
etaleren verhaal Achterhoek
> Verankeren erfgoed en cultuur in speerpunten regionale ontwikkeling
(Achterhoek Agenda 2020)
> Provinciaal beleid ‘Steengoed benutten’, ‘Cultuur- en erfgoed programma
2013-2016’ en Euregio
> Nieuwe technologie inzetten om erfgoed en cultuur over te brengen aan
consument

Zwakten

Bedreigingen

> Ensembles zijn kleinschalig (stads- en dorpsgezichten en landgoederen),
dit beperkt de “ensemblewaarde”
> In marketing (o.a. Achterhoek.nl) spelen culturele en erfgoedthema’s
geen nadrukkelijke rol
> Beperkt inzicht in wat doelgroepen verwachten en naar op zoek zijn
(m.n. vanuit erfgoedkant)
> Het dagrecreatief aanbod is magertjes vergeleken met het
verblijfsrecreatieve aanbod.
> Breed aanbod culturele publiekstrekkers, maar slechts enkele grote
‘blockbusters’.
> Een groot aantal voorzieningen (zoals landgoederen) en monumenten is
zeer beperkt of niet geopend en bereikbaarheid is m.n. in de toekomst een
aandachtspunt
> Van bepaald aanbod is veel, maar het is voor een leek niet altijd duidelijk
waarom het bijzonder is.
> Aanbod wordt niet in samenhang gepresenteerd / er wordt weinig gebruik
gemaakt van storytelling

> Exploitatie van landgoederen en beheer, behoud en onderhoud van
monumenten en landschap onder druk
> Leegstand:
• 40% maatschappelijk vastgoed in de Achterhoek, waarvan een kwart rijksof gemeentelijk monument , tot 2040
• 25-30% detailhandel n in de Achterhoek tot 2020
• 20-30% van alle kerken in NL en 37-50% van de kerken met kerkelijke
functie in NL in de komende decennia (www.toekomstkerkgebouwen.nl)
• 20-40% boerderijen in de Achterhoek tot 2030
• 22% kantoren in de Achterhoek in 2040
> Leegstand heeft tevens sterke negatieve invloed op ensemblewaarde;
omgeving wordt ook minder waard
> Leisure is verdringingsmarkt
> Concurrentie van andere regio’s
> Leegloop platteland, bevolkingsafname, minder jongeren (ontgroening) en
meer ouderen (vergrijzing) en effect op voorzieningenniveau
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