
Cultuurconferentie 2019: 
Revival van de regio?
Bovenlokale samenwerking binnen cultuur & erfgoed

Donderdag 7 februari 2019  |  CODA Apeldoorn

Partners in verbetering



De BMC Cultuurconferentie 2019 staat in het teken van culturele 
samenwerking in de regio. We organiseren de conferentie op het 
moment dat het Ministerie van OCW zich beraadt over het advies 
van de Raad voor Cultuur over de ingediende regionale 
cultuurprofielen van circa 16 geselecteerde regio’s. Tijdens de 
BMC Cultuurconferentie zoomen we in op wat zich aan culturele 
samenwerking aftekent in deze regio’s. Ook willen we samen met 
u zoeken naar antwoorden op de volgende deelvragen:

•  Hoe organiseer je regionale samenwerking 

buiten de OCW-regio’s?

•  Wat valt er te leren van bestaande regionale 

samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld van 

de regionale basisbibliotheken of de 

streekomroepen?

•  Hoe werken de (kleinere) theaters in 

regionaal verband samen?

•  Welke rol heeft OCW ten aanzien van het 

voorzieningenniveau van cultuureducatie in 

de regio’s?

•  Welke samenwerkingen in de erfgoedsector 

zijn succesvol en wat zijn de valkuilen?

•  Hoe speelt publieksonderzoek en metadata 

een rol in culturele beleids- en 

productontwikkeling?

Programma

13.00 uur inloop met koffie en thee.

13.30 uur welkom door BMC-team Cultuur & Erfgoed.

13.40 uur   Hilde van Garderen (wethouder Cultuur Almere) 

 •  Belang van regionale cultuurprofielen. Hoe pak je het aan; hoe rol je het uit? 

Kan een stad in verschillende regionale cultuurprofielen participeren? Wat nu 

met het culturele leven in gemeenten en instellingen die niet in regionaal 

cultuurprofiel participeren?

13.50 uur   Vertegenwoordiger OCW Nataly van Driel (OCW-projectleider stelsel 2021-2024) 

 •  Oogst regionale cultuurprofielen. Wat gaat goed/niet goed. Hoe verder qua 

proces: aanpak Proeftuinen en doorkijkje naar kunstenplan 2021-2024. En ook 

hier: aanbevelingen voor zij die niet participeren in een regionaal cultuurprofiel. 

14.00 uur  Gerard Marlet (Atlas voor Gemeenten)

   •  Highlights van de Regionale Cultuurindex.

14.15 uur pauze

14.30 uur  parallelle sessies eerste ronde 

  keuze uit de presentatie of een workshop 



Presentatie Regionale cultuurprofielen in de praktijk

• Introductie: Lotte Ravenhorst (BMC-team Cultuur & Erfgoed)

• Presentatie Cultuurprofiel MRA: Araf Ahmadali

• Presentatie Cultuurprofiel Twente: Mirjam Berning

•  Presentatie Cultuurprofiel Arnhem-Nijmegen: Betty Bergman en  

een vertegenwoordiger uit de cultuursector

Workshops culturele samenwerking (kijk verderop voor de toelichting)

1. Organisatorische vormgeving regionale samenwerkingsverbanden 

2. Nut en noodzaak van publieksonderzoeken 

3. Regionale basisbibliotheken. 15 jaar praktijkