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Projectopdracht 

Projectnaam: Cultuurbeleid 3.0  
Projectomschrijving: Opstellen van een nieuwe cultuurnota middels verbindend 
bestuur 

 

Opdrachtgever: R. van der Heijden (ambtelijk) en J.Peters (bestuurlijk)  
Coördinator projecten/Projectleider: S. Meuwissen  
Projectteam:   
Afdelingen/betrokken (externe) partijen: SCW, Sto, ISC, S&O, cultuurcoaches, 
culturele instellingen en verenigingen, bewoners en ondernemers 

 

 
1. Aanleiding en probleemstelling 
 
Van de huidige cultuurnota ‘Laat duizend bloemen bloeien’ is de looptijd reeds enige tijd 
verstreken. De looptijd van de nota was van 2009 tot en met 2012. Veel van de actiepunten 
uit de cultuurnota zijn inmiddels gerealiseerd of door de ontwikkelingen ingehaald. 
Momenteel wordt er een rekenkameronderzoek uitgevoerd naar de evaluatie van de 
cultuurnota.  
 
Er is de afgelopen periode veel gebeurd op het gebied van cultuur. Er zijn ontwikkelingen 
in gang gezet die nog de tijd nodig hebben om tot volle wasdom te komen, maar waarbij 
het beleid voor de komende periode wel al is uitgezet. Deze ontwikkelingen en ook de 
veranderende samenleving waarin we verkeren (denk bijvoorbeeld aan de 3 transities) 
vragen om een herijking van het cultuurbeleid. 
 
Ook vanuit de politiek is er vraag naar een herijking van het cultuurbeleid. Het actualiseren 
van het cultuurbeleid is dan ook opgenomen als één van de actiepunten in het 
coalitieakkoord ‘Met Oosterhout, voor Oosterhout’ en benoemd tot één van de 
speerpuntdossiers in de collegeperiode 2014-2018. Zoals de naam van het coalitieakkoord 
al doet vermoeden wordt hierin ook gevraagd om meer ‘verbindend bestuur’. Uitgangspunt 
van deze herijking van het cultuurbeleid is dan ook dat deze tot stand komt in 
samenwerking met het culturele veld en de burgers en ondernemers van Oosterhout. 
 
De probleemstelling luidt dan ook: 
Hoe komen we met Oosterhout, tot een geactualiseerd cultuurbeleid voor Oosterhout?  
 
2. Doelstellingen 
 
Doel van dit proces is te komen tot een herijking van het cultuurbeleid dat is opgesteld met 
en voor Oosterhout. Maar ook in samenhang met andere beleidsterreinen. Een 
cultuurbeleid dat richtinggevend is voor de komende jaren.  
 

Het doel van dit cultuurbeleid is om een aangenaam cultureel klimaat te creëren door 
burgers een breed aanbod van voorzieningen te bieden, waardoor ze voldoende 
mogelijkheden hebben om kunst te maken en van kunst te genieten. 
 

Uit onderzoeken blijkt immers dat deelname, actief of passief, aan cultuur bijdraagt aan 
persoonlijke ontwikkeling. Deelname aan cultuur bevordert bovendien sociale cohesie, 
maatschappelijke participatie en de gezondheid. Culturele activiteiten geven een impuls 
aan de economische bedrijvigheid en aan de uitstraling van de gemeente. Een 
aantrekkelijke woonomgeving vergroot de leefbaarheid, het geeft de gemeente identiteit 
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(gebaseerd op verleden, heden en toekomst) en draagt ertoe bij dat mensen er graag 
wonen en verblijven. 
 
3. Resultaat 
 
Het eindresultaat bestaat uit een ‘cultuurbeleid’ 3.0 dat met Oosterhout tot stand wordt 
gebracht en dat voor Oosterhout leeft en Oosterhout uitdaagt. De vorm en de inhoud van 
het geactualiseerde cultuurbeleid staan derhalve nog open. Het gaat eigenlijk ook meer om 
het proces (de weg er naar toe) dan het uiteindelijke eindproduct.  
 
4. Projectafbakening en uitgangspunten 
 
In deze projectopdracht wordt alleen de term cultuur gebruikt, maar we doelen uiteraard op 
alle vormen van kunst- en cultuuruitingen. Omdat cultuur een erg breed begrip is, is het  
nodig dit enigszins in te kaderen. We stellen derhalve voor om het cultuurbeleid op te 
bouwen rondom de volgende vier hoofdthema’s: 

 Culturele identiteit en infrastructuur (immaterieel erfgoed, voorzieningenniveau, 
amateurkunst e.d.) 

