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Cultuureducatie omvat een breed scala aan activiteiten 
op school, in de vrije tijd en in de wijk als cultuurpar-
ticipatie bij sociaal maatschappelijke vraagstukken. In 
de zeven hoofdstukken van deze evaluatie wordt per 
deelonderwerp inzicht gegeven in de ontwikkelingen 
die hebben plaats gevonden sinds 2016 op het terein 
van cultuureducatie in Ridderkerk. In elk hoofdstuk 
schetsen we ook een overall beeld van actuele ontwik-
kelingen in cultuureducatiebeleid. We benadrukken in 
elk hoofdstuk bij Wat we belangrijk vinden in Ridder- 
kerk  de kernwaarden van het cultuureducatiebeleid in 
Ridderkerk. Waar nodig worden aanbevelingen gedaan 
naar de toekomst om het nog beter te gaan doen bij 
Wat kan nog beter in Ridderkerk. 

We beschrijven in het hoofdstuk Cultuurbeleid en 
overheden de ontwikkelingen op landelijk niveau om 
vervolgens te beschrijven hoe het cultuurbeleid in 

Ridderkerk daarop aansluit.  In het hoofdstuk  Cultuur-
regisseur  Ridderkerk wordt de rol van de cultuur- 
regisseur als spin in het web beschreven. Apart aan-
dachtspunt bij de evaluatie is de uitvoerende rol van  
de organisaties in het veld en de regisseurs rol bij 
de gemeente. In het hoofdstuk Cultuureducatie met 
kwaliteit beschrijven we cultuureducatie in het onder-
wijs.  In het daarop volgende hoofdstuk behandelen 
we Cultuureducatie in de vrije tijd.  Taal en lezen is ook 
onderdeel van cultuureducatie en we beschrijven de 
nieuwe rol van de bibliotheek als kennis en informatie-
punt voor de inwoners van Ridderkerk in het hoofdstuk 
Cultuur en kennis delen. In het hoofdstuk Cultuur- 
participatie in de wijk beschrijven we cultuureducatie in 
het sociale domein als inspiratie voor maatschappelijke 
vraagstukken dichtbij huis in de wijken. Met als af- 
sluitend hoofdstuk de aanbevelingen naar de toekomst 
voor het cultuureducatiebeleid in Ridderkerk. 

LEESWIJZER
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E V A L U A T I E 
CULTUUREDUCATIE 
IN DE BREEDTE
Culturele kracht van Ridderkerk

EVALUATIE SUBSIDIEBELEID 
CULTUUREDUCATIE IN DE BREEDTE
Op 26 mei 2016 is de Uitgangspuntennotitie cultuur- 
educatie in de breedte vastgesteld door de gemeente- 
raad van Ridderkerk. De belangrijkste verandering 
op cultureel gebied in Ridderkerk was de ombuig-
ing van een aanbodgerichte naar een vraaggerichte 
cultuureducatie. Om dit te kunnen organiseren heeft 
de gemeente de regierol gepakt door middel van het 
aanstellen van een cultuurregisseur in de ambtelijke 
organisatie. Destijds is ook aangegeven dat de nieuwe 
richting in het beleid na de opstartperiode geëvalueerd 
zou worden. (Raadsinformatiebrief mei 2016). De  
ambitie van de gemeente Ridderkerk werd zo  
beschreven: een nieuw cultuurbeleid waarin niet 
alleen de bestaande culturele organisaties vraag- 
gericht werken, maar waar ook een nieuwe dynamiek 
en samenwerking  gerealiseerd wordt met andere 
domeinen. Cultuureducatie in de breedte voor alle 
bewoners van Ridderkerk.

HOOFDONDERWERPEN
Hoe het gekozen scenario na drie jaar in de praktijk 
vorm heeft gekregen wordt beschreven in deze 
evaluatie.   
Adviesbureau de Raadkamer heeft met medewerkers 
van culturele organisaties gesprekken gevoerd over  
de uitwerking van het beleid in de volgende hoofd- 
onderwerpen: 
• omkering aanbodgericht naar vraaggericht 
• artistieke kwaliteit van de producten 
• samenwerking verschillende domeinen 
• publieksbereik 
• cultureel ondernemerschap 
• subsidieregeling

VIER UITGANGSPUNTEN
De uitgangspunten van het cultuurbeleid van de ge-
meente Ridderkerk, zoals beschreven in het Plan van 
aanpak doorontwikkeling Cultuureducatie Ridderkerk, 
zijn richtinggevend bij de evaluatie:

• We blijven investeren in de culturele kracht die zo 
kenmerkend is voor Ridderkerk. 

• We stimuleren eigen initiatief en cultureel  
ondernemerschap.  

• We streven naar een zo groot mogelijk bereik van 
het beschikbare cultuurbudget met behoud van 
kwaliteit, voldoende innovatie en continuïteit.

• We willen de rol van cultuureducatie voor jeugd 
en jongeren versterken

AANPASSING EN VERNIEUWING
Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw is er 
sprake van een daling van het aantal centra voor de 
kunsten. Deze daling kwam aanvankelijk door fusies 
tussen de centra. Het aantal gecombineerde instel-
lingen nam toe ten koste van afzonderlijke muziek-
scholen en creativiteitscentra. Ook gemeentelijke 
herindelingen leidden tot fusies. Maar bij de landelijke 
inventarisatie van centra in 2015 zien we dat voor het 
eerst ook de gecombineerde instellingen in aantal af-
nemen. De afgelopen jaren is er daadwerkelijk sprake 
van opheffingen in plaats van fusies. Zo waren er in 
2015 nog ‘slechts’ 137 centra actief. En in 2016 zijn nog 
eens drie muziekscholen opgeheven, wat het totaal 
op 134 brengt. De meest duidelijke verandering in het 
aanbod van de centra is de opkomst van onderwijs-
activiteiten vanaf 2010. Het gemeentelijk beleid en de 
landelijke subsidieregelingen voor cultuureducatie 
op school zijn hier ongetwijfeld sterk van invloed op 
geweest. Ook bleek dat de centra steeds minder vaak 
subsidie kregen als instelling, maar in toenemende 
mate voor specifieke taken, waarvan de taak aanbod 
te verzorgen voor scholen steeds belangrijker werd en 
ten koste ging van het aanbod in de vrije tijd.

OMSLAG IN RIDDERKERK
Het faillissement van toenmalige stichting ToBe viel 
niet toevallig samen met deze omslag in het culturele 
veld en was een duidelijk signaal van een nieuwe  
werkelijkheid. In de evaluatie is er door alle partijen  
uitgesproken dat de omslag in het culturele veld aan-
vankelijk als een bom insloeg. Aanpassing en ver- 
nieuwing waren het devies aan beide kanten; zowel 
in het veld als bij de gemeente. De afgelopen jaren 
is er hard gewerkt en is er gezamenlijk opgetrokken 
om de basis voor vernieuwing vorm te geven in de 
organisaties en in de producten en diensten van de 
organisaties.  Ridderkerk heeft er destijds voor gekozen 
om tegen de landelijke trend in de Muziekschool 
Ridderkerk overeind te houden. Achteraf kunnen we 
concluderen dat deze koers goed heeft uitgepakt voor 
het op peil houden van het aanbod van cultuuredu-
catie in Ridderkerk. De gemeente heeft daarmee haar 
verantwoordelijkheid gepakt, door in moeilijkere tijden 
de basisvoorzieningen voor cultuur voor haar inwoners 
te borgen en dicht bij huis te faciliteren.
In het kort kunnen we concluderen dat de nieuwe 
koers en omslag in het cultuurbeleid zijn vruchten  
afwerpt. Op basis van de gevoerde gesprekken en op 
basis van alle gelezen beleidsstukken van de organi-
saties is een rijk cultureel veld aanwezig in Ridderkerk. 
Alle partijen zijn gezamenlijk een nieuwe weg ingesla-
gen en zoekend en uitproberend zijn de afgelopen drie 
jaar te bezien als een transitietijd waarin zaken op de 
rit zijn gezet, wat behouden kon is behouden en waar 
nieuwe kansen lagen zijn deze uitgeprobeerd. 

In het collegepro-
gramma beschrijft 
het college wat zij 
belangrijk vindt voor 
cultuur en haar visie 
daarop: “Kunst en 
cultuur dragen bij  
aan het welzijn van 
onze inwoners, de 
ontwikkeling van 
jongeren, economi-
sche innovatie en het 
woon- en werk-
klimaat. Wij grijpen de 
kans om alle kinderen 
kennis te laten maken 
met kunst en cultuur. 
Cultuur draagt ook  
bij aan de lokale 
economie en het  
vestigingsklimaat. 
Culturele voorzien- 
ingen maken een 
gemeente aan- 
trekkelijk als ves-
tigingsplaats. We 
faciliteren initiatieven 
uit de samenleving, 
zoals initiatieven 
van ondernemende 
burgers, bedrijven, 
culturele instellingen 
en creatieve onderne-
mers die cultureel 

ondernemerschap 
tonen. Met ons cul-
tuurbeleid betrekken 
we zoveel mogelijk 
Ridderkerkers bij 
het culturele leven 
in de gemeente. We 
faciliteren passend en 
inclusief aanbod,  
ook voor mensen  
die niet vanzelfspre- 
kend met cultuur in 
aanraking komen. 
We ondersteunen de 
leer- en ontwikkellijn 
onder schooltijd, na 
schooltijd en in de 
vrije tijd. We zorgen 
dat de transitie naar 
vraaggericht werken 
en de vernieuwing 
binnen cultuur- 
educatie doorgezet 
wordt. We houden 
basisvoorzieningen 
als bibliotheken en 
muziekonderwijs 
bereikbaar voor jong 
en oud. We zorgen 
dat deze voor Ridder-
kerkers zichtbaar en 
toegankelijk zijn.” 

COLLEGEPROGRAMMA 
2018 2022

‘CULTUUR 
DRAAGT BIJ 
AAN DE
LOKALE 
ECONOMIE’
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T R E N D S  &  B E L E I D 
CULTUURBELEID EN 
OVERHEDEN 
Cultuur verrijkt

In dit hoofdstuk beschrijven we de verantwoorde- 
lijkheden van de drie overheden; het rijk, de provin-
cie en de gemeente ten aanzien van cultuureducatie. 
Daarnaast laten we zien welke veranderingen de 
omwenteling in het culturele veld van de afgelopen 
jaren teweeg heeft gebracht in het beleid voor cul-
tuureducatie. Wat vinden de overheden belangrijk en 
op welke manier zien we deze speerpunten terug in de 
beleidsplannen voor de komende jaren? 
Deze evaluatie is daarmee ook meteen een kans om te 
onderzoeken of de ingeslagen route van de gemeente 
Ridderkerk met Cultuureducatie in de breedte in pas 
loopt met en aansluit op de beleidsplannen van andere 
overheden. Uiteindelijk geeft dat de meeste kansen 
op borging van het gemeentelijk beleid en financiële 
middelen in de toekomst van bijvoorbeeld overheids-
fondsen zoals het Fonds voor Cultuurparticipatie.

TOEKOMSTBESTENDIG
We kunnen concluderen dat de gemeente met 
Cultuureducatie in de breedte in de basis aansluit op 
speerpunten van landelijk en provinciaal beleid. Om 
meer zicht te krijgen op deze speerpunten, geven we 
hieronder inhoudelijk een beschrijving van de trends, 
waar we in Ridderkerk als gemeentelijke overheid nog 
meer bij kunnen aansluiten in het cultuureducatie- 
beleid. Ridderkerk creëert daarmee een toekomstbes-
tendig cultuurbeleid voor haar inwoners in de breedte. 

CULTUUR DICHTBIJ, DICHTBIJ CULTUUR
Daarnaast citeren we uit het recent verschenen advies 
van de Raad voor Cultuur; Cultuur dichtbij, dichtbij 
cultuur 2021 2024 aan Minister Van Engelshoven.  Het 
advies pleit voor een heldere verdeling van functies en 
verantwoordelijkheden van de verschillende over-
heden en geeft een visie op toekomstig cultuurbeleid. 
De minister wil samen met de andere overheden dit 
nieuwe beleid vormgeven. De samenwerking tussen 
overheden is geen doel op zich, maar staat in dienst 
van het culturele veld en het publiek. Om met Kunsten 
’92 te spreken: ‘Door meer rekening te houden met 

keuzes die lokaal worden gemaakt, kunnen we betere 
randvoorwaarden creëren voor een rijk, divers en  
bloeiend cultureel leven. Ook kunnen we door beter 
samen te werken procedures vereenvoudigen en het 
draagvlak voor cultuur versterken.’ Duidelijk is dat voor 
vergroting van het draagvlak voor cultuur en uitbrei- 
ding van de basisinfrastructuur gezamenlijke inves- 
teringen van alle overheden nodig zijn.

TAKEN OVERHEDEN BIJ CULTUUREDUCATIE
De drie overheidslagen in Nederland voeren allen cul-
tuurbeleid. Om de samenhang te bevorderen overleg-
gen de overheden geregeld met elkaar. Hieronder een 
opsomming van alle betrokken overheden. De cijfers 
verwijzen naar de infographic op pagina’s 10 en 11. 

HET RIJK                                                                                                                                              
Het rijk bekostigt voor cultuurparticipatie 

algemene (kennis)ondersteuning, landelijke experi-
menten en stimuleringsprogramma’s. 
Het rijk zorgt bij cultuureducatie voor: 
• de bekostiging en het wettelijk kader van het 

onderwijs;                                                                                
• de educatieve opdracht aan culturele instellingen 

met rijksfinanciering;                                                     
• de landelijke ondersteuning (innovatie, kennis en 

netwerken) en cultuurfondsen.                                  

RAAD VOOR CULTUUR 
De Raad voor Cultuur (RvC) is het wettelijke 

adviesorgaan van de regering en het parlement op het 
terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onaf-
hankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over  
actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen. De 
raad heeft recent advies uitgebracht over herziening 
van het cultuurbestel in Nederland voor 2021-2024 
met de titel; Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur. 

FONDS VOOR 
CULTUURPARTICIPATIE (FCP)

Ondersteunende taken op het gebied van cultuur- 
educatie en -participatie zijn belegd bij vele partijen op 
stedelijk, gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau. 
Op landelijk niveau worden cultuureducatie en 
-participatie ten eerste gefaciliteerd door het Fonds 
voor Cultuurparticipatie (FCP), dat programma’s en in-
stellingen op het gebied van educatie en participatie fi-
nanciert.  In Ridderkerk doen negen basisscholen mee 
aan de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit.  
Stichting Cultuureducatie verzorgt als penvoerder 
daarvoor de subsidieaanvragen en verantwoordingen.

LANDELIJK KENNISINSTITUUT  
CULTUUREDUCATIE EN 
AMATEURKUNST (LKCA)
Het LKCA is in 2013 ontstaan uit een fusie van 

Cultuurnetwerk en Kunstfactor. Het vult zijn taken in 
met kennis verzamelen en onderzoek, verbinden en 
aanjagen. De kennisgebieden zijn cultuureducatie, 
cultuurbeleid en cultuurparticipatie. Het LKCA is opge-
nomen in de Basisinfrastructuur (BIS) met als kernac-
tiviteit het verrichten van ondersteunende activiteiten 
op het terrein van amateurkunst en cultuureducatie 
met als kerntaken:
• Professionalisering van de educatiefunctie in de 

culturele sector.
• Landelijke informatie- en netwerkfunctie voor 

zowel amateurkunst als cultuureducatie.
• Onderzoek en monitoring voor zowel  

amateurkunst als cultuureducatie.

PROVINCIE ZUID-HOLLAND
Provincie Zuid-Holland beperkt de taken voor 

cultuureducatie en –participatie tot tweedelijnsonder- 
steuning. De provincie houdt de organisaties  
Kunstgebouw, Jeugdtheaterhuis, PopUnie en Stichting 
Educatieve Orkestprojecten met een kleine subsidie in 
stand. De inhoudelijke aansturing van deze organisa-
ties ligt, bij de gemeenten, in de vorm van prestatieaf-
spraken. Provincie Zuid-Holland nam in 2013-2016 niet 
deel aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit van 
het Fonds voor Cultuurparticipatie. Ridderkerk sluit via 
Stichting Cultuureducatie (SCE) aan bij de penvoerder 
gemeente Dordrecht. 

