De Cultuurformatie steunt gemeenten
bij invulling combinatiefuncties

“We kunnen
cultuurcoaches
in alle soorten
en maten aanleveren”

educatieve afdeling. Die continu worstelt met de

saties. Maar een handtekening alleen is niet

En we maken links, onder meer naar YouTube. Want

vraag hoe contact te maken met de jeugd. Elke cul-

genoeg, wat is jullie rol verder?

ook in Parijs, Londen en New York gebeuren prach-

turele organisatie staat voor die vraag. En waar vind

“Als het gaat om combinatiefuncties in de culturele

tige dingen die cultuurcoaches kunnen inspireren.”

je jongeren? Op school, en zeker op scholen met ver-

sector en het onderwijs zijn wij hét adres voor ge-

lengde schooldagen. De Impuls komt ook overeen

meente-ambtenaren. We helpen gemeenten, scho-

met de eigen doelstelling van de Cultuurformatie:

len en culturele organisaties om combinatiefunc-

elke jongere de kans geven om voor z’n 18e een
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kunstdiscipline actief te beoefenen. Dat lijkt op de

zorgen dat scholen en cultuurambtenaren al hun

www.cultuurformatie.nl - www.cultuurcoach.org

sportwereld. Wij moeten ook veel moeite doen om

problemen rond combinatiefuncties direct en prak-

Bert Holvast is te bereiken via info@cultuurformatie.nl

jongeren in beweging te krijgen.

tisch kunnen oplossen. Maar we zijn er ook voor

De worsteling van hoe je publiek en ledenbestand

sportambtenaren of sportverenigingen die cultuur

steeds te vernieuwen is voor beide sectoren een na-

een plaats willen geven in een combinatiefunctie.

tuurlijke. De maatschappelijke betekenis is ook dezelfde.

Wij zijn een professionele partij. Wie niet zelf z’n

Beiden krijgen overheidsgeld, nodig om de belang-

partners kan vinden, kan via de Cultuurformatie

de vmbo-opleiding van het Wellant-

stelling onder mensen aan te wakkeren. Publieke waar-

direct aan honderden plekken komen waar goede

college in Amersfoort. Daarnaast

dering is voor beide sectoren belangrijk. Wie geen

samenwerkingspartners zijn te vinden. Eind 2008

Cultuurcoach Tanja Zieverink
Tanja (31) is docent drama en muziek bij

geeft Tanja theater- en musicallessen
aan acht groepen jongeren van het

publieke waardering krijgt en zich probeert te ont-

zaten we op 4 procent ingevulde combinatiefuncties

trekken aan z’n maatschappelijke verantwoordelijkheid,

in de culturele sector, afgesproken is 6. Er zijn hon-

zal op termijn z’n publieke steun verliezen. Het is voor

derden culturele instellingen die allemaal een

bedrijf, dat cursussen, trainingen en voorstel-

sport en cultuur een existentiële voorwaarde om altijd

professioneel werkgeverschap kennen. We kunnen

lingen ontwikkelt.

te zoeken naar nieuwe mensen. Wij willen volle zalen,

cultuurcoaches in alle maten en kleuren aanleve-

verenigingen willen voldoende aanwas van leden.”

ren. No problem.”

Utrechts Centrum voor de Kunsten
(UCK). Bij het UCK werkt ze vanuit haar eigen theater-

Tanja: “Ik vind het belangrijk dat leerlingen kennismaken met verschillende kunstuitingen. Leerlingen
verdienen de kans te krijgen om hun creativiteit
te ontdekken en te ontplooien. Kunstzinnige vorming is daartoe een goed middel. Een enthousiaste

De Cultuurformatie is namens de culturele sector ondertekenaar van de Impuls brede
scholen, sport en cultuur. De Cultuurformatie ondersteunt gemeenten, scholen en
culturele instellingen bij de praktische invulling van de combinatiefuncties. Zes
procent van de combinatiefuncties moet in de cultuursector worden gevonden. In

docent doet de rest. Ik behoud mijn eigen enthousiasme dankzij de combinatie van onderwijs en cultuur.

“Onze rol bestaat vooral
uit advisering en
verbindingen maken”

Bij het UCK kan ik mijn creativiteit kwijt in regisseren,
schrijven en spellessen. In het onderwijs vergroot
ik mijn didactische vaardigheid. Bovendien, mijn persoonlijke onderwijsdoel is om elk jaar minstens een
leerling enthousiast te maken voor de kunsten.”

gesprek met Bert Holvast, directeur van de Federatie van Kunstenaarsverenigingen
en procescoördinator van de Cultuurformatie.

>

Mediacoach Roos Wolters
Roos (28) is mediacoach bij de bibliotheek van Capelle aan den IJssel. Vanuit
die functie is zij ook vakleerkracht

Kun je iets vertellen over de plaats van de

ganiseerd en hebben een basisinfrastructuur die

er multimediale activiteiten bij doen. Zet foto’s of
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Cultuurcoaches?

leesbevordering en nieuwe media aan

Cultuurformatie in de culturele wereld?
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filmpjes op internet of laat ze zien op een voorlich-

“Elke actieve ambtenaar zal dezelfde drang voelen

“Ja, wij spreken over cultuurcoaches. We kregen last

de plaatselijke Montessorischool. Daar

Hoe moeten wij in de sport de Cultuurfor-

balletgezelschappen, netwerken kunstzinnige vorming,

tingsbijeenkomst op school. Ik ervaar het als een
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matie duiden?
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kan hij of zij zorgen dat de publieke voorzieningen

natiefuncties vanuit Impuls brede scholen, sport en

“Bij jullie in de sportwereld is de sportkoepel NOC*NSF

We werken dus op een totaal ander speelveld dan

werken. Sport en cultuur delen bijvoorbeeld het anti-

in de eigen gemeente herkenbaar zijn en betekenisvol

cultuur’. Dit bekt natuurlijk niet. In het woord cultuur-

een begrip. De cultuur in Nederland heeft zo’n koepel

de sport. We zijn ook geen zware koepel omdat onze

bureaucratisch gen, beide zijn we zeer op onze hoe-

zijn voor de mensen? In steden worstelen veel ambte-

coach zit iets heel praktisch, want het is coachen.

Roos: “Leesbevordering en mediawijsheid staan

nooit gekend, er was nooit één adres. Je moet de

sector vól zit met professionele instellingen. Onze

de voor een teveel aan bureaucratie. We willen ge-

naren met de jeugd- en onderwijsproblematiek.

Het moeten mensen zijn die doen.”

in het onderwijs niet hoog op de agenda. Als media-

Cultuurformatie zien als een flexibel samenwerking-

rol bestaat daarom vooral uit advisering en verbin-

woon aan de slag. Sport en cultuur spreken daarin

Voor hen is het belangrijk om te weten dat cultuur

verband van tientallen culturele koepels en kunste-

dingen maken, sportkoepels zijn meer bezig met

dezelfde taal, anders dan het onderwijs. Sport en

– maar ook sport – belangrijke partners kent bij het

Zien jullie ook een rol voor de Cultuurforma-

cultuur hebben ook dezelfde drive: werken met jon-

zoeken naar antwoorden op de maatschappelijke

tie in de ondersteuning van cultuurcoaches?

naarsorganisaties. Er zitten zowel werkgevers- als

opbouw en ondersteuning van verenigingen.”

werkt ze de ene helft van de week, in
de bieb maakt zij de andere helft vol. Roos heeft pabo
gedaan en literatuurwetenschappen gestudeerd.

coach hoop ik daar verandering in te brengen. Op
de school waar ik werk, stond vroeger vooral
technisch lezen op het rooster. Nu ze via de bibliotheek mij als mediacoach inschakelen, zijn lees-

geren, jongeren willen begrijpen, jongeren actief

problemen. Een gemeenteambtenaar staat voor de-

“Zeker. We bouwen momenteel aan een virtuele com-

bevordering en boekpromotie vast onderdeel van

sector in z’n volle breedte maakt er deel van uit. Van

En welke overeenkomsten

krijgen en zoeken naar talent. Daar steken beide

zelfde vragen als een manager van een culturele in-

munity, nog dit kwartaal moet de website www.cul-

de lessen geworden. Plezier hebben in lezen stimu-

professionele kunst, amateurkunst, concertzalen,

tussen sport en cultuur zie je?

sectoren veel energie in.”

stelling. Het is geen formeel bondgenootschap, maar

tuurcoach.org de lucht in. Hier kunnen mensen uit de

werknemersorganisaties in, maar ook de culturele

één uit het hart.”

praktijk hun ervaringen kwijt, dagboeken schrijven

leert kinderen veel meer in hun lees- en taalontwikkeling dan alleen technisch lezen. Mediawijs-

theaters tot dansgezelschappen.

“Sport en cultuur zijn collegiale werkvelden. Een goed

We zijn echter geen zware koepel zoals NOC*NSF.

boek lezen of theater maken blijft natuurlijk wezenlijk

Waarom is vanuit cultureel 

Want naast veel overeenkomsten tussen sport en

anders dan proberen zo hoog mogelijk te springen.

oogpunt de Impuls brede scholen,

De Cultuurformatie is vanuit de culturele

uitnodigingen voor kennisbijeenkomsten en film-

cultuur, zijn er ook belangrijke verschillen. De sport-

Maar in de jeugdbeleving lopen cultuur en sport

sport en cultuur een goed idee?

wereld de ondertekenaar van de Impuls

portretten van cultuurcoaches. We brengen een dvd

aan games of de rol van reclame, zodat kinderen

sector heeft een grote koepel en veel kleine vereni-

soms naadloos in elkaar over, denk bijvoorbeeld

“Cultuureducatie hoort bij de kernspeurtocht van

brede scholen, sport en cultuur. Samen met

uit, waarin je zeven acteurs kunt aanklikken die per-

het verschil kennen tussen commerciële en niet-

gingen, die meer, minder of niet professioneel zijn.

aan urban dance. Ook is het vrij makkelijk om bewe-

de hele culturele sector. Ook het beste orkest ter

gemeenten, rijksoverheid, NOC*NSF en de ge-

soonlijk tegen de cultuurcoach praten, zoals Peter

commerciële websites.”

De cultuursector is totaal anders. Wij zijn zeer geor-

gingsprojecten cultureel aan te vullen, laat jongeren

wereld – het Concertgebouworkest – heeft een grote

zamenlijke bestuurlijke onderwijsorgani-

Faber. Klik je op z’n neus, dan kom je op de website.
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en filmpjes plaatsen. Ook vind je er onderzoeken,

Tekst: Aart Verschuur

heid slaat ook aan bij de kinderen. We zijn dan bezig
met computervaardigheden, internet, tekstverwerken of PowerPoint. Of we besteden aandacht
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