 Cultuur en Sociaal (participatie, 3 transities e.d.) 

 Cultuur en Educatie (kennismaking, talentontwikkeling e.d.)  

 Cultuur en Economie (vrije tijd, evenementen, recreatie en toerisme e.d.) 
 
De bovenstaande thema’s sluiten nauw aan bij de doelstellingen van het cultuurbeleid. Uit 
deze thema’s blijken heel duidelijk de relaties en verbindingen met andere beleidsterreinen. 
Dit betekent dat er ook sprake moet zijn van betrokkenheid vanuit deze beleidsterreinen. 
Pas dan is er echt sprake van inclusief beleid. 
 
Uitgangspunt bij het opstellen van het cultuurbeleid 3.0 is verder dat niet alleen de 
gemeente 'ervan is', maar dat vooral ook de stad een bijdrage levert. Dit geldt zowel voor 
de totstandkoming van het beleid als de uitvoering hiervan. We gaan dus uit van co-creatie. 
Daarnaast bieden naar verwachting ook de conclusies en aanbevelingen uit het 
rekenkameronderzoek “Evaluatie Cultuurnota” belangrijke input voor de actualisatie van 
het cultuurbeleid. 
 
Tot slot geldt dat recentelijk gevormd beleid rondom Theater de Bussel, de Bibliotheek en 
het Centrum voor de Kunsten het uitgangspunt vormt voor het cultuurbeleid 3.0. Uiteraard 
is het niet uitgesloten dat er verbeterpunten komen voor deze instellingen, maar deze 
moeten dan wel passen binnen de recentelijk geformuleerde beleidskaders.  
 
5. Geld 
 
De kosten voor het actualiseren van het cultuurbeleid bestaan hoofdzakelijk uit uren vanuit 
de verschillende beleidsterreinen en van de cultuurcoaches. De inzet van de 
cultuurcoaches wordt meegenomen in de opdrachtverstrekking 2015 voor de Brede Buurt. 
Uitgangspunt is dat dit budgetneutraal gebeurt. 
 
Om het verbindend bestuur vorm en inhoud te geven is er daarnaast ook behoefte aan een 
werkbudget. Denk hierbij aan kosten voor communicatie en presentatie, huur van locaties, 
aankleding e.d. De kosten hiervan worden geschat op € 15.000 en kunnen gedekt worden 
binnen de reguliere budgetten voor Cultuur. 



 

 

 

 

 

  3/4 

Projectopdracht 

6. Organisatie 
 
Bestuurlijk opdrachtgever: J. Peters, wethouder cultuur 
Ambtelijk opdrachtgever: R. van der Heijden, manager SCW 
Projectleiding: S. Meuwissen, projectleider SCW 
 
Er zal expertise worden geleverd door SCW, BCA, Sto en ISC (intern) en de 
cultuurcoaches (extern). Aan elke thema wordt een beleidsmedewerker en een 
cultuurcoach gekoppeld. Hierbij fungeert de cultuurcoach als coördinator van de werkgroep 
en is verantwoordelijk voor de opbrengst van de werkgroep rondom zijn of haar thema. De 
werkgroepen bestaan daarnaast uit externen die expertise over en/of affiniteit hebben met 
het thema. Daarnaast zal samen met de onderzoeker van S&O rondom dezelfde thema’s 
een enquête worden gehouden onder het burger- en ondernemerspanel van de gemeente 
Oosterhout. 
Verantwoording van de opdracht vindt plaats in de projectgroep die wordt aangestuurd 
door de projectleider en waarin ook de cultuurcoaches zitting hebben. Ondersteunende 
taken vanuit communicatie, financiën en statistiek & onderzoek zullen daar waar nodig, 
aanschuiven/participeren. Afstemming met de opdrachtgever zal via het poho (bestuurlijk) 
en via regulier overleg (ambtelijk) plaatsvinden. 
 