KUNSTGEBOUW                                                                                                                                           
Provincie Zuid-Holland kent de Basisvoorzien-

ing Cultuurparticipatie waar vier organisaties onder 
vallen, waaronder het Erfgoedhuis Zuid-Holland en 
Kunstgebouw. Kunstgebouw maakt zichtbaar wat 
er is en stimuleert wat er kan zijn op het gebied van 
cultuuronderwijs in Zuid-Holland. Vanuit Kunstgebouw 
draagt de provincie bij aan de professionalisering van 
cultuuronderwijs bij basisscholen, gemeenten en cul-
tuuraanbieders. Met het programma aanbod Kijk  
Kunst Doe Kunst biedt de provincie basisscholen  

twee complete en samenhangende programma’s 
cultuuronderwijs. Het aanbod van de provincie is 
aanvullend aan wat de school en de lokale culturele 
omgeving doen. 

ERFGOEDHUIS ZUID-HOLLAND
Erfgoedhuis ondersteunt, verbindt en inspireert 

bij het in stand houden en ontsluiten van cultureel erf-
goed in Zuid-Holland. Hiervoor moet het erfgoed toe- 
gankelijk zijn voor een breed publiek: zowel fysiek als 
inhoudelijk. Erfgoedhuis heeft naast schoolprojecten, 
ook de publiekscommunicatie als taak. Voor en met de 
erfgoedinstellingen ontwikkelt het Erfgoedhuis onder-
wijsprojecten voor inwoners van Zuid-Holland. 

STEDELIJKE REGIO  
Samen met de cultuursector, IPO (het overleg 

van de provincies), de G9 (de 9 grootste gemeenten) 
en de VNG (de Vereniging Nederlandse Gemeenten) 
ontwikkelt OCW momenteel het cultuurbeleid na 
2020. Een grote verandering is de nieuwe indeling van 
stedelijke en regionale profielen voor het cultuurbe-
leid. In de cultuurbrief ‘Cultuur in open samenleving’ 
nodigde de minister stedelijke regio’s uit om hun visie 
op kunst en cultuur te beschrijven in een profiel. De 
minister wil recht doen aan, en rekening kunnen houd-
en met regionale verschillen. Met de cultuurprofielen 
heeft de minister in navolging van de raad een nieuwe 
entiteit geïntroduceerd in het landelijke cultuurbestel. 

STEDELIJKE REGIO 
ROTTERDAM-DORDRECHT                                                                                                                                  

Rotterdam – Dordrecht is een  stedelijke regio in 
Zuid-Holland. Deze stedelijke cultuurregio reikt verder 
dan Rotterdam en Dordrecht en omvat ook Ridderkerk. 
In het ingediende cultuurprofiel participeert Zuid-Hol-
land nog niet. In de nieuwe cultuurperiode wordt 
intensief samengewerkt met de stedelijke regio’s. Er 
komt vanuit het rijk onder andere een matchingsre-
geling met regio’s om overal in Nederland culturele 
innovatie te stimuleren. Rijk en regio investeren zo 
samen in jonge initiatieven. In de stedelijke regio Rot-
terdam-Dordrecht liggen de kansen voor Ridderkerk 
om aan te sluiten en samen te werken.  Belangrijke 
thema’s zijn cultuuronderwijs, talentontwikkeling en 
vernieuwing en verbreding van het aanbod.  

GEMEENTE RIDDERKERK  
De gemeente is verantwoordelijk voor de 

basisvoorzieningen bij cultuureducatie. Cultuur leren 
en kennismaken met cultuur staan centraal in de ba-
sisvoorzieningen. Het gaat om voorzieningen voor cul-
tuuronderwijs, cultuureducatie en -participatie, ama-
teurkunst en een laagdrempelig aanbod. De gemeente 
voert de regie in de feitelijke kennismaking met cultuur, 
in nauw samenspel met scholen en cultuuraanbieders. 
Daarnaast kan de gemeente activiteiten op het gebied 
van cultuureducatie in de vrije tijd bekostigen. 
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BASISVOORZIENINGEN
Voorbeelden zijn openbare bibliotheken, 

monumenten(zorg), archieven, laagdrempelige podia 
en festivals (bijvoorbeeld in buurthuizen of in wijken), 
bioscopen, lokale media-instellingen, laagdrempelige 
musea, muziekscholen, cultuurcentra en andere instel-
lingen voor cultuureducatie en -participatie. Basisvoor-
zieningen zijn onmisbaar voor het culturele leven. Vaak 
leggen ze ook verbinding met andere domeinen, zoals 
zorg, welzijn en recreatie. De gemeente Ridderkerk 
zorgt voor een goede laag met basisvoorzieningen 
waaronder de muziekschool Ridderkerk, Stichting Cul-
tuureducatie, de Bibliotheek AanZet, de Oudheidkamer 
en verschillende muziekverenigingen. Daar waar in de 
basis het voorzieningenniveau leemtes vertoont, heeft 
de gemeente (ism de provincie) de verantwoordelijk-
heid deze op te vullen. De financiële verantwoordelijk-
heid voor deze basisvoorzieningen ligt bij de provincie 
en de gemeente.

CULTUURREGISSEUR
In Ridderkerk heeft de gemeente ervoor 

gekozen om binnen de ambtelijke organisatie een 
cultuurregisseur aan te stellen. De cultuuregisseur 
heeft als taak om de dynamiek in het culturele veld 
aan te jagen. Hij/zij verbindt culturele partners aan 
andere domeinen zoals onderwijs, zorg en recreatie in 
cultuureducatie en cultuurparticipatieprojecten. Meer 
over de rol van de cultuurregisseur wordt beschreven 
in het volgende hoofdstuk. 

CULTURELE PARTNERS
De uitvoering en de artistieke inhoudelijke 

verantwoordelijkheid van de cultuureducatie ligt bij de 
culturele partners. De gemeente heeft de uitvoering 
voor het verzorgen van cultuureducatie in het onder-
wijs middels een opdracht en subsidie bij Stichting Cul-
tuureducatie (SCE) belegd. Zij verzorgen in opdracht 
van de gemeente:
• een breed en samenhangend cultureel aanbod  
   voor scholen

• bemiddeling van het aanbod
• aansluiting binnenschools- en buitenschools
• afspraken met scholen

KLANT
De behoeften aan cultuureducatie en de vraag 

van de klant staan centraal bij het ontwikkelen van 
het cultuureducatiebeleid door de gemeente en bij het 
ontwikkelen van cultuureducatieprojecten en diensten 
door de culturele partners al dan niet in samenwerking 
met partners in andere domeinen. In de navolgende 
hoofdstukken beschrijven we cultuureducatie in het 
onderwijs, in de vrije tijd, als kennisdeler bij de biblio- 
theek en in de wijk. De infographic op de pagina’s 12 en 
13 geeft een overzicht van het cultuur aanbod in Ridder- 
kerk waarbij de klant centraal staat. 

C U LT U U R E D U C AT I E  B I J  D E  D R I E  O V E R H E D E N

BASIS
BASISVOORZIENINGEN 

CULTUUREDUCATIE 

UITVOERINGCULTURELE PARTNERS

ERFGOEDHUIS 
ZUID-HOLLAND
Schoolprojecten

RIJK
Ministerie OC&W

PROVINCIE 
Provincie Zuid-Holland

RAAD VOOR CULTUUR 
(RvC)

De Raad voor Cultuur is het 
wettelijke adviesorgaan van 

het Rijk op het terrein van 
kunst, cultuur en media.

FONDS VOOR 
CULTUURPARTICIPATIE 

(FCP)
Financiert Cultuureducatie met 

Kwaliteit (CmK) 
en cultuurparticipatie

LANDELIJKE KENNIS- 
INSTITUUT CULTUUR- 

EDUCATIE EN 
AMATEURKUNST (LKCA)

Landelijke informatie- en 
netwerkfunctie voor 

amateurkunst en 
cultuureducatie.

ONDERWIJS

VRIJE TIJD

CULTUURPROFIEL 
ROTTERDAM ~ DORDRECHT

Ridderkerk  ook aangesloten 
maar zonder Provincie 

Zuid-Holland

STEDELIJKE 
REGIO 

GEMEENTE  
Gemeente Ridderkerk

KLANT  
Cultuureducatie en participatie

KENNIS DELER

IN DE WIJK

FINANCIËN

KUNSTGEBOUW
Biedt  programma 

Kijk Kunst Doe Kunst

AANJAGERCULTUURREGISSEUR

ADVIES
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MEDIA

MAAKOTHEEK

EXPOSITIE

LEZING

ZOMERCONCERTEN

WIJKACTIVITEIT

Bands
Muziekschool
Ridderkerk

Popschool

Facet

Muziekverenigingen

De Loods

Kunstroute 
Ridderkerk

MUSICAL

FESTIVAL

MUZIEK

WORKSHOPJeugdorkest

FILM

ZANG

FOTOGRAFIE

DANS

C U LT U U R  I N  R I D D E R K E R K 

Building Arts

SER
Stichting Evenement Ridderkerk

Primair Onderwijs
Voortgezet Onderwijs SOC

Servicebureau Onderwijs & Cultuur

Oudheidkamer

Stichting 
Lezen Oké

Bibliotheek 
AanZet

Jeugdkoren

Brede School

RSO
Ridderkerks Symfonie Orkest

Filmhuis 
Ridderkerk

Theater het Plein

CONCERT

CULTUUR
EDUCATIE

LEZEN/TAAL

ERFGOED

CREATIEF
SCHRIJVEN

BEELDENDE 
KUNST

Activiteit Organisatie*

Stichting Lokale Omroep 
Ridderkerk

Bluesfestival

Werkgroep Schildersdorp 
Rijsoord

PROGRAMMARAAD 
JEUGDTHEATER

THEATER

Koren

In deze infographic laten we zien dat de vraag van de klant centraal 
staat. Zij staan in het midden en kunnen kiezen uit de verschillende 
activiteiten. De culturele organisaties staan daar omheen als aan- 
bieders met activiteiten die het publiek aanspreken, uitdagen en 
verrassen om mee te doen aan cultuureducatie en cultuurparticipatie. 
De wisselwerking tussen vraag en aanbod heeft een nieuwe
 dynamiek op gang gebracht in Ridderkerk.

De Gooth

SCE
Stichting Cultuureducatie
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A A N J A G E R 
CULTUURREGISSEUR 
RIDDERKERK
Makelaar, coach, verbinder, spin in het web

Zoals we in het vorige hoofdstuk zagen is het veld 
rondom cultuurparticipatie enorm in beweging. Op 
alle niveaus van de overheden wordt het belang van 
cultuureducatie en cultuurparticipatie in beleid en 
organisaties beschreven en vastgesteld. Op het niveau 
van de gemeenten zorgen cultuurcoaches, cultuur-
makelaars of de cultuurregisseurs ervoor dat de con-
crete uitvoering van het beleid gecoördineerd wordt. 
Gemeenten kiezen steeds vaker voor het inzetten van 
een cultuurcoach -regisseur of -makelaar. Hiermee 
nemen de gemeenten duidelijk de rol van aanjager  
op zich. De cultuurregisseur in Ridderkerk heeft de 
taak om verbindingen te leggen en samenwerkingen 
te stimuleren tussen culturele organisaties onderling, 
maar ook met onderwijsinstellingen, en welzijn-, en  
bewonersorganisaties. 

CULTUURREGISSEUR RIDDERKERK
In mei 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met de 
uitgangspuntennotitie Cultuureducatie in de breedte 
als richtinggevend document voor de ontwikkeling 
van cultuureducatie in de gemeente Ridderkerk. Een 
van de uitgangspunten voor de ontwikkeling van 
cultuureducatie is het goed borgen van de regiefunctie 
binnen vraag en aanbod. Daartoe heeft de gemeente 
een cultuurregisseur aangesteld in januari 2017. Door 
het inzetten van de cultuurregisseur heeft Ridderkerk 
een extra impuls gegeven aan cultuureducatie en ook 
aan cultuurparticipatie voor meer sociale cohesie en 
verbinding van cultuur met andere domeinen.

SPIN IN HET WEB
De cultuurregisseur is de spin in het web binnen de 
ontwikkeling en uitvoering van het  cultuureducatief 
beleid in de gemeente. Zij draagt zorg voor een ade-
quate afstemming tussen de vraag en het aanbod van 
cultuureducatie, bewaakt de kwaliteit van deze activi-
teiten en ziet toe op een efficiënte inzet van middelen. 
Eèn en ander binnen de gemeentelijke beleidskaders. 

VRAAGGERICHT
Gelijktijdig met de komst van de cultuurregisseur is 
er ook een omslag in het beleid gemaakt. Culturele 
organisaties kregen de opdracht om van een  
aanbodgerichte manier van werken naar een vraagge- 
richte manier te gaan. Vraaggericht werken bevorderen 
vanuit beleid is een logische en noodzakelijke aan-
passing waarbij de aard, functie en vorm van cultuur 
niet langer worden bepaald door kunstenaars en be-
leidsbepalers, maar evenzeer door het publiek dat van 
cultuur gebruik maakt. Oftewel de vraag van de klant 
van de cultuuractiviteiten staat centraal. 

NIEUWE FUNCTIE IN RIDDERKERK
De cultuurregisseur is vanaf de start in 2017 een  
nieuwe functie binnen het culturele bestel van Ridder-
kerk. Aanvankelijk is besloten om de cultuurregisseur 
binnen de ambtelijke organisatie van de gemeente 
Ridderkerk onder te brengen om als spin in het web 
uitvoering te kunnen geven aan het nieuwe beleid. In 
de gesprekken met de culturele partners tijdens de 
evaluatie is naar voren gekomen dat zij het een goede 
keuze vinden dat de functie van cultuurregisseur des-
tijds is ondergebracht in de ambtelijke organisatie. Van 
hieruit is de cultuurregisseur in staat om een onpartij-
dige rol te vervullen voor het culturele veld. Daarnaast 
is het ook van belang dat de functie van cultuurre-
gisseur onafhankelijk is en blijft ten opzichte van de 
culturele partners omdat deze de subsidieaanvragen 
vanuit het budget Cultuur voor iedereen beoordeelt. 

TAKEN CULTUURREGISSEUR
De cultuurregisseur heeft tot taak om de vraag naar 
cultuureducatie vanuit de markt (private domein, 
onderwijs, sociale domein) te inventariseren en om 
vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Zij is niet 
degene die de programmering van de activiteiten 
uiteindelijk uitvoert. Om deze activiteiten aan te jagen 
en te zorgen dat er vernieuwend programma mogelijk 
is, zijn er ook financiële middelen vrijgemaakt op de 
begroting. Deze financiële middelen zijn door aanbie- 

ders aan te vragen in samenwerking met afnemers bij 
de subsidieregeling Cultuur voor iedereen.

REGIEFUNCTIE VERSTERKEN EN UITVOERING 
MEER OP AFSTAND ZETTEN 
In december 2017 is het Plan van aanpak doorontwikke-
ling cultuureducatie  opgesteld waarin de cultuurregis-
seur beschrijft hoe de uitvoering van het nieuwe beleid 
zijn beslag krijgt. De cultuurregisseur heeft daarvoor 
een inventariserende ronde gedaan langs de organisa-
ties en het onderwijs. In het plan van aanpak wordt de 
regiefunctie teruggenomen door de gemeente om zo te 
kunnen sturen op de uitvoering van het nieuwe beleid 
door de aanbieders. Uit de gesprekken tijdens de eval-
uatie blijkt dat de aanbieders van cultuureducatie hun 
aanbod hebben aangepast aan het nieuwe beleid. Er 

zijn nieuwe activiteiten ontwikkeld in lijn met vraag- 
gericht werken en met partners in andere domein- 
en. 

KWALITEIT EN CONTINUÏTEIT 
VAN DE PRODUCTEN
Servicebureau Onderwijs en Cultuur (SOC) van  
de Stichting Cultuureducatie is de intermediair van het 
binnenschoolse aanbod cultuureducatie. In Ridder- 
kerk is het aantal basisscholen dat deelneemt aan de 
impulsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit van het 
Fonds voor Cultuurparticipatie sinds 2017 gegroeid van 
vijf naar negen scholen. Onder regie van en in samen-
werking met de cultuurregisseur zijn er belangrijke 
stappen gezet en zijn de scholen tevreden over dit 
aanbod. De cultuurregisseur stuurt en bewaakt het 

WAT W I J  B E L A N G R I J K  V I N D E N  I N  R I D D E R K E R K

NETWERK
De cultuurregisseur 
verbindt vraag en aan-
bod. Zij bouwt aan een 
dynamisch netwerk 
voor cultuureducatie en 
-participatie.

VRAAG-
GERICHT
We stimuleren een 
vraaggericht aanbod. De 
cultuurregisseur jaagt 
het vraaggericht aanbod 
vanuit de culturele aan-
bieders aan. De cultuur-
sector is sterk ingebed 
in de samenleving en is 
maatschappelijk 
relevant. 

INNOVATIE
De cultuurregisseur 
geeft coaching aan 
innovatie en cultureel 
ondernemerschap door 
het delen van kennis en 
kansen in het netwerk. 
Zij verbindt de vraag-
stukken van andere 
domeinen aan cultuur.

ONDERWIJS
De cultuurregisseur 
stimuleert dat alle 
scholen mee doen 
aan Cultuureducatie 
met Kwaliteit en het 
ontwikkelen van 
doorgaande leerlijnen. 
Cultuureducatie in het 
onderwijs laat iedereen 
tot 18 jaar kennismaken 
met alle vormen van 
cultuur zowel actief als 
receptief.ONDERNE-

MERSCHAP
Het culturele aanbod is 
zoveel mogelijk lokaal 
georganiseerd door 
lokale culturele onder- 
nemers. Basisvoor-
zieningen worden op 
peil gehouden en we 
stimuleren cultureel 
ondernemerschap.

PUBLIEKS-
BEREIK
Cultuureducatie en 
participatie en 
amateurkunst zijn voor 
iedereen toegankelijk. 
We streven naar een 
divers en inclusief 
aanbod in cultuur.
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toekomstbeeld voor de ontwikkelingen binnen school- 
tijd, buitenschooltijd en in de vrije tijd. De scholen zijn 
bezig met  integratie van cultuur in het onderwijs- 
curriculum met een doorgaande leerlijn cultuuredu-
catie en zij hebben een cultuurcoördinator, ICC-er of 
directielid die als coördinator cultuureducatie optreedt. 
SOC ondersteunt scholen bij het ontwikkelen van hun 
visie op cultuureducatie

CULTUUR EN ANDERE DOMEINEN
In de periode (2017 -2019) zijn er prioriteiten gesteld en 
is de basis voor cultuureducatie in Ridderkerk hersteld. 
De gemeente heeft de regie genomen en alle partijen 
hebben hard gewerkt aan een hersteld vertrouwen. 
Een van de aanjaag activiteiten van de cultuurregis-
seur is verbindingen leggen tussen cultuur en andere 
domeinen. Het is belangrijk dat de gesubsidieerde cul-
tuur een breed, divers samengesteld publiek bereikt. 
Een zogenaamd inclusief cultuurbeleid waarbij het 
aanbod van kunst en cultuur geen mensen op basis 
van hun smaak of kennis buitensluit.  Uit landelijke 
onderzoeken blijkt dat de deelname aan vooral de 
meer traditionele (of wel de meest gesubsidieerde) 
vormen van cultuur voor veel mensen niet vanzelf-
sprekend is. Enerzijds omdat het bestaande aanbod 
hen niet aanspreekt of omdat zij te hoge drempels 
ervaren. De cultuurregisseur zou onderzoek kunnen 
(laten) doen naar de verschillende publieksgroepen in 
Ridderkerk en naar hun behoeften aan cultuureducatie 
en of cultuurparticipatie om meer zicht te krijgen op de 
werkelijke vraag naar cultuureducatie in Ridderkerk.

SOC EN CULTUURREGISSEUR 
VERSTERKEN ELKAAR
SOC treedt op als penvoerder voor de aanvraag bij 
het Fonds voor Cultuurparticipatie. SOC is daarmee 
een belangrijke schakel tussen cultuur en onderwijs. 
SOC organiseert de ontmoetingen en kennisuitwis-
seling en het bij elkaar brengen van vraag en aanbod 
voor onderwijspartners en cultuurpartners. Ze creërt 

netwerken met verschillende partners zoals scholen, 
culturele partners en lagere overheden zoals pro-
vincies en gemeentes. Door verschillende partijen te 
betrekken, wordt er gezocht naar meer draagvlak voor 
cultuureducatie.
Het verschil in de praktijk tussen SOC en de cultuur- 
regisseur is dat de cultuurregisseur op een  
abstracter niveau vanuit beleid het proces begeleidt 
van vraag en aanbod en SOC in de uitvoering de 
directe intermediair is voor de partners in vraag en 
aanbod. Wij adviseren om deze twee functies helder te 
kaderen en afspraken te maken over de aanjaagfunctie 
en ontwikkelfunctie vanuit de gemeente en uitvoer- 
ingsfunctie vanuit SOC om zo naar de toekomst samen 
elkaar nog meer te versterken. 

CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP
Om culturele organisaties vraaggericht te kunnen  
laten werken vragen we eigenlijk aan ze om als cultu-
reel ondernemer te functioneren. In de evaluatie kwam 
naar voren dat er bij de culturele organisaties vragen 
leven hoe zij hun cultureel ondernemerschap kunnen 
professionaliseren. Voor de cultuurregisseur ligt hier 
vanuit de gemeente een taak om daarin de culturele 
organisaties te ondersteunen en te faciliteren door 
bijvoorbeeld het centraal aanbieden van workshops. 
Bij cultureel ondernemerschap denken we aan de 
volgende vaardigheden:
• eigen inkomsten vergroten (product-markt- 

combinaties, terugverdienpotentieel).
• een professioneel netwerk opbouwen en relaties 

onderhouden in de financieringssfeer  
(private fondsen, sponsoring).

• meerjarenbeleidsplan opzetten met een  
strategisch marketingplan

• het toepassen van de Fair Practice Code 
• het toepassen van de Cultural Governance code.

Ondersteuning op deze onderwerpen is nodig om de 
positie van de culturele organisaties in Ridderkerk te 
versterken waardoor zij meer en betere financie- 
ringsstrategieën kunnen ontwikkelen. In Nederland is 
de subsidiestructuur zo ingericht dat culturele orga- 
nisaties alleen door matching van verschillende finan-
cieringsbronnen in aanmerking kunnen komen voor 
grotere bijdragen. Eigen inkomsten worden daar ook in 
meegewogen en structurele ondersteuning vanuit de 
gemeente voor meerdere jaren. De vraag die gesteld 
mag worden is: Hoe kunnen we als gemeente met het 
subsidiebeleid en de cultuurregisseur als aanjager 
onze lokale culturele initiatiefnemers ondersteunen bij 
het werven van (landelijke) middelen?

CULTURELE KAART
De gemeente Ridderkerk vindt het belangrijk dat het 
aanbod cultuureducatie online terug te vinden is op 
een centrale plek. Er wordt nu gewerkt aan de ontwik-
keling van een culturele kaart in de vorm van een 
website. Op de culturele kaart staan alle aanbieders 
cultuur in de vrije tijd met hun aanbod voor Ridderkerk. 
Er wordt geen agenda/ evenementen- 

‘HOE KUNNEN  
WE CULTURELE 
ORGANISATIES 
ONDERSTEUNEN 
BIJ INNOVATIE?’

kalender geplaatst. Het doel is om de cultuurpartici-
patie voor de inwoners van Ridderkerk te vergroten en 
om het cultureel ondernemerschap van de aanbieders 
te stimuleren.

VISIEVORMING                       
Zoals scholen worden ondersteund bij het ontwikke- 
len van een visie op cultuureducatie zo zijn culturele 
organisaties ook gebaat bij deze hulp. Voor de cul-
tuurregisseur liggen hier kansen om onverwachte 
verbindingen te maken door bijvoorbeeld organisa-
ties vanuit het culturele en maatschappelijke domein 
samen te brengen in een cursus beleidsplan ontwik-
kelen. Deze cursus kan structuur brengen voor het ver-
woorden van een heldere visie. Het is aan de cultuur-

regisseur om alle spelers in het veld aan te jagen en te 
helpen met professionaliseren. Eventueel is het aan te 
raden om hiervoor vanuit de gemeente budget voor vrij 
te maken om de bestaande organisaties verder op weg 
te helpen bij hun professionalisering. Visievorming en 
strategie dragen ook zeker bij aan het effectief ontwik-
kelen van nieuwe activiteiten en samenwerkingen op 
de lange termijn.
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De cultuurregisseur is onafhankelijk 
aanspreekpunt en sparringpartner voor 
alle culturele organisaties. Zij jaagt
cultuureducatie en participatie aan vanuit 
een overall standpunt.

OP AFSTAND
De cultuurregisseur kijkt voorruit waar 
de kansen en prioriteiten liggen voor cul-
tuureducatie. Zij benoemt de toekomst en 
stelt meerjarenbeleid op in samenspraak 
met de culturele organisaties.

MEERJAREN STRATEGIE 

Het is van belang om het cultureel on-
dernemerschap van de culturele orga- 
nisaties in Ridderkerk (blijvend) te helpen 
versterken middels het inzetten van de 
subsidiestructuur en het centraal delen 
van kennis. Doel is om de organisaties in 
staat te stellen om een betere financier-
ingsmix te laten ontwikkelen op de lange 
termijn. De cultuurregisseur stimuleert 
professionalisering bij culturele orga- 
nisaties waar nodig op het gebied van 
governance en fondsenwerving. Zij deelt 
kennis over actuele ontwikkelingen over 
cultuureducatiebeleid.

CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP
De taken en verantwoordelijkheden van 
de cultuurregisseur en de taken en de 
opdracht aan SOC kunnen elkaar in de 
praktijk deels overlappen. Het is goed om 
deze taken en verantwoordelijkheden 
helder te omschrijven in de subsidiebe- 
schikking aan SOC.

BELEID EN UITVOERING

Visievorming bij de culturele organisaties 
in Ridderkerk draagt bij aan een betere 
focus op de eigen activiteiten en een hel-
dere focus voor de langetermijnstrategie. 
Faciliteer vanuit de gemeente workshops 
voor de culturele organisaties voor het 
schrijven van een meerjarenbeleidsplan 
of businessplan.

VISIEVORMING

Cultuur is nog niet voor iedereen aantrek-
kelijk. Het (gesubsidieerde) cultuuraanbod 
is daarmee nog onvoldoende toegankelijk 
voor ‘nieuwe’ publieksgroepen en niet ge-
noeg afgestemd op de vraag van de klant. 
Publieksonderzoek naar de vraag van de 
klant zal meer inzicht geven voor nieuwe 
projecten. De cultuurregisseur brengt 
samen met het culturele veld de vraag in 
kaart van de klanten van cultuureducatie. 

PUBLIEKSONDERZOEK

Niet alle scholen in Ridderkerk doen mee 
met het programma Cultuureducatie met 
Kwaliteit (CmK). Daarmee is er nu nog een 
te klein bereik en krijgt cultuur op veel 
scholen nog te weinig aandacht. Cultuur is 
van en voor iedereen, ongeacht woon- 
plaats, culturele achtergrond of opleiding. 
Doelstelling is om alle scholen in Ridder-
kerk te stimuleren om mee te doen aan 
CmK. In samenwerking met SOC onder-
zoeken hoe scholen in PO en VO kunnen 
aanhaken de komende jaren. 

CULTUUREDUCATIE

Ruimte houden binnen de subsidie-
structuur in Ridderkerk om vernieuwend 
aanbod binnen cultuur te laten ontwik-
kelen passend bij nieuwe generaties en 
of andere kunstvormen. Ruimte bieden 
aan meer genres en nieuwe spelers. Zo 
worden groepen bereikt, die zich mis- 
schien minder aangesproken voelen door 
wat er nu in cultuur te beleven is.
Zo wordt ook het draagvlak voor cultuur 
versterkt. 

VERBREDING EN VERNIEUWING

Kunstenaars en makers van cultuur- 
educatieprojecten verdienen een eerlijke 
beloning. De gemeente is zich bewust van 
zijn rol als opdrachtgever en werkt met 
marktconforme tarieven in het cultuur-
veld, zoals ook omschreven in de Code 
Fair Practice. 

EERLIJKE BELONING

Iedereen van 8 tot 
en met 20 jaar kan 
bandles krijgen 
in combinatie met 
zang- of gitaarles. De 
nieuwe leslocaties 
bieden de muziek- 
leerlingen van de 
Popschool een 
bruisende lesom-
geving. In de Gooth 
en de Loods zijn 
regelmatig jamses- 
sies, concerten en 
andere muziekactivi-
teiten voor jongeren. 
Dit maakt deze twee 
locaties tot een 
uitdagende plek voor 
bands om weke-

lijks les te krijgen 
van een Popschool 
bandcoach. De Loods 
en de Popschool 
ontwikkelen momen-
teel ook samen pro-
jecten om jongeren 
hun eigen muziek te 
leren schrijven.  
Dit gaat om laag-
drempelige projecten 
voor alle jongeren  
uit Ridderkerk en  
de regio. De combi-
natie, van dit soort 
nieuwe projecten én 
de aanwezigheid van 
de Popschoolleer-
lingen, zal elkaar 
versterken. 

POPSCHOOL     
Rijsoord was vroeger 
een echt kunste-
naarsdorp. Op 20 
juni 2019 werd de 
‘Midsummerschool’ 
georganiseerd, 
waarbij leerlingen 
van het Farelcollege 
uit Ridderkerk naar 
Rijsoord kwamen 
om daar dezelfde 
mooie plekjes vast te 
leggen als 140 jaar 
geleden de Ameri-
kaanse kunstschil- 
ders deden. De 
kinderen van de 
Brede School waren 
verkleed in Rijsoord-
se klederdracht en 
poseerden voor de 

kunstenaars. Aan het 
eind van de dag was 
er in Ross Lovell een 
expositie met het 
werk van de Ameri-
kaanse kunstschil-
ders van toen en de 
teken- en schilder-
werken van die dag 
in het zoldervertrek 
dat vroeger benut 
werd als atelier door 
de kunstenaars. Na 
afloop hield de ach-
terkleindochter van 
Wilhelmina Doug-
las, Alexandra van 
Dongen, een lezing 
over het Rijsoord van 
toen.

SCHILDERSDORP       
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O N D E R W I J S 
CULTUUREDUCATIE 
MET KWALITEIT
Doorgaande leerlijnen

CULTUUR IN HET ONDERWIJS
In dit hoofdstuk beschrijven we het belang van cul-
tuureducatie binnen het onderwijs. Van een moetje is 
cultuureducatie gegroeid tot een volwaardig vak. Met 
de curriculumherziening in het onderwijs is kunst en 
cultuur één van de leergebieden die tot het curriculum 
gaat behoren. Het streven van de minister is om in 
2021 de Tweede Kamer een voorstel voor geactua- 
liseerde onderwijsdoelen te sturen. Zij zet in op  
integraal cultuuronderwijs en geeft niet langer  
voorrang aan bepaalde kunstdisciplines. 

CULTUREEL VERMOGEN LEREN
Het vergroten van cultureel kapitaal, of van cultureel 
vermogen, begint bij het onderwijs. Elk kind, op elk 
leerniveau, heeft gedurende zijn gehele schoolloop-
baan recht op cultuuronderwijs. 
Het ontwikkelen van culturele competenties is van 
belang om volwaardig te kunnen deelnemen
aan de samenleving. Een vroege kennismaking met 
cultuur verlaagt op latere leeftijd de drempels om 
cultuur te bezoeken. Aandacht voor de culturele 
ontwikkeling van kinderen en jongeren moet een 
essentiële rol spelen in het onderwijs. Kunst en cultuur 
is een van de negen ontwikkelgebieden is in het nieuw 
te ontwikkelen onderwijscurriculum voor primair en 
voortgezet onderwijs (PO en VO), speciaal onderwijs 
en praktijkonderwijs.

LEVEN LANG LEREN
Technologie zal in de toekomst de arbeidsmarkt in-
grijpend veranderen. Kennis en vaardigheden moeten 
blijvend geactualiseerd worden. Dit vergt een flexibele 
instelling en ‘een leven lang leren’. De vroege ontwik-
keling van het creatieve brein is hierin van belang. 
Goed cultuuronderwijs zet een proces in gang waarin 
leerlingen leren omgaan met de hun omringende 
wereld en die te leren interpreteren. Leerlingen ver-
wonderen zich over heden en verleden, leren creatief, 
oplossingsgericht en kritisch te denken en zich te uit-
en. Ze leren verschillen te waarderen en te respecte- 

ren en ontwikkelen hun empathisch vermogen.