7. Tijd 
 
De tijdsplanning van het project ziet er grofweg als volgt uit: 
 
Januari - Februari 2015:  Opzetten projectorganisatie, actoreninventarisatie en -analyse 

en vaststellen projectopdracht 
Februari 2015:  Voorbereiding kick-off bijeenkomst met het culturele veld  
Maart 2015:  Kick-off bijeenkomst culturele veld (en breder) en formeren 

van de themagroepen 
April – Oktober 2015:  Uitwerking per thema door de themagroepen, spontane 

ontmoetingen met het culturele veld (en breder), enquête 
onder burger- en ondernemerspanel 

November–December 2015:  Verzamelen en verwerken van input uit themagroepen en de 
enquêtes en bespreken in een slotbijeenkomst met het 
culturele veld (en breder) 

Januari 2016:    Opstellen/vormgeven cultuurbeleid 3.0  
Februari 2016:  Besluitvorming college 
Maart 2016:    Besluitvorming Raad  
 
De ureninzet bedraagt naar schatting: 
 
Projectleider:          200 uur 
Beleidsondersteuner:         150 uur 
Beleidscoördinator BCA (werkgroep Culturele identiteit en infrastructuur)   50 uur 
Beleidsmedewerker ISC:  (werkgroep Cultuur en Sociaal)     50 uur 
Beleidsmedewerker SCW (werkgroep Cultuur en Educatie)     50 uur 
Beleidsmedewerker StO:  (werkgroep Cultuur en Economie)     50 uur 
Projectleider JONG:           75 uur 
Onderzoeker S&O:            75 uur 
Senior communicatieadviseur:         75 uur 
Cultuurcoaches:          360 uur 
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8. Communicatie (en informatie)  
 
We gaan op een aantal verschillende niveaus communiceren/informatie ophalen. 
Allereerst zal er een kick-off bijeenkomst worden georganiseerd, waarbij iedereen die 
affiniteit met cultuur heeft is uitgenodigd. In de kick-off bijeenkomst worden de 
bovengenoemde thema’s toegelicht en nader verkend. 
 
Daarna zal er ook een aantal werkgroepen worden geformeerd rondom de vastgestelde 
thema’s. Een werkgroep bestaat uit minimaal één interne en één externe 
materiedeskundige en wordt aangevuld met een aantal belangstellenden. De cultuurcoach 
is de ‘coördinator’ van de werkgroep. Elke werkgroep bestaat uit maximaal 8 personen. De 
rol van de cultuurcoach richt zich op:  

 Het coördineren, inspireren en stimuleren van de werkgroep; 

 Het (op ludieke wijze) ophalen van informatie uit Oosterhout (spontane 
ontmoetingen bijvoorbeeld gekoppeld aan bestaande evenementen)  

 De presentatie (vorm) van het eindproduct.  
 
Daarnaast wordt er ook een enquête gehouden onder het burger- en ondernemerspanel 
rondom dezelfde thema’s.  
 
De uitkomsten van zowel de enquête als de werkgroepen worden ten slotte gepresenteerd 
en besproken in een slotbijeenkomst waarbij iedereen die affiniteit heeft met cultuur weer 
wordt uitgenodigd. 
 
Onder leiding van de communicatieadviseur wordt Factor C1 ingezet om de participatie en 
communicatie gedurende het project vorm te geven en uit te voeren. Hierbij zal ook 
aandacht zijn voor de wijze waarop de raad in een vroegtijdig stadium kan worden 
meegenomen in het actualiseren van het cultuurbeleid. 
 
9. Kwaliteit  
 
Aangezien het doel is om met Oosterhout te komen tot een cultuurbeleid voor Oosterhout, 
dat qua vorm en inhoud nog helemaal open staat, is het erg lastig om hieraan bepaalde 
kwaliteitscriteria te hangen. Het koppelen van ‘professionals’ (zowel intern als extern) aan 
‘amateurs’ moet er voor zorgen dat de kwaliteit wordt gewaarborgd. 
 
Voor akkoord: 
 
Ambtelijk opdrachtgever:    Projectleider: 
 
 
Datum:      Datum: 
 
 

Door directie  vastgesteld:   
Door college van burgemeester en wethouders vastgesteld :  

                                                      
1
 Factor C staat voor communicatie in het hart van beleid. Het is een werkwijze waarin beleids- en communicatieadviseurs 

vanaf het begin van het beleidsproces nauw met elkaar samenwerken om de buitenwereld en de binnenwereld met elkaar te 
verbinden. Factor C is daarmee ook een methodiek die beleidsmakers ondersteunt bij het ontwikkelen van communicatief 
beleid. 