SERVICEBUREAU ONDERWIJS & CULTUUR 
(SOC)
Servicebureau Onderwijs & Cultuur (SOC) is de samen-
werkingspartner voor de gemeente op het gebied van 
cultuureducatie. De gemeente Ridderkerk vindt het van 
groot belang dat cultuureducatie structureel wordt  
verankerd in het primair onderwijs. Om die reden heeft 
zij SOC aangewezen als penvoerder voor Ridderkerk 
voor de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwa- 
liteit (CmK). SOC is verantwoordelijk voor de aanvraag 
bij het Fonds Cultuurparticipatie en voor het bij elkaar 
brengen van vraag en aanbod tussen onderwijs en 
cultuur in Ridderkerk.

CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT (CmK)
Met het subsidiegeld van het landelijk programma 
CmK krijgen kinderen op de basisscholen in Ridderkerk 
kwalitatief goed cultuuronderwijs. Met het CmK-geld 
zijn sinds 2013 in het hele land projecten gestart voor 
steeds een periode van vier jaar. In deze projecten 
werken scholen samen met culturele instellingen aan 
de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen voor
muziek, dans, tekenen, toneel en erfgoed. Ook zijn 
beoordelingsinstrumenten ontwikkeld en zorgden 
culturele instellingen voor aanbod dat gericht is op 
de vraag van de school en is de deskundigheid van 
leerkrachten vergroot. In 2017 startte een nieuwe 
periode van vier jaar CmK. Een groot aantal projecten 
heeft opnieuw subsidie aangevraagd en in Ridderkerk 
verdubbelde het aantal deelnemende scholen van vijf 
naar tien. We adviseren om de overige 5 basisscholen 
van de 15 basisscholen in Ridderkerk te betrekken bij 
het programma Cultuureducatie met kwaliteit.

PRESTATIEAFSPRAKEN
Er worden jaarlijks prestatieafspraken gemaakt tussen 
SOC en de gemeente Ridderkerk in de subsidiebeschik-
king. Deze prestatieafspraken maken een belangrijk 
onderdeel uit van de sturing vanuit de gemeente en 
zijn in lijn met de doelstellingen van Uitgangspunten- 
notitie Cultuureducatie in de breedte die in mei 2016 
door de gemeenteraad is vastgesteld.
De vraaggerichte cultuureducatie komt tot stand door 
een nauwe samenwerking van SOC en de cultuurre-
gisseur. Ze zetten samen in op de verbinding tus-
sen onderwijs, brede school en vrije tijd. En zorgen 
samen voor de coördinatie van de culturele partners. 
De gemeente Ridderkerk heeft als randvoorwaarde 
meegegeven dat het culturele aanbod zoveel mogelijk 
gebeurt door lokale partners. De samenwerking tussen 
SOC en de cultuurregisseur is bij de start zeer intensief 
geweest. De relatie tussen SOC en onderwijspartners 
is opnieuw vormgegeven. Uit de gesprekken van de 
evaluatie met de culturele partners blijkt dat er nu 
een groeiend vertrouwen is en staat er een stevige 
basis van een goede georganiseerde infrastructuur 
cultuureducatie in PO. Zoals ook beschreven bij het 
hoofdstuk Cultuurregisseur Ridderkerk geven we het 
advies om de taken en functies tussen het SOC en 
de cultuurregisseur duidelijker te definiëren. Uit de 
verantwoordingen en uit de gerealiseerde prestaties 
van SOC blijkt dat de cultuureducatie onder schooltijd 

goed geregeld is. De relatie met de aanbieders van 
cultuureducatie (kunstenaars, culturele ondernemers, 
culturele en maatschappelijke organisaties) is in 2018 
versterkt en verdiept. Zij waarderen SOC als sparring-
partner, adviseur en projectleider. We adviseren om de 
regierol van de cultuurregisseur nog meer op afstand 
te brengen en om in deze functie meer het accent te 
leggen op de lange termijn. Er zal ook meer rust komen 
bij de uitvoering voor SOC als de subsidieafspraken 
worden afgestemd op de looptijd van het landelijk 
programma CmK. De ruimte in tijd en in wederzijds 
vertrouwen die dan ontstaat, kan gebruikt
worden om elkaars krachten beter in te zetten. Nu is de 
intensieve samenwerking belastend in tijd voor beide 
partijen.
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VISIE
Scholen ontwikkelen 
een eigen visie op cul-
tuureducatie en kunnen 
daarmee hun vraag 
naar cultuureducatie 
benoemen naar de 
cultuur aanbieders.

SAMEN-
HANG
Scholen en cultuur 
aanbieders verbinden 
cultuur en erfgoed ook 
met andere vakken 
zoals bijvoorbeeld 
wereldoriëntatie.

KWALITEIT
Scholen dragen de 
verantwoordelijk-
heid voor de kwaliteit 
van het onderwijs en 
maken cultuureducatie 
onderdeel van het 
curriculum.

LOKAAL
Het culturele aanbod 
voor het onderwijs is 
zoveel mogelijk van 
culturele organisaties 
uit Ridderkerk.
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INSPIRATIE EN KENNISDELING
SOC verzorgt de uitvoering van het bij elkaar brengen 
van vraag en aanbod voor cultuureducatie in Ridder-
kerk. Professionals binnen de kinderopvang en het 
primair onderwijs maken gebruik van SOC. Binnen het 
programma CmK ondersteunt SOC hen als adviseur en 
trainer. Dit doen ze door het organiseren van werk-
sessies, netwerkbijeenkomsten en studiedagen. In 
aanvulling hierop is SOC in 2018 gestart met advies 
en kennisdeling voor docenten binnen het voortgezet 
onderwijs (VO) door het organiseren van het seminar 
Cultuureducatie, werksessies en het eerste Oplaad-
punt (januari 2019).
Het Oplaadpunt is een netwerkbijeenkomst in het 
Energiehuis in Dordrecht. Op de agenda stond onder 
andere het Maakonderwijs; een onderwijsprogram-
ma dat in de maanden erna werd aangeboden als 
teamtraining voor de deelnemende scholen.
Scholen krijgen de mogelijkheid om ook de buiten-
schoolse activiteiten aan te laten sluiten op hun 
visie op cultuureducatie, die zij binnenschools aan 
het ontwikkelen zijn. SOC zorgt ervoor dat nieuwe 
culturele ondernemers met cultuureducatie kunnen 
aansluiten met hun aanbod. 

TOEKOMST CULTUUREDUCATIE
In de periode 2021 tot 2024 komt er een vervolg op het 
programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). Dit
programma zal breder van opzet worden en inspelen 
op de komst van het nieuwe curriculum. De maat- 
regelen voor afzonderlijke disciplines en onderwijs- 
niveaus worden geïntegreerd in dit programma. Zo zal 
de VMBO-regeling voor VMBO en praktijkonderwijs 
opgaan in dit programma. SOC krijgt als penvoerder 
ruimte om in te spelen op lokale wensen, zoals aan-

dacht voor het voortgezet onderwijs, gelijke kansen en 
de relatie binnenschools-buitenschools. Het bedrag 
dat andere gemeenten dan de G9 ontvangen wordt 
verhoogd. Zij ontvangen in de nieuwe periode hetzelf-
de bedrag als de G9, namelijk € 0,79 per leerling.

BIJZONDERE DOELGROEPEN EN 
CULTUUREDUCATIE                                 
Cultuureducatie is er ook voor bijzondere doelgroepen 
in het basisonderwijs. Denk hierbij aan kinderen uit het 
speciaal basis- onderwijs, maar ook kinderen met een 
taalachterstand. Een deel van de activiteiten van het 
aanbod in cultuureducatie in Ridderkerk is er speciaal 
voor deze kinderen.

De Blazersbende 
is een project dat 
is geïnitieerd door 
Muziekvereniging 
Harmonie Slik-
kerveer voor de 
groepen 6-7-8 van 
de basisschool. Doel 
van het project is om 
kinderen op een ac-
tieve manier te laten 
kennismaken met 
een instrument uit 
een blaasorkest en 
ze daarbij in contact 
te brengen met de 
muziekvereniging. 
Bij de Blazersbende 
gaan kinderen direct 
een instrument 
spelen, ook als ze 
dit nog nooit eerder 
gedaan hebben. 
Tijdens de lessen 
wordt een stuk of 
meerdere stukken 
ingestudeerd om 
vervolgens samen 
met het orkest en 
slagwerk groep van 
de muziekvereniging 
te presenteren aan 
familie en bekenden. 
In het tweede deel 
van het project 
kunnen kinderen 
in 8 wekelijkse 
introductielessen 
aansluitend op de 
schooltijden zich 
in groepsverband 
verder bekwamen op 

het instrument naar 
keuze. In het derde 
deel van het project 
kunnen kinderen  
als aspirant lid van 
de muziek- 
vereniging zich naar 
gelang het aantal 
deelnemers per 
instrument, groeps-
gewijs bekwamen 
in het bespelen van 
het instrument naar 
keuze.
De kracht van de 
Blazersbende zit 
in de verbindingen; 
in het aanhalen en 
structureel maken 
van banden binnen 
de gemeente of in dit 
geval de wijk Slik-
kerveer. Binnen- 
schoolse muziek- 
educatie kan het 
culturele leven in 
een wijk een impuls 
geven in de vorm van 
meer cursisten voor 
het muziekonderwijs 
en meer jeugdleden 
bij amateurverenig- 
ingen. Ook voor 
scholen biedt 
samenwerking voor-
delen. Het vergroot 
de aantrekkings- 
kracht voor ouders 
die hun kinderen 
graag in contact 
brengen met muziek.

HARMONIE SLIKKERVEER 
EN DE BLAZERSBENDE       
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Maak school en culturele 
organisaties samen 
verantwoordelijk voor 
cultuureducatie. Maak niet 
alleen de leraren verant-
woordelijk voor cultuur- 
educatie, en ook niet al-
leen de culturele partners. 

SAMEN 
VERANTWOORDELIJK

Door cultuureducatie 
stapje voor stapje, op een 
laagdrempelige manier de 
scholen in te brengen,  
krijgen leerkrachten 
de kans om hieraan te 
wennen en enthousiast te 
worden om in de toekomst 
wel een ontwikkeltraject 
aan te gaan.

STAPJE VOOR STAPJE

De praktijk toont dat deze 
vragen zich onder andere 
richten op het verbreden 
van kennis over bijvoor-
beeld reken- en taal- 
methodes. Culturele 
partners hebben vragen 
over hoe ze het onderwijs 
kunnen bereiken om mee 
samen te werken. 

VRAGEN VANUIT 
CULTUUR

Door verbinding te maken 
met andere vakken, 
bijvoorbeeld wereldoriën-
tatie, rekenen of taal, krijgt 
cultuureducatie een sterk-
ere positie in het onder- 
wijs. Het zoeken naar deze 
verbinding is een veel 
gehoorde vraag vanuit 
scholen. Door hierop aan 
te sluiten zal er een breder 
draagvlak voor cultuur- 
educatie ontstaan . 

VAKOVERSTIJGEND

Bied scholing voor leraren 
die hun talenten verder 
willen ontwikkelen. Zorg 
voor scholingsbeleid 
waardoor leraren, die 
dat willen, zich kunnen 
ontwikkelen op het gebied 
van kunst en cultuur. 
Zo verhogen we, via de 
deskundigheid van indivi-
duele teamleden, gestaag 
de kwaliteit van het cul-
turele onderwijsaanbod.

TALENT LERAAR

Betrek de kinderen bij het 
vormgeven van cultuur- 
educatie. Betrek niet 
alleen de leraren bij cul-
tuurlessen en projecten, 
maar ook de kinderen. 

ROL LEERLINGEN

De afgelopen jaren zijn 
er tal van projecten en 
methodes op de markt 
gekomen, waar veel tijd en 
expertise in is gestoken. 
Naast dat het gebruik 
maken van bestaande 
producten een kleinere 
investering in tijd vraagt, 
hebben deze producten 
zichzelf ook al bewezen. 

BESTAANDE 
PRODUCTEN

‘CULTUUREDUCATIE 
MET KWALITEIT 

HEEFT EEN 
VERANDERTRAJECT 

OP GANG 
GEBRACHT’
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V R I J E  T I J D 
CULTUUR 
IN DE VRIJE TIJD
Cultuur voor iedereen

In dit hoofdstuk beschrijven we de veranderingen ten 
aanzien van de vraag en het aanbod van cultuur- 
educatie in de vrije tijd. De traditionele centra voor de 
kunsten staan de afgelopen jaren erg onder druk. Er 
zijn allerlei trends in de maatschappij waardoor er een 
afname is van cursisten bij centra voor de kunsten. 
Daarnaast daalt ook het aantal leden bij bijvoor-
beeld muziekverenigingen. De digitalisering van de 
maatschappij is een van de grootste veranderingen 
waardoor alle activiteiten in de vrije tijd van karakter 
zijn veranderd.

Buitenschoolse cultuureducatie is leren over kunst, 
erfgoed en media via gerichte instructie in de vrije tijd. 
Bijvoorbeeld bij centra voor de kunsten, muziekscho-
len, culturele instellingen, amateurkunstverenigingen, 
particuliere docenten of makerslabs. Dit vindt plaats 
op eigen initiatief van de (volwassen) leerling of de 
ouder. Cultuureducatie levert een grote bijdrage aan 
het creatief vermogen van een samenleving. 40% van 
de Nederlandse bevolking van 6 jaar en ouder – 6,4 
miljoen mensen - besteedt een deel van de vrije tijd 
aan kunstbeoefening (Monitor Amateurkunst 2017). Er 
zijn ruim 1 miljoen vrijwilligers actief in deze sector.  

MOTIEF AMATEURKUNSTENAAR 
Ontspanning, doelgericht leren, gezellig tijdverdrijf met 
anderen en de ambitie om een kunstzinnige prestatie 
te leveren en daar ook waardering voor krijgen. Dat zijn 
de motieven van de amateurkunstenaars.

PARTNER GEMEENTE
Zoals we zagen in het vorige hoofdstuk heeft er ook 
een verschuiving plaats gevonden in Ridderkerk 
bij Stichting Cultuureducatie (SCE). Zij zijn partner 
geworden van de gemeente bij het organiseren van 
de cultuureducatie binnenschools. Deze verschuiving 
van actiever worden op educatief terrein maakt ook dat 
de amateurkunst daarin meer wordt betrokken. Vanuit 
beleidsmatig perspectief zien we dat amateurkunst 
bijdraagt aan verbindingen in de wijken bij maatschap-

pelijke vraagstukken. Eenzelfde ontwikkeling zien we 
in de participatiemaatschappij. Cultuurparticipatie doet 
er toe in beleid en politiek. 

AANPASSEN EN VERNIEUWEN
Het onderscheid tussen amateurkunst en beroeps- 
kunst lijkt te vervagen. Onder meer door de eerder al 
genoemde opkomst van de digitale media en daarmee 
ook online kunst. De vraag van het publiek verandert 
en wordt steeds diverser. Klanten willen vooral snuf- 
felen en shoppen. Daarnaast veranderen de doel-
groepen door de toenemende vergrijzing en de cul-
turele diversiteit. De digitalisering en de invloed ervan 
op de amateurkunst zet zich onverminderd voort. 
De culturele organisaties in Ridderkerk zien dat ze 
zich moeten aanpassen en een vernieuwend aanbod 
creëren dat aansluit op die veranderende behoeften. 

PROJECTMATIG
Tegelijkertijd ontstaan er ook nu al nieuwe vormen bij 
de culturele organisaties. We zien een toename van 
projectmatige activiteiten en lidmaatschappen bij de 
Muziekschool Ridderkerk. Hiermee spelen zij in op de 
veranderende vraag van de kunstenaar in de vrije tijd. 
Buiten het onderwijs is de kennismaking met cultuur 
meer afhankelijk van individuele keuzes en moge- 
lijkheden. 
De cultuurregisseur kan vanuit de regierol verbinding- 
en tussen binnen- en buitenschoolse activiteiten 
bevorderen. De scholen in Ridderkerk werken samen 
met lokale culturele aanbieders. Hierdoor maken de 
leerlingen kennis met de culturele organisaties in hun 
gemeente: de lokale culturele infrastructuur. Building 
Arts heeft bijvoorbeeld een culturele erfgoed kennis-
makingstoer ontwikkelt voor de leerlingen van brug-
klassen langs de culturele organisaties in Ridderkerk; 
Sint Joris en de Draak (zie kader). Ook al ontstaan er 
steeds meer combinaties van online en offline educatie 
(blended learning). Het blijft noodzakelijk om juist 
lokaal een les- en cursusaanbod in de directe omge- 
ving te hebben. De gemeente Ridderkerk is verant-

woordelijk voor de accommodaties en de huisvesting 
van de culturele organisaties.

MAKEN EN PRESENTEREN
Kunstenaars in de vrije tijd hebben behoefte aan een 
podium om hun werk te laten zien aan het publiek. 
Dat kan in de vorm van voorstellingen, concerten 
of exposities. Hiervoor is een gebouw of een locatie 
nodig. In Ridderkerk is er een vaste expositieplek voor 
bijvoorbeeld schilders en fotografen in de hal van het 
gemeentehuis. Deze expositieplek blijft behouden bij 
de verhuizing van de Bibliotheek AanZet naar de hal 
van het gemeentehuis. De extra synergie die daar 
straks kan ontstaan met de Bibliotheek Aanzet, de 
Muziekschool, Gilde Ridderkerk en Vluchtelingenwerk 
biedt kansen om een actief cultureel maatschappelijk 
podium te presenteren. We denken daarbij aan exposi-
ties met een thema waar ook lezingen over de exposi-
ties gehouden kunnen worden. Daarnaast is er ook een 
theater gevestigd in het gemeentehuis waarvan we 
verwachten dat de aantrekkelijkheid voor het houden 
van voorstellingen door kunstenaars in de vrije tijd al-
leen maar toeneemt met de huisvesting van meerdere 
culturele organisaties bij elkaar. 

Steeds vaker maken beoefenaars ook gebruik van 
online podia om hun werk te delen en te tonen. Deze 
podia vallen buiten het beleid van de gemeente. 
Erfgoedlocaties zijn dankbare plekken om kunst en 
cultuur te presenteren. In Ridderkerk biedt de Oudheid-
kamer een podium in de voormalige dorpsschool aan 
kunstenaars in de vrije tijd voor wisselende exposities. 
In Rijsoord wordt er jaarlijks een cultuureducatie pro-
ject georganiseerd door de Werkgroep Schildersdorp 
Rijsoord over het schilderen En Plein Air zoals eind 
19e eeuw door Amerikaanse schilders. De mix van een 
goede (historische) locatie en goede bereikbaarheid en 
zichtbaarheid voor het publiek geven dynamiek aan het 
culturele leven in Ridderkerk.
Leegstaand vastgoed en locaties die herontwikkelt 
worden bieden ook kansen voor tijdelijke podia. In 
culturele beleidstaal noemen we dat; betekenis geven 
aan een locatie. Deze locatie wordt daarmee als het 
ware opnieuw bekeken door de culturele activiteit 
en de ervaring van het publiek. Wij adviseren dat de 
gemeente Ridderkerk diverse bestaande en nieuwe 
podia blijvend ondersteund en kansen geeft om zo het 
culturele leven in Ridderkerk te tonen aan het publiek. 
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INCLUSIEF
We maken cultuur- 
educatie bereikbaar 
voor iedereen. 
Financiële ondersteu- 
ning bieden voor min-
der draagkrachtigen 
hoort daarbij.

LOKAAL
AANBOD
Het dagelijks leven
speelt zich voor een 
groot deel af in de 
eigen gemeente. 
Vrijetijdsactiviteiten 
concentreren zich 
vooral in de eigen 
lokale omgeving.  
Bepalend is in welke 
mate de gemeente een 
en ander faciliteert. 

TALENT
In Ridderkerk stel-
len we het plezier bij 
cultuureducatie in de 
vrije tijd voorop.  Voor 
doorgroeien van talent 
zitten we in een stede- 
lijke regio met kansen 
om talent verder te 
ontwikkelen. 
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DO IT YOURSELF
Een nieuwe ontwikkeling die we zien bij jongeren is dat 
ze buiten de formele setting van het aanbod van
cultuureducatie een vorm van leerplekken weten te 
vinden. Het LKCA heeft onderzoek gedaan naar
culturele hotspots en non-formeel leren. Veel mensen 
doen aan kunst buiten het zicht van de culturele  
instellingen om, maar we zien en herkennen het niet 
altijd als zodanig. Deze culturele hotspots zijn niet 
alleen fysieke ruimtes, maar bestaan uit netwerken 
die verder reiken dan een lokale ruimte. Die ruimte kan 
een skatepark zijn, of anderszins multifunctioneel. Be- 
langrijk element is de ‘do it yourself-mindset’ naast het 
leren door en van elkaar (de peer-group). Wie zich op 
deze wijze schoolt in een kunstvorm, wordt vaak een 
selfmade kunstprofessional genoemd. In Ridderkerk 
zien we een zelfde soort ontwikkeling bij bijvoorbeeld 
De Popschool van de Muziekschool in De Loods. De 
jongeren hebben niet direct het idee dat ze aan kunst 
doen en voelen zich autonoom in hun eigen ruimte. Er 
is een bijna natuurlijke informele aansluiting aan de 
jongeren community rond muzikale vormen zoals rap 
en bandjes. Hier zit wel degelijk een strategische keuze 
achter van de Muziekschool en is een van de nieuwe 
vormen van vraaggericht werken.
De Muziekschool is van betekenis voor Ridderkerk als 
die voor iedereen bereikbaar is. De maatschappelijke 
legitimiteit van de Muziekschool wordt versterkt als 
zij diverse doelgroepen bereikt. De Muziekschool kan 
deze doelgroepen bereiken via het onderwijs en door 
jongeren in hun leefwereld op te zoeken. 

BREDE WAARDE MUZIEKSCHOOL
De Muziekschool biedt een opleiding voor het bespe-
len van instrumenten met lessen, optredens, pre-
sentaties en andere muzikale activiteiten. De Muziek- 
school werkt daarin samen met andere culturele 
partners zoals muziekverenigingen. Samen muziek 
(leren) maken verbroedert, helpt bij onderling begrip. 

De belangrijkste lesvorm waarmee de Muziek- 
school zich onderscheidt van individuele docenten, 
is samenspel. Leerlingen komen daarbij in aanraking 
met andere instrumenten en genres, en krijgen zo 
een bredere muzikale ervaring. Zij ontwikkelen door 
samenspel ook vaardigheden die bruikbaar zijn in het 
verdere leven. 
De Muziekschool kan veel waarde creëren, maar deze 
waarde is niet direct uit de markt terug te verdienen. 
De directe opbrengst van muziekonderwijs is niet groot 
genoeg ten opzichte van de kostprijs, zeker niet als de 
waarde sterk samenhangt met brede beschikbaarheid 
en toegankelijkheid. De Muziekschool Ridderkerk  
zoekt naar nieuwe les vormen met een groter bereik, 
zoals groepslessen, zodat de lesgelden relatief laag 
blijven. Ouders van leerlingen verwachten lagere 
tarieven bij de Muziekschool dan bij een particulier 
docent/ondernemer. Er is duurzaam aanvullende 
financiering nodig. Dat kunnen middelen van de ge-
meente zijn, maar ook van fondsen en donateurs. Van 
de Muziekschool mag worden verwacht dat zij zich ef-
fectief en efficiënt organiseert, zodat externe middelen 
ten goede komen aan het laag houden van tarieven. 

LEVENSKWALITEIT
Theaterbezoek, zingen in een koor of samen schilder-
en zijn aantrekkelijke tijdsbestedingen. Cultuur helpt 
ook om gezond en plezierig ouder te worden. Omdat 
cultuurdeelname op latere leeftijd bijdraagt aan het 
mentale en sociale welzijn, is het van groot belang 
dat de gemeente een brede doelgroep ouderen hierin 
vooruithelpt. ‘Veel ouderen zijn eenzaam en worden 
niet meer aangesproken op wat ze kunnen. Cultuur kan 
ouderen weer activeren en zo de kwaliteit van leven 
verbeteren. Het leggen van verbindingen tussen kunst, 
cultuur, zorg en welzijn op lokaal niveau is daarom van 
groot belang.’ Minister Jet Bussemaker (2016). Over 
het belang van cultuurprojecten bij ouderen schrijven 
we meer in het hoofdstuk Cultuurparticipatie.

Het Ridderkerks 
Symfonie Orkest is 
opgericht in 1982. In-
middels is het orkest 
uitgegroeid tot een 
ambitieus, volwaardig 
en gevorderd ama-
teur-symfonieorkest. 
De leden zijn afkom-
stig uit de gehele 
regio Rijnmond en de 
Drechtsteden en de 
leeftijden variëren  
van 15 tot 75 jaar.
Het repertoire loopt 
uiteen van populair 
klassiek tot film-
muziek en de grote 
symfonieën. Door het 
gevarieerde program-
ma hoopt het orkest 
een breed publiek 
aan te spreken en 
de drempel naar 
klassieke muziek te 
verlagen. Om het 
muzikale plezier met 
elkaar te versterken 

worden er naast de 
repetities ook andere 
activiteiten binnen het 
orkest georganiseerd, 
zoals studieweek- 
enden, concertbe- 
zoek of een orkest- 
reis. Regelmatig 
wordt hierbij samen-
werking gezocht met 
andere kunstvormen 
zoals ballet, een koor 
of film. Het orkest 
heeft acht maal een 
Night of the Proms 
georganiseerd. In 
2016 heeft het orkest 
een spectaculair 
concert gegeven in 
een fabrieksloods in 
Ridderkerk met het 
thema “The Night of 
the Knights”, een  
verrassende voor-
stelling waarin 
orkestmuziek, zang, 
storytelling en dans 
elkaar afwisselden.

RIDDERKERKS 
SYMFONIE ORKEST  

De Stadstour: ‘Joris 
en de Draak’ is een 
interactieve en 
educatieve reis door 
de gemeente Ridder-
kerk voor eerstejaars 
scholieren van het 
voortgezet onder-
wijs. Op een unieke 
en creatieve manier 
ontdekken zij de be- 
langrijkste beziens- 
waardigheden van 
Ridderkerk. Deze  
bijzondere route  
bevat diverse interes- 
sante locaties, ver-
halen en een afwis-
selende activiteiten, 
waarin de focus ligt 
op het samenwerken 
en teambuilding. Alle 
locaties en activi- 
teiten vertellen met 
elkaar meer over het 

verhaal van Joris en 
de Draak - het logo 
van de gemeente 
Ridderkerk.
Speciaal voor het 
Gemini College 
en Farelcollege in 
Ridderkerk ontwik-
kelde Building Arts in 
samenwerking met de 
Gemeente Ridderkerk 
een interactieve tour 
die als aftrap diende 
van het nieuwe 
schooljaar 2018-2019. 
In de stadstour is de 
historie van Ridder- 
kerk op een creatieve 
manier verbonden 
met het de belang- 
rijkste bezienswaar-
digheden en sportieve 
en culturele activi- 
teiten. 

JORIS EN DE DRAAK 
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De gefaseerde aanpak in het kosten- 
dekkend maken van lessen in de vrije tijd 
wordt doorgezet. Groepslessen krijgen de 
voorkeur boven individuele lessen. Deze 
ombuiging met efficiënt inzetten van over-
head kan verder doorgevoerd worden.

MUZIEKLES
Een goede ondersteuning van vrijwilligers 
kan enorm bijdragen aan een bloeiend 
cultureel klimaat. Ons advies is om als 
cultuurregisseur de behoefte in kaart te 
brengen wat de vraag is bij verenigingen 
bij het organiseren van hun vrijwilligers. 

VRIJWILLIGERS

Actieve cultuurbeleving is een individuele 
behoefte. Het moet niet gaan om wat de 
docent wil bereiken maar wat de klant wil 
doen en leren. Het aanbod past zich aan 
in de vorm en inhoud met bijvoorbeeld 
strippenkaarten of projectmatig werken.  

BEHOEFTE KLANT 
Alle culturele activiteiten hebben be-
hoefte aan een podium om gezien te 
worden. Zowel offline als online. Door 
nieuwe podia te faciliteren of te organi- 
seren binnen de gemeente op verras-
sende (erfgoed) locaties worden de 
activiteiten zichtbaar en gekoppeld aan 
het verhaal van Ridderkerk.

PODIUM BIEDEN

Binnenschoolse en buitenschoolse 
cultuureducatie zoveel mogelijk op elkaar 
aan laten sluiten. De cultuurregisseur kan 
samen met de culturele organisaties en 
de welzijn organisatie zoals Facet onder-
zoeken hoe hier lokaal vorm aan te geven. 

LOKAAL ORGANISEREN

‘KUNSTENAARS IN DE 
VRIJE TIJD HEBBEN 
BEHOEFTE 
AAN EEN 
PODIUM OM 
HUN WERK 
TE LATEN 
ZIEN AAN 
HET PUBLIEK’
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CULTUUR 
EN KENNIS DELEN 

In dit hoofdstuk beschrijven we de veranderingen bij 
de bibliotheken. De Bibliotheek AanZet in Ridderkerk 
is ook volop in verandering; zowel een aanstaande 
verhuizing naar het gemeentehuis in Ridderkerk als 
een nieuwe invulling van de maatschappelijke waarde 
van de bibliotheek zelf. 
De eerste openbare bibliotheken in Nederland 
openden rond 1915. Rond 1920 nam de groei een 
vlucht. Die groei zette door tot aan 1990. In dat jaar 
beschikt Nederland over maar liefst 1165 openbare 
bibliotheken. Daarna zet de daling in. In eerste instan-
tie vanwege bezuinigingen, maar ook door technische 
ontwikkelingen en digitalisering krijgen bibliotheken 
het zwaar. 

NIEUWE ROL BIBLIOTHEEK
Waarom gaan we eigenlijk naar een bibliotheek? Die 
reden veranderde rap in twee decennia tijd, net als 
de rol van de bibliotheek als instituut. In dit hoofdstuk 
beschrijven we de nieuwe rol van de bibliotheek en 
hoe zij als kennisplatform de verbinder is bij de acti- 
viteiten van cultuureducatie en cultuurparticipatie. Een 
kennisplatform waarin zowel boeken als activiteiten 
voor de gemeenschap centraal staan. Niet alleen lezen 
dus, maar leren in het algemeen. En dat kan ook digi-
taal, door workshops, lezingen en tentoonstellingen.                                                                                                                               
Die veranderende rol van de bibliotheek is direct ver-
bonden aan de veranderende behoeften van mensen. 
Digitalisering speelt hierin een grote rol. Was de biblio-
theek van oudsher een plek waar kennis in boekvorm 
was opgeslagen, tegenwoordig vinden we hetzelfde 

ook online en hoeven we de deur er niet meer voor 
uit. De behoefte aan kennis is er nog steeds, maar die 
kennis dragen we steeds vaker bij ons in de vorm van 
een laptop en/of smartphone. De bibliotheek moet dus 
meebewegen, maar hoe?

BIBLIOTHEEK VAN DE TOEKOMST     
De bibliotheek moet zichzelf opnieuw uitvinden. De 
vergaande digitalisering van de samenleving, snelle 
maatschappelijke en economische veranderingen en 
een zich terugtrekkende overheid dwingen daartoe. 
Bibliotheken moeten hun dienstverlening anders 
inrichten en hun bedrijfsvoering aanpassen. Dit geeft 
alle reden om na te denken over de vraag hoe de 
openbare bibliotheek er in 2025 zal uitzien. Hoe blijven 
bibliotheken een rol van betekenis spelen in de toe-
komstige kennis- en informatiesamenleving?

KNOOPPUNT VOOR 
KENNIS CONTACT EN CULTUUR                                                                                                     
In 2013 heeft een externe commissie een toekomst-
perspectief ontwikkeld voor de openbare bibliotheek in 
2025. Het resultaat hiervan is de publicatie ‘Bibliotheek 
van de toekomst: knooppunt voor Kennis, Contact en Cul-
tuur’. Het doel van de publicatie is zowel bibliotheken 
en gemeenten als de provinciale en landelijke over-
heid, houvast te bieden bij het maken van keuzes voor 
de toekomst. Daarnaast dient het toekomstperspectief 
als input voor discussie over toekomstige functies van 
de openbare bibliotheek en de invulling daarvan.

BIBLIOTHEEK AANZET
De Bibliotheek AanZet bestaat uit vier hoofdafde-
lingen: Bibliotheken, Educatie, Markt & Innovatie en 
Support. De Bibliotheek AanZet programmeert lokale 
activiteiten in Ridderkerk om inwoners kennis te laten 
maken met relevante en eigentijdse maatschappelijke 
thema’s. De bibliotheek biedt cursussen, spreekuren 
en tabletcafés aan voor het basisgebruik. In Ridder-
kerk is er een coördinator basisvaardigheden met de 
opdracht om vraag en aanbod bij elkaar te brengen 

over de wensen en mogelijkheden van de klant. Onder 
basisvaardigheden vallen taal, rekenen en digitale 
vaardigheden van de computer en het werken met de 
e-overheid.. Daarnaast is er ook een gecertificeerde 
taalaanbieder werkzaam. De collectie wordt door 
de veranderende rol van de bibliotheek steeds meer 
ingezet om de programmalijnen te ondersteunen. In 
de vestigingen zie je dat terug in de gespecialiseerde 
collecties.

KENNISSAMENLEVING
Lezen is de basis voor het verwerven van kennis. 
Ondersteuning van leesbevordering behoort ook in de 
toekomst tot het hart van de dienstverlening van de 
bibliotheek. Dat is helemaal belangrijk in onze samen-
leving die zich heeft ontwikkeld tot kennissamenleving. 
Bibliotheek AanZet is een belangrijke partner van het 
onderwijs en de belangrijke speler in de aanpak van 
basisvaardigheden en laaggeletterdheid. De biblio- 
theek is niet alleen gericht op het verkleinen van  
achterstanden, maar ook op de persoonlijke ontwik-
keling van zoveel mogelijk inwoners van Ridderkerk. 

In het verlengde daarvan speelt de bibliotheek een 
belangrijke sociaal-culturele rol als ontmoetingsplaats. 
De bibliotheek ontwikkelt zich tot een hedendaagse
agora, een moderne sociaal-culturele marktplaats. 
Een centrale, dynamische ontmoetingsplaats, waar 
mensen komen om in een inspirerende omgeving ken-
nis en vaardigheden op te doen.

 EEN VITALE SCHAKEL
De opdracht voor de bibliotheek in 2025 is het leveren 
van een bijdrage aan de ontplooiing van het individu. 
Ze is naast de school de enige instelling die garandeert 
dat iedereen toegang heeft tot informatie en bronnen 
om zichzelf te ontwikkelen. In de toekomst gaat het om 
een veelheid aan soorten kennis en informatie. Mensen 
komen kennis halen en brengen. Bibliotheek AanZet 
blijft actief invulling geven aan de vijf kernfuncties:
• lezen
• leren
• informeren
• kunst & cultuur
• ontmoeting & debat
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LOKALE 
IDENTITEIT
De bibliotheek draagt 
bij aan vorming van 
de lokale identiteit. Ze 
stimuleert betrokken-
heid bij Ridderkerk 
door het bieden van 
een podium aan lokale 
maatschappelijke en 
culturele organisaties. 
Ook kan de bibliotheek 
mensen uitnodigen en 
stimuleren om zich te 
mengen in het lokale 
debat.

ONTMOET-
INGSPLEK
De bibliotheek als 
plaats voor ontmoeting 
in Ridderkerk. Ken-
nis komt tot stand in 
netwerk- en commu- 
nity- verband. Cultuur-
participatie en persoon-
lijke ontwikkleing gaan 
hand in hand.

OPEN EN 
INCLUSIEF 
Niemand wordt uit-
gesloten: iedere burger 
kan en mag gebruik 
maken van de diensten 
van de bibliotheek 
met zo laag mogelijke 
(financiële) toegangs-
drempels.

Leven lang leren

BIBLIOTHEEK 
OP SCHOOL
Met de Bibliotheek op 
School werken de  
bibliotheek en de basis- 
scholen structureel 
samen aan taalontwik-
keling, leesbevordering, 
leesplezier en media- 
wijsheid van kinderen.
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TOEGANKELIJK HUIS VAN DE GEMEENSCHAP
De huisvesting van de Bibliotheek AanZet in Ridder- 
kerk is nauw verbonden bij het laagdrempelig toegan-
kelijk maken van kennis. Het ontwerp voor de nieuwe 
locatie in het gemeentehuis houdt rekening met de be-
hoeften van de bezoeker en is daarmee een ‘huis van 
de gemeenschap’. Door een balans te vinden tussen 
het aanbieden van boeken, digitaal materiaal en een 
ontmoetingsplaats te zijn, heeft zij een sociale functie. 
Niet alleen door kennis te bieden, maar door ook een 
third place te zijn. Een plek waar je, naast woning en 
werkplek, komt om te ontspannen, zoals ook in een 
park of een café.
 

TRANSITIE
De Bibliotheek AanZet bevindt zich midden in de tran-
sitie van traditionele bibliotheek, naar een informatie-
bibliotheek. Ze willen dé maatschappelijke partner 
zijn op het gebied van kennis, informatie, inspiratie en 
de ontwikkeling van basisvaardigheden in Ridderkerk. 
De nieuwe rol van De Bibliotheek AanZet is nog niet 
gemeengoed. Tijdens de evaluatie komt naar voren 
hoeveel activiteiten al vanuit de nieuwe rol worden 
georganiseerd maar nog niet als zodanig naar buiten 
worden gebracht. De aanstaande verhuizing van de 
bibliotheek naar de nieuwe locatie in het gemeentehuis 
zal zeker bijdragen aan meer bekendheid van de ver-
anderende rol van de bibliotheek. Ze gaan de komende 
jaren via marketing en activiteiten deze nieuwe rol 
verder communiceren. 
De verwachting is dat de nieuwe locatie van de biblio-
theek ook meer samenwerking en kruisbestuiving gaat 
opleveren met de Muziekschool Ridderkerk. Muziek-
concerten in de bibliotheek kunnen bijdragen aan de 
zichtbaarheid van deze samenwerking en bieden me-
teen een goed bereikbaar laagdrempelig podium. Ook 
zal de nieuwe locatie aantrekkelijk zijn voor andere 
culturele/maatschappelijke organisaties in Ridderkerk.
Wij adviseren om meer thematisch te werken, wat de 
onderlinge verbindingen van en naar het publiek nog 
sterker kan maken waardoor er een duidelijk verhaal 
gecommuniceerd wordt over Ridderkerk. (storytelling). 
Dat kan een programmering opleveren waarbij de col-
lectie ondersteunend is aan de activiteiten en niet het 
einddoel. De Bibliotheek AanZet gaat een nieuwe fase 
in als hart van het sociale culturele leven bij de nieuwe 
locatie. Minder collectie en meer connectie. Podium en 
ontmoetingsplek voor alle Ridderkerkers om kennis te 
komen halen en kennis te delen.
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De digitale bibliotheek vormt een aan-
vulling op de fysieke bibliotheek en vice 
versa. Beide versterken en verrijken elkaar 
en in beide wordt men uitgenodigd tot 
gebruik van de ander. Met een geïn- 
tegreerde benadering biedt de bibliotheek 
een rijkere ervaring en beleving voor de 
bezoeker.

DIGITAAL EN FYSIEK 
In Nederland hebben ongeveer 2,5 
miljoen burgers onvoldoende basisvaar-
digheden om volwaardig mee te kunnen 
doen in de samenleving. De bibliotheek 
draagt bij aan het verbeteren van deze 
situatie. 

BASISVAARDIGHEDEN

De bibliotheek ontwikkelt zich tot een 
platform voor social learning waar 
mensen samen kunnen werken en 
studeren. Bezoekers van de bibliotheek 
komen kennis halen én kennis brengen.

SOCIAL LEARNING                                                                                                                                         
Ondernemerschap betekent dat  
bibliotheken open staan voor de wensen 
van het publiek en de mogelijkheden van 
de markt. De bibliotheek beweegt mee 
met de omgeving en reageert flexibel op 
veranderingen. 

INNOVATIEF EN ONDERNEMEND

‘MENSEN VERLEIDEN 
MEER TE LEZEN, 
KENNIS OP 
TE DOEN ÉN 
KENNIS TE 
DELEN’Een andere bi- 

bliotheek vol kennis 
over het erfgoed 
in Ridderkerk is de 
Oudheidkamer. De 
vrijwilligers van de 
Oudheidkamer zorgen 
ervoor dat alles over 
de geschiedenis van 
Ridderkerk verzameld 
en beheerd wordt. De 
Oudheidkamer stelt 
deze informatie gratis 
ter beschikking – in 
woord en beeld, tast-
baar en online. 
In de Oudheidkamer 
is een permanente 
tentoonstelling te 
bezoeken over de his-
torie van Ridderkerk. 
Bezoekers kunnen 
beleven hoe het leven 
vroeger was. Per 
jaar zijn er acht tot 
tien exposities over 
onderwerpen die met 
Ridderkerk te maken 
hebben. 
De Oudheidkamer 
is van en voor Ridder-

kerkers. De Oudheid-
kamer programmeert 
met een actieve en 
enthousiaste groep 
vrijwilligers lezingen 
en informatiebijeen-
komsten. Een aparte 
werkgroep Foto en 
Film Documentatie 
is belast met het in 
stand houden en  
bijwerken van de 
fotodatabase en 
archiveren van binnen 
gekomen foto’s. Dit 
beeldarchief is een 
waardevolle database 
en voor iedereen 
toegankelijk. Er zijn 
ruim dertienduizend 
foto’s via internet in 
te zien.  Voor groepen 
en schoolklassen 
bestaat er ook ge- 
legenheid om buiten 
de openingstijden 
van het museum te 
worden rondgeleid 
voor een rondleiding 
op maat.

DE OUDHEIDKAMER  
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S O C I A A L - C U L T U R E E L 
CULTUURPARTICIPATIE 
IN DE WIJK
Cultuur voor iedereen

In dit hoofdstuk beschrijven we de richting die is 
ingezet met recente cultuurparticipatieprojecten en de 
kansen voor cultuurparticipatieprojecten in Ridderkerk.
Voor cultuurparticipatie zien we vanuit de overheid 
twee grote doelgroepen waar zij maatschappelijke 
verantwoordelijkheid voor dragen: jongeren en een 
groeiende groep ouderen. Ruim 3 miljoen mensen zijn 
nu 65 jaar of ouder en dit groeit naar 4,5 miljoen in 
2040. Een aanzienlijke groep met eigen problematiek 
zoals toenemende fysieke en/of mentale beperkingen 

en kans op sociaal isolement. De gemeente Ridderkerk 
staat voor de uitdaging om de cultuurparticipatie onder 
ouderen te stimuleren en de beleidsterreinen cultuur, 
zorg en welzijn te verbinden. Er is een positieve impact 
van cultuurparticipatie op vitaliteit, gezondheid en 
welbevinden van ouderen. Door innovatieve, culturele 
programma’s kan de zorgvraag van ouderen op z’n 
minst worden uitgesteld. 

Ontwikkelingen in de samenleving hebben de afge-
lopen tien jaar geleid tot grote veranderingen bij de 
overheden. Voor de gemeente is de decentralisatie 
in het sociale domein de grootste verandering. Dit 
betekent extra taken en verantwoordelijkheden. Bij 
alle uitdagingen kan de gemeente op uiteenlopende 
manieren steun en inspiratie vinden bij de lokale cul-
turele organisaties. Want cultuur kan van grote waarde 
zijn binnen het sociale domein. Als de gemeente kunst 
en cultuur als middel inzet noemen we dat cultuurpar-
ticipatie. 
Als gevolg van het overheidsbeleid, gericht op 
zelfredzaamheid en participatie, staan de thema’s 
eenzaamheid en sociaal isolement de laatste jaren 
hoog op de maatschappelijke agenda. Mensen die 
in een sociaal isolement leven, beschikken niet over 
een netwerk van familie, vrienden of bekenden die 
vormen van steun bieden. Daarnaast nemen sociaal 
geïsoleerde ouderen minder deel aan maatschappe- 
lijke activiteiten en sociale verbanden. Als informele 
hulp uitblijft, wordt eenzaamheid een maatschappelijk 
vraagstuk.
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vraagt 
van de gemeente Ridderkerk om de maatschappelijke 
participatie en zelfredzaamheid van Ridderkerkers te 
stimuleren. Samen met de sociale en culturele part-
ners kan de gemeente ouderen via cultuurparticipatie 
over een drempel helpen. Dat vermindert eenzaamheid 
en de kans op sociaal isolement of gezondheidspro- 
blemen. Door te investeren in cultuurparticipatie 
draagt de gemeente bij aan welzijn en gezondheid en 
neemt de zorgvraag af. 

PROGRAMMA CULTUURPARTICIPATIE
Het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) is bezig met 
het ontwikkelen van een ‘Programma Cultuurpartici-
patie’. Participatieve kunstpraktijken (of community art) 
kunnen gemeenten ondersteunen bij de beweging van
een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving 
en naar de andere denk- en werkwijzen die daarbij  
horen. Het ministerie van OCW heeft voor de periode 
2019 – 2022 ruim 35 miljoen euro beschikbaar gesteld 
voor het ‘Programma Cultuurparticipatie’. 
In dit programma moet ruimte zijn voor de beoefening 
van kunst en cultuur in de vrije tijd (intrinsieke waarde) 
en voor kunst en cultuur in relatie tot maatschappelijke 
opgaven (sociale domein). Het programma verbindt 
zorg en sociaal werk met professionele culturele 
instellingen, amateur- en erfgoedverenigingen en 
kunstenaarsinitiatieven.
Het programma maakt zowel grotere projecten als 
kleinere lokale initiatieven mogelijk. Er is vaak een 
verbinding met het erfgoed: zowel met gebouwen 
zoals monumenten, als met gebruiken en tradities.  
Het programma start vanuit lokale initiatieven

CULTUURPARTICIPATIE RIDDERKERK 
Met de nieuwe ontwikkeling, waarbij cultuur en het  
sociale domein elkaar steeds meer opzoeken en 
versterken, adviseren wij dat de cultuurregisseur het 
komende jaar gaat onderzoeken hoe dit voor Ridder- 
kerk vorm kan krijgen in nieuw beleid. In het college- 
akkoord staat: ‘Met onze partners zoals Stichting Welzijn 

Ridderkerk, onze kerken en verenigingen zetten we in op 
maatregelen ter voorkoming van eenzaamheid of isole-
ment. Dit probleem beperkt zich niet alleen tot ouderen, 
maar komt in iedere levensfase voor. Het aantal mensen 
met dementie neemt ook in Ridderkerk toe. Steeds meer 
inwoners en organisaties krijgen hiermee te maken. 
’Reden genoeg om de kansen voor cultuurparticipatie 
in Ridderkerk verder te verkennen. SCE is als grote 
culturele speler in Ridderkerk er niet alleen voor het 
organiseren en ontwikkelen van cultuureducatie voor 
het onderwijs, maar ook voor maatschappelijke vraag-
stukken en het ontwikkelen van cultuurparticipatie 
projecten. SCE kan als coördinator met de sociale en 
de culturele partners in het veld uitvoering geven aan 
een sociaal-cultureel programma.

VERSCHIL IN OUD ZIJN
Niet alle ouderen zijn hetzelfde. We onderscheiden 
vitale ouderen, kwetsbare ouderen en zorgbehoevende 
ouderen. Een op de drie 65-plussers is een vitale deel-
nemer aan de samenleving en heeft niet of nauwelijks 
begeleiding nodig om cultureel actief te zijn. 
De marketing van cultuurinstellingen richt zich vaak 
op deze vitale ouderen. Een kwart van de ouderen is 
kwetsbaar. Vooral tussen de 75 en 80 jaar beginnen 
geestelijke en lichamelijke gezondheidsproblemen 
een grotere rol te spelen. Bij zorgbehoevende ouder-
en kan cultuurdeelname het verschil maken. Door 
cultuurdeelname wordt actief aan de gezondheid 
gewerkt, omdat verschillende delen van de hersenen 
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INTEGRAAL
Cultuurparticipatie 
verbindt op alle mo-
gelijke niveaus alle 
mogelijke doelgroepen. 
Ouderen en jongeren, 
op wijk en op ge-
meenteniveau.

VRAAG- 
GERICHT
Draagvlak bij cultuur-
participatie projecten 
begint bij het onder- 
zoeken van de vraag 
van de beoogde doel-
groep. 

SAMEN- 
WERKING
Nieuwe vormen van 
samenwerking aanja-
gen tussen culturele 
organisaties met 
andere domeinen voor 
een breed en toe-
gankelijk aanbod van 
cultuur. Bijvoorbeeld 
verbindingen met sport, 
welzijn, zorg, klimaat en 
recreatie.

OUDEREN 

Een groeiende doel-
groep zijn kwetsbare 
ouderen waar actief 
deelnemen aan cultuur 
een meerwaarde is 
voor de levenskwaliteit. 

Halverwege 2018 or-
ganiseerde Stichting 
Cultuureducatie (SCE) 
het eerste sympo- 
sium over kwetsbare 
ouderen: ‘waarde-
volle verbindingen 
tussen het sociaal 
en het cultureel 
domein.’ Hier deelden 
beleidsmakers, 
sociaal-maatschap-
pelijke en culturele 
organisaties hun 
kennis en ervaringen 
over cultuurpartici-
patie.
Cultuur Dichtbij is een 
programma waarbij 
(kwetsbare)ouderen 

uit Ridderkerk elkaar 
ontmoeten. Oude 
verhalen herleven en 
nieuwe herinneringen 
worden gemaakt. 
In 2018 is dit so-
ciaal-cultureel project 
gestart door SCE met 
Ontmoetingsplein 
De Reyerheem en 
Gasterij de Ontmoet- 
ing in Riederborgh. 
Cultuur Dichtbij 
stimuleert cultuur- 
educatie als middel 
voor bijzondere doel-
groepen. Het cul-
tuureducatie aanbod 
sluit aan bij de vraag  
van de zorgpartners. 

WAARDEVOLLE 
VERBINDINGEN
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geactiveerd en uitgedaagd worden, precies wat nodig 
is om achteruitgang tegen te gaan. Muziek maken blijkt 
bijvoorbeeld heilzaam voor mensen met dementie en 
hun verzorgenden. Voor het formuleren van beleid met 
betrekking tot ouderen is het nodig de doelgroep te 
onderzoeken, bevragen en omschrijven. De cultuurre-
gisseur kan dit stimuleren, bijvoorbeeld door kennis-
making met het lokale cultuuraanbod.

DE BREDE SCHOOL 
De Brede School is een netwerk in de wijk voor kinder-
en en jongeren van 0 tot 23 jaar. De Brede School biedt 
activiteiten aan op het gebied van sport, beweging, 
kunst en cultuur. De activiteiten worden afgestemd op 
de behoeften van scholen, de wijk en de jongeren zelf. 
De Brede School is toegankelijk voor alle kinderen en 
jongeren uit de wijk. De activiteiten bevorderen zo veel 
mogelijk de integratie van de verschillende partijen in 
de wijk. De activiteiten dienen als kennismaking, ver-
dieping, talentontwikkeling of als entertainment. 
Voor de komende jaren zijn de doelstellingen: 
• een netwerk realiseren in de wijk 
• bevordering van integratie in de wijk
• een vraaggericht aanbod realiseren. 
De missie van de Brede School is om een doorgaande 
ontwikkelingslijn tot stand te brengen en een sociaal 
samenhangende en actieve wijk te stimuleren, door 

ontmoeting tussen mensen tot stand te brengen. De 
Brede School bevordert ook de samenwerking tussen 
andere verenigingen/deelnemende partners, waardoor 
zij van elkaars netwerk gebruik kunnen maken.

VERBINDING SCHOOL  VRIJE TIJD EN WIJK 
Stichting Cultuureducatie en de Brede School ver-
zorgen gezamenlijk de inhoudelijke invulling van de 
cultuureducatie buitenschools. Uit de evaluatie blijkt 
dat de doorgaande leerlijn van binnenschools naar 
buitenschools nog in ontwikkeling is. Wij adviseren om 
de aangeboden activiteiten te gaan verbinden aan  
thematische projecten op wijkniveau om de door-
gaande leerlijn te realiseren. Cultuurparticipatie en 
cultuureducatie kunnen met elkaar optrekken en 
verbindingen maken door het verhaal van de wijk te 
vertalen naar een geïntegreerd activiteitenprogramma. 
Met cultuurparticipatie blijven de activiteiten niet be-
perkt tot de schoolgaande kinderen. De Brede School 
is onderdeel van Facet en de samenwerking met 
SCE is kansrijk om sociale en culturele projecten op 
wijkniveau te initiëren.Welzijnsorganisatie Facet kent 
als geen ander welke mensen en culturele organisa-
ties actief zijn in de wijk. Cultuurparticuipatieprojecten 
zijn succesvol bij een groot draagvlak van de bewo- 
ners.

WAT K A N  N O G  B E T E R  I N  R I D D E R K E R K

Creëer een gevoel van 
verbondenheid.
Geef mensen het gevoel 
dat ze ergens bij horen en 
dat ze onderdeel zijn van 
een collectief. Vertel  
hun verhaal door een  
sociaal-cultureel project.

VERBONDENHEID

De vraag naar cultuured-
ucatie bij actieve en vitale 
ouderen in kaart brengen 
door onderzoek en daar 
met de culturele
organisaties passend 
aanbod bij creëren en 
organiseren.

ACTIEVE OUDEREN

‘DOOR TE INVERSTEREN IN 
CULTUURPARTICIPATIE 

DRAAGT DE GEMEENTE BIJ 
AAN WELZIJN EN 

NEEMT DE 
ZORGVRAAG AF’

Kwetsbare ouderen  
hebben onze prioriteit bij 
het aanjagen van cultuur-
participatie. Met cultuur-
participatie projecten 
willen we eenzaamheid 
verminderen en zelf- 
redzaamheid bevorderen. 
De lokale Coalitie Een 
tegen Eenzaamheid en 
culturele organisaties 
samenbrengen voor 
nieuwe projecten tegen 
eenzaamheid

EENZAAMHEID

De kracht van Ridderkerk 
vertalen in kernwaarden 
en deze kernwaarden 
koppelen aan het verhaal 
van Ridderkerk is een 
vorm van storytelling. 
Door storytelling in te 
zetten en met thema’s te 
werken krijgen de cul-
turele activiteiten onder-
ling verbinding.

STORYTELLING

Verbinding maken tussen 
cultuur en welzijn zorgen 
voor projecten in de wijk 
met meer draagvlak.

WELZIJN EN CULTUUR
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T O E K O M S T 
AANBEVELINGEN 
CULTUURBELEID 
RIDDERKERK
Speerpunten en prioriteiten stellen

C U LT U U R B E L E I D  R I D D E R K E R K

Maak een Cultuurnota Ridderkerk 
nota waarin alle aspecten van het 
cultuurbeleid en de onderlinge 
samenhang worden beschreven. 
Een duidelijke visie en ambitie ver-
woorden op cultuur in Ridder- 
kerk  waar de gemeente naar toe 

wil werken. Het nieuwe cultuurbe-
leid is passend bij de Ridderkerkse 
maat en kent de kernwaarden die 
horen bij de Kracht van Ridder- 
kerk. Erfgoed wordt toegevoegd 
als identiteitsdrager en staat 
daarbij in het hart van het beleid. 

Samen met de culturele partners 
worden onderscheidende thema’s 
onderzocht. Een co creatie van de 
gemeente als beleidsmaker  en de 
culturele instellingen als partners 
in het veld.

INLEIDING
In dit afsluitende hoofdstuk zetten we de aanbeve- 
lingen naar de toekomst voor het cultuureducatiebe-
leid in Ridderkerk op een rij. De aanbevelingen zijn 
het resultaat van onderzoek en gesprekken tijdens de 
evaluatie met medewerkers van een aantal culturele 
organisaties in Ridderkerk en met medewerkers van 
de gemeente Ridderkerk. De aanbevelingen geven 
richting aan hoe de gemeente het succes van de 
ingeslagen omkering van het beleid van aanbodgericht 
naar vraaggericht kan vasthouden en kan verdiepen. In 
de voorgaande hoofdstukken staat bij ieder hoofdstuk 
een: Wat kan nog beter in Ridderkerk (WKNBIR). Dit 
zijn aandachtspunten ter inspiratie om wat goed gaat 
nog meer aandacht te geven en niet te vergeten. We 
herhalen de WKNBIR hier niet in dit hoofdstuk maar 
raden wel aan om ze samen met de aanbevelingen die 
hier genoemd worden mee te nemen.

De maatschappelijke relevantie en de intrinsieke 
waarde van cultuur vormen samen met de sociale 
waarde een vitaal lokaal cultureel klimaat en een 
belangrijke meerwaarde voor de inwoners van Ridder-
kerk. Cultuur verrijkt en verhoogt de aantrekkelijkheid 
en het vestigingsklimaat van Ridderkerk. Kortom, 
cultuur helpt de gemeente een aantrekkelijke plaats 
van vestiging, verblijf en economische activiteit te zijn. 
Het belang daarvan wordt in de huidige economie en 
maatschappij eerder groter dan kleiner. Op basis van 
de gevoerde gesprekken en op basis van alle gelezen 
beleidsstukken van de organisaties is een rijk cultureel 
veld aanwezig in Ridderkerk. We concluderen dat de 
nieuwe koers en de omslag in het cultuurbeleid suc-
cesvol is gebleken. Alle partijen zijn gezamenlijk een 
nieuwe weg ingeslagen en zoekend en uitproberend 
zijn de afgelopen drie jaar te bezien als een transitietijd 

waarin zaken op de rit zijn gezet, wat behouden kon  
is behouden en waar nieuwe kansen lagen zijn deze  
uitgeprobeerd. Om deze nieuwe energie vast te  
houden en verder te ontwikkelen zijn de volgende 
aanbevelingen opgesteld: S U B S I D I E B E L E I D  R I D D E R K E R K

Het subsidiebeleid eenvoudi-
ger inrichten en meerjarenaf-
spraken maken met de grote 
culturele organisaties die voor 
de gemeenten de basisvoor-
ziening uitvoeren zoals SCE 
en de Bibliotheek AanZet. 
Daarmee voorziet de gemeente 
in een basisinfrastructuur voor 
culturele voorzieningen. 

Naast het creëren van nieuwe 
beleidsimpulsen is herijking van 
de (subsidie) regelgeving door 
de gemeente noodzakelijk. In 
de huidige subsidie structuur 
gaat er veel tijd verloren om te 
komen tot een beschikking. De 
verzakelijking van het culturele 
veld vraagt ook om ruimte voor 
cultureel ondernemerschap 
van de organisaties. Creëer een 
nieuw subsidiebeleid waarbij 
de prestatieafspraken bestaan 
uit een basis deel, een artis-
tiek deel en een vrij deel. Met 
het vrije deel is er ruimte om 
als cultureel ondernemer te 
opereren voor de culturele or-
ganisaties en voor de gemeente 
waar nodig om bij te sturen.

In aanloop naar de nieuwe 
cultuurnota kunnen de voor-
waarden voor de subsidiere-
geling Cultuur voor iedereen 
vereenvoudigd worden door de 
gemeente.
Op termijn kunnen de kern-
waarden over de Kracht van 
Ridderkerk gekoppeld worden 
aan de subsidievoorwaarden. 
De subsidieregeling Cultuur 
voor Iedereen zorgt voor de 
ontwikkeling van innovatieve 
nieuwe cultuurprojecten. Som-
mige van deze projecten zijn zo 
interessant met een meer-
waarde voor het sociale domein 
dat het goed is om te onder- 
zoeken hoe zij met cofinancier-
ing bestendigd kunnen worden.

AANBEVELING 2

AANBEVELING 3 AANBEVELING 4 AANBEVELING 5C U LT U U R B E L E I D

We herhalen hier de vier aandachtsgebieden uit 
de uitgangspuntennotitie Cultuureducatie in de 
breedte:
• We blijven investeren in de culturele kracht 

die zo kenmerkend is voor Ridderkerk.
• Wij stimuleren eigen initiatief en cultureel  

ondernemerschap.
• Wij streven naar een zo groot mogelijk bereik 

van het beschikbare cultuurbudget met 
behoud van kwaliteit, voldoende innovatie en 
continuïteit.

• Wij willen de rol van cultuureducatie voor 
jeugd en jongeren versterken.

Deze vier aandachtsgebieden zijn de basis ge- 
weest voor het inzetten van een nieuwe dynamiek 
in Ridderkerk.
We adviseren daar een vijfde en een zesde aan-
dachtsgebied aan toe te voegen:
• Wij willen zoveel mogelijk kwetsbare ouder-

en betrekken bij cultuurparticipatie.
• Wij verbinden de sociale waarde van cultuur 

aan andere domeinen.

AANBEVELING 1
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Kijk bij subsidiecriteria naar: 
artistieke/inhoudelijk kwaliteit, 
bevordering van educatie en 
participatie en maatschappelijk 
belang, waaronder onderne-
merschap en publieksbereik. 
Belangrijk ook zijn inclusiviteit 
en innovatie. Organisaties kun-
nen niet altijd op alle punten 
scoren. Kijk welke en hoeveel 
criteria het belangrijkste zijn.
Hoe kan een instelling zich 
bijvoorbeeld het beste ve-
rantwoorden voor de mate 
waarin zij nieuwe en andere 
publieksgroepen probeert te 
bereiken, of de mate waarin ze 
verbindingen legt met andere 
maatschappelijke domeinen, 
zoals de zorg. Zulke ambities 
zijn moeilijk kwantitatief te 
waarderen en staan zelfs vaak 
op gespannen voet met andere 
(harde) kwantitatieve eisen, 
zoals de eigen-inkomsteneis 
of de te behalen publieksaan-
tallen. Dit betekent dat bij de 
beoordeling van de plannen 
en resultaten van de gesub-
sidieerde instellingen altijd 
kwalitatieve elementen een 
rol spelen die zich lenen voor 
beoordelingen door experts 
(een zgn. cultuurcommissie).

Binnen de verantwoordingssys-
tematiek moet er een evenwicht 
zijn tussen enerzijds het
vertrouwen en de vrijheid die 
de gemeente een organisatie  
wil geven en anderzijds de 
behoefte aan verantwoording. 
Organisaties vinden dat de 
balans op dit moment naar de 
tweede zijde doorslaat: de ad-
ministratieve last is hoog bij het 
opstellen van de jaarlijkse  
verantwoording. Daarnaast 
vindt bij sommige organisaties, 
die door verschillende over-
heden worden gesubsidieerd, 
een stapeling plaats van
verschillende subsidie- en  
verantwoordingseisen, die 
soms in strijd met elkaar zijn. 
Organisaties moeten in hun 
aanvraag alleen worden 
gevraagd om prestatie-indica-
toren die werkelijk van belang 
zijn voor de verantwoording van 
de subsidie. Kennis ten behoeve 
van beleidsinformatie kan 
op andere manieren worden 
vergaard.

De Governance Code Cultuur 
is een instrument voor goed 
bestuur en toezicht in de 
cultuursector. De gemeente 
kan in de subsidievoorwaarden 
opnemen dat de instellingen 
deze Code moeten toepassen 
of dienen uit te leggen waarom 
zij deze niet (geheel) kunnen 
toepassen 

De gemeente kan, net als het 
rijk, provincies en publieke 
fondsen, een meerjarenbeleids- 
plan als criterium stellen voor 
het indienen van een aanvraag 
voor structurele subsidie. Zeker 
als het een professionele in-
stelling met een aanmerkelijke 
subsidie betreft. Instellingen 
kunnen voor het bepalen van 
de strategie en het vastleggen 
daarvan in een meerjaren-
beleidsplan een Bedrijfsscan 
of Business Model Canvas 
gebruiken. 

C U LT U U R R E G I S S E U R  R I D D E R K E R K

De cultuurregisseur is als aanjager in dienst van de gemeente; een 
verbindende en een onafhankelijke positie als spin in het web. In 
scenario 3 in Cultuureducatie in de breedte staat beschreven om de 
cultuurregisseur in eerste instantie dicht bij de gemeentelijke organi-
satie te positioneren en later desgewenst meer op afstand te plaatsen. 
Wij adviseren om de functie van cultuurregisseur bij de gemeente te 
houden omdat daardoor de onpartijdigheid voor de organisaties in het 
veld wordt geborgd. De  prioriteiten van de cultuurregisseur krijgen 
een ander accent na de drie transformerende jaren. De cultuur- 
regisseur kan een stap verder maken door in te zetten op:
• streven om alle scholen (ook VMBO en VO)  

mee te laten doen aan CmK
• cultuurparticipatie bevorderen met andere domeinen 
• met zorgorganisaties nog meer kwetsbare ouderen bereiken
• beleid ontwikkelen (Cultuurnota) en van daaruit aanjagen en 

sturen op lange termijn.
• algemeen van inhoud naar organisatie en van regelen  

naar strategie

Als gemeente prioriteit maken 
van het werven van middelen 
uit het rijk. Bijvoorbeeld een 
aanvraag indienen ism de cul-
turele partners bij het nieuwe 
programma Cultuurparticipatie 
van FCP om initiatieven op 
het gebied van cultuurpartici-
patie in Ridderkerk een impuls 
te geven. En als gemeente 
aansluiting organiseren bij de 
stedelijke cultuurregio om het 
niveau van de basisvoorzien- 
ingen te versterken.

De cultuurregisseur en de 
beleidsadviseur cultuur vormen 
een dynamisch team, die 
samen met het culturele veld 
het culturele beleid, als in een 
coproductie voorbereiden. Zij 
worden daarmee matchmakers, 
die zicht hebben op de rand-
voorwaarden en de processen.

AANBEVELING 6 AANBEVELING 7 AANBEVELING 8

AANBEVELING 9

AANBEVELING 11 AANBEVELING 12

AANBEVELING 13

C U LT U U R PA R T I C I PAT I E

Vergroten maatschappelijk 
draagvlak voor cultuur door in 
cultuurbeleid ook verbinding te 
leggen met andere lokale taken 
en middelen van de gemeente 
zoals armoedebeleid; arbeid; 
(jeugd)zorg; onderwijs; ruimte/
wonen, sport en economie.

Als gemeenten de Oudheidkamer, beheerder van erfgoed, structureel te 
ondersteunen vanuit de gemeentelijke cultuurbegroting.  En daarnaast 
ook nieuwe innovatieve projecten aan te jagen en of te stimuleren vooral 
op het vlak van digitalisering van de archieven.

AANBEVELING 14 AANBEVELING 15

C U LT U U R E D U C AT I E

Als gemeente ernaar streven dat alle 
kinderen op alle scholen in Ridderkerk 
meedoen aan Cultuureducatie met 
Kwaliteit in samenwerking met onder-
wijs en SOC.

AANBEVELING 10

V E R V O L G  S U B S I D I E B E L E I D
V E R V O L G  S U B S I D I E B E L E I D



4544

C U LT U R E E L O N D E R N E M E R S C H A P

De gemeente kan zichtbaar 
maken wat de waarde is van 
cultuur voor Ridderkerk. Hierbij 
kan de gemeente niet alleen de 
rol van verbindende en faciliter-
ende (mogelijk makende) make-
laar spelen, zij kan ook cultuur 
en erfgoed opnemen in een 
eigen strategie van bijvoorbeeld 
city- of gebiedsmarketing. 

Een sterke culturele infra-
structuur levert de gemeente 
voordelen op, zowel financieel 
als op het gebied van aant-
rekkingskracht, leefbaarheid 
en participatie. Het samen 
optrekken van de culturele 
instellingen en overheid naar 
meer ondernemerschap is de 
basis voor succes. Meer compe-
tenties bij instellingen leiden tot 
meer draagvlak, samenwerking, 
differentiatie in producten en 
diensten, nieuwe en alter-
natieve financieringsvormen. 
De gemeente kan vanuit haar 
positie stimuleren, faciliteren 
en instrumenten aanbieden. 
En zij kan verbindingen leggen 
met de non-profit sector en 
commerciële partijen.

De evaluatie laat zien dat er een 
goede basis van vertrouwen is 
gegroeid tussen de culturele 
organisaties en de gemeente. 
In aanloop naar de nieuwe 
Cultuurnota is het goed om 
de dialoog aan te gaan als ge-
meente en ook zelf een omslag 
te maken naar meer vraaggeri-
cht werken. Hoe functioneert de 
gemeente als opdrachtgever en 
wat is de behoeftevraag van de 
gemeente? Wij adviseren  
om als gemeente te onder- 
zoeken op welke beleidsvelden 
er behoefte is aan een cul-
turele component en daar 
opdrachten voor uit te zetten 
bij culturele organisaties. Dat 
vraagt om culturele organi-
saties die naast het uitvoeren 
van publieke opdrachten ook 
willen en kunnen ondernemen. 
Culturele instellingen moeten 
vertrouwd raken met onderne-
merschap, businessmodellen 
met een korte levenscyclus en 
nieuwe vormen van publiek-pri-
vate samenwerking. Ook de 
gemeente en fondsen dienen 
daarvoor kennis en vaar-
digheden te ontwikkelen. 

AANBEVELING 16 AANBEVELING 18 AANBEVELING 19

De gemeente moet in haar ver-
antwoordelijkheid als opdracht-
gever uitgaan van fair practice. 
Het is de verantwoordelijkheid
van werk- en opdrachtgevers 
in de culturele sector om 
gezamenlijk te blijven werk-
en aan betere honorering en 
bewustwording en daarmee 
het cultureel ondernemerschap 
van je culturele partners te 
ondersteunen.

AANBEVELING 17

P U B L I E K S B E R E I K  R I D D E R K E R K

Samen met de culturele en maatschappelijke partners een vorm (festi-
val/app/boek) bedenken waarmee er meer zichtbaarheid gegeven kan 
worden aan de culturele educatieve en participatieprojecten in Ridder- 
kerk door Ridderkerkers.  
De kernwaarden van de Kracht van Ridderkerk zijn daarbij leidend en 
geven de gemeente een passend marketingmiddel om cultuur uit Rid-
derkerk te promoten.

Het is voor een culturele 
instelling niet alleen belangrijk 
om een groot publieksbereik te 
hebben, maar ook om inzicht 
te hebben of te krijgen in de 
samenstelling van het pu- 
bliek. Een goed inzicht met een 
passende marketingstrategie 
kan leiden tot een steeds groter 
publieksbereik en dat heeft po- 
sitieve effecten op de inkomsten 
van een culturele instelling. 

AANBEVELING 20 AANBEVELING 21

de Donderdag
Kunst, cultuur en maatschappelijke zaken

Stap in de 
wereld van 
de Bosatlas

Nu in het Onderwijsmuseum:

WWW.DEDONDERDAG.NL

UITGAVE: 23 JANUARI 2020

Generaties Nederlandse kinderen zijn opgegroeid met de Bosatlas. De 

naamsbekendheid van de Bosatlas is enorm en reikt tot ver buiten de 

muren van de school. Maar wie was Pieter Roelf Bos en wat bewoog hem 

tot het in kaart brengen van de wereld? Hoe werden kaarten gemaakt en 

welk verhaal vertellen zij? En hoe kan het dat dit lesboek zich al bijna 150 

jaar weet te handhaven?

Het aardrijkskundeonderwijs heeft sinds 1877 vele ontwikkelingen door-

gemaakt: van pure topografie, via thematische kaarten naar de volledig 

gedigitaliseerde Bosatlas. Door mee te ontwikkelen vormt de Bosatlas een stevig 

fundament in het moderne aardrijkskunde-onderwijs. Lees verder op pagina 7

Wij verstaan de kunst van 

lekker boodschappen doen!

Aankondiging feuilleton  

Schildersdorp Rijsoord (1887-1914)

Pagina 3

Door Arjan ‘t Jong

De zeventiende editie van het Bluezy Bluesfestival Ridderkerk wordt komend voorjaar gehouden op zaterdag 28 maart in 

recreatiecentrum De Fakkel. Nico Bravenboer, presentator van het wekelijkse radioprogramma Bluezy en voorzitter van de 

Stichting Blues & Rootsmuziek Ridderkerk kijkt er alweer naar uit. Na de succesvolle afgelopen edities staat ook voor de editie 

van 2020 weer een internationaal breed opgezet programma klaar.   

Nico Bravenboer kijkt uit naar 17e 

editie Bluezy Bluesfestival Ridderkerk

must voor de liefhebber van 

blues, jazz en funk’’, gaat 

Bravenboer verder. Na vijven de International Blues Chal-

lenge in het Amerikaanse 

Memphis. “Deze 5 jonge mu-

zikanten brengen heel veel 

emotie in de blues. Elke keer 

staat het publiek versteld van 

wat deze band in hun muziek 

weet te leggen en dat haarfijn 

weet over te brengen op de 

muziekliefhebbers in de zaal. 

Ze weten geweldige uitvoe-

ringen te brengen van alou-

de en bekende blues classics. 

Maar ook hun eigen prachtige 

nummers sluiten daar naad-

loos op aan. 

Het lukt deze band moeite-

loos ook een jonger publiek 

mee te nemen in hun enthou-

siaste en energieke podium-

presentatie. Deze band is een 

“Ja, dat is zeker, het wordt 

echt weer een mooi festi-

val met verschillende soor-

ten muziek binnen het blues 

genre. Zo is de openingsact 

dit jaar al een band van hoge 

kwaliteit. Het is de Belgische 

formatie ‘Bill & the Burners’ 

met zanger en mondharmo-

nicaspeler Howlin’ Bill, die zo 

veel gevoel in de muziek legt, 

dat je vanzelf mee gaat in 

het liedje’’, vertelt organisa-

tor Nico Bravenboer. Daarna 

volgt de enige volledig Neder-

landse act van dit festival, de 

Dave Warmerdam Band, die 

dit jaar de Dutch Blues Chal-

lenge 2019 wonnen als beste 

band. Zij vertegenwoordigen 

in januari 2020 Nederland bij 

75 jaar 
Vrijheid
Delen van ideeën, gedach-

ten en ervaringen leiden 

tot nieuwe inzichten. 

Lezen Oké! wil in de periode 

maart 2020 t/m mei 2020, 

terugkijken naar de 2e We-

reldoorlog en vieren met 

elkaar dat we in vrijheid 

kunnen leven. In vrijheid 

leven betekent met res-

pect en ruimte voor elkaar 

en elkaars ideeën. Vanuit  

diverse organisaties bun-

delen wij onze krachten 

om dit voor Ridderkerk te 

realiseren. 

Doelstelling

Lezen Oké! wil met diverse 

activiteiten aandacht be-

steden aan 75 jaar vrijheid. 

Door met elkaar stil te staan 

bij de 2e Wereldoorlog en 

vooruit te blikken op het 

leven in vrijheid met elkaar. 

Lees verder op pagina 4

De Nationale  

Voorleesdagen 

Tijdens de Nationale Voor-

leesdagen, die landelijk 

starten met Het Natio-

nale Voorleesontbijt op 

woensdag 22 januari 2020, 

leest iedereen voor uit Het  

Prentenboek van het Jaar: 

Moppereend (Lemniscaat). 

Van woensdag 22 januari 

t/m zaterdag 1 februari 2020, 

krijgen tien boeken extra 

aandacht.

Zie de agenda op pagina 8 

en kijk op de websites  

www.lezenoke.nl en 

www.debibliotheekaanzet.nl

begint de nieuwe Britse blues 

rockband Little Geneva uit 

Bristol. 

Lees verder op pagina 3
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27 Ridderkerkse speelplaatsen 

langs oudere dijken en in ou-

dere wijken zijn veilig, blijkt uit 

bodemonderzoek. Bij 26 speel-

plaatsen zit niet teveel lood in 

de bodem. 

Albert Cuypstraat

Alleen op de speelplaats aan de 

Albert Cuypstraat (nabij nr. 52) 

moet de gemeente maatregelen 

nemen om de bodemkwaliteit te 

verbeteren. Dit gebeurt op kor-

te termijn. Kinderen kunnen er 

zonder verhoogd risico spelen. 

Omwonenden hebben hierover 

een persoonlijke brief ontvangen. 

Onderzoek
DCMR Milieudienst Rijnmond 

liet in het voorjaar een onderzoek 

uitvoeren in opdracht van provin-

cie Zuid-Holland. De aanleiding 

hiervoor was een studie van het 

Rijksinstituut voor Volksgezond-

heid en Milieu (RIVM). 

Bovenstaande is de conclusie van 

het onderzoek, dat werd uitge-

voerd door Milieuadviesbureau 

ATKB. Het bureau heeft  foto’s van 

de inrichting gemaakt en bodem-

monsters genomen als kinderen 

op of rond de speelplaats in con-

tact konden komen met de grond.

De omleidingsroute voor fiet-

sers langs de Krommeweg was 

in de nacht erg donker. Daarom 

heeft de aannemer tijdelijke 

verlichting geplaatst langs de 

Krommeweg. 

Deze tijdelijke verlichting wordt 

verwijderd op het moment dat 

fi etsers het nieuwe fi etspad langs 

de Verbindingsweg kunnen ge-

bruiken.
Maandag 29 april zijn de werk-

zaamheden aan de Verbindings-

weg gestart. De weg blijft  onder-

tussen toegankelijk voor auto- en 

vrachtverkeer. Fietsers worden 

omgeleid via de Krommeweg. 

Dankzij de verlichting kunnen zij 

nu veilig fi etsen. Volgens planning 

is de reconstructie medio novem-

ber klaar.

Vlotte doorstroming

De reconstructie van de Verbin-

dingsweg is nodig voor een vlotte 

doorstroming van het verkeer en 

het openbaar vervoer. De aanne-

mer verlegt en verbreedt de weg 

en legt kruisingen aan met nieuwe 

wegen. Ook komen er drie ruime 

groenstroken waar nieuwe bomen 

in worden geplant. 

Via de app ‘BAM infra projecten’ 

kunt u op de hoogte blijven van 

de actuele informatie, planning 

en omleidingsroutes. 

Veilig spelen op speelplaatsen Verlichting langs de Krommeweg n Wilt u trouwen of uw 

partnerschap registreren in 

Ridderkerk? Kijk voor het 

melden van een voorge-

nomen huwelijk / geregis-

treerd partnerschap, trouw-

locaties en trouwambtena-

ren op www.ridderkerk.nl/

trouwen.

n Heeft u ideeën om onze 

website te verbeteren? Deel 

uw suggesties via het feed-

backformulier onderaan elke 

pagina op www.ridderkerk.nl.

 DE BLAUWKAI
WAT RIDDERKERK BEWEEGT I  VERSCHI JNT WEKELI JKS I  WOENSDAG 25 SEPTEMBER 2019

Een kennismaking met het culturele aanbod van afgelopen seizoen.

Bent u benieuwd wat Ridder-

kerk allemaal te bieden heeft 

op het gebied van cultuur en 

cultuureducatie? Kom dan za-

terdag 28 september naar de 

Opening Cultureel Seizoen in 

Het Plein en laat u informeren, 

inspireren en doe mee!

Er zit dit jaar nog meer aanbieders 

dan vorig jaar. Ridderkerkse cul-

turele partners zetten hun aanbod, 

workshops en activiteiten tussen 

11.00 en 16.00 uur in de schijn-

werpers. Er zijn drie podia: in de 

Hofzaal, in de foyer en buiten op 

het plein.

Expositie
U kunt zich laten bijpraten op de 

informatiemarkt. Er zijn voor jong 

en oud workshop in onder meer 

muziek, fotografi e, sieraden ma-

ken, vloggen en schilderen. Recht 

tegenover de ingang zijn exposi-

ties van keramiste Nathalie de 

Waard en stichting Multicultureel 

Ridderkerk.

 
Doe mee
Wethouder Marten Japenga ver-

richt om 11.30 uur de opening. De 

Blazersbende laat in een minicur-

sus iedereen kennismaken met hun 

werkwijze. Kinderen kunnen aan 

de slag met een trombone, trom-

pet, saxofoon of slagwerkinstru-

ment. Peter de Kluijver, Ronald 

Willemstein en David Rockefeller, 

trompettist van New Cool Collec-

tive, geven de workshop. 

De Loods en Muziekschool Rid-

derkerk presenteren jonge Ridder-

kerkse talenten. Filmhuis Ridder-

kerk en de bibliotheek presenteren 

hun ‘Somebody to love-project’, 

dat eind oktober plaatsvindt. De 

muziekverenigingen geven samen 

een miniconcert. Dat is een voor-

proefj e van het concert dat zij in 

het voorjaar geven. 

Ook kunt u kennismaken met 

het programma Cultuur Dichtbij 

voor komend jaar. Dit zijn work-

shops en activiteiten speciaal voor 

ouderen in de wijken. En u kunt 

genieten van een verrassend op-

treden. 

Op muziekschoolridder-

kerk.nl/opening-cultu-

reel-seizoen-ridderkerk is het 

complete programma te vinden.

Opening Cultureel Seizoen Ridderkerk

Ridderkerk staat 
Ridderkerk staat 
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C O L O F O N

In opdracht van de gemeente Ridderkerk 
juni 2020

Tekst De Raadkamer
Vormgeving Studio Knal

Met dank aan 
Bibliotheek AanZet, Stichting Cultuureducatie, 
Stichting Lezen Oké, Muziekschool Ridderkerk, 
Building Arts, SOC, Werkgroep Schildersdorp 
Rijsoord, Popschool
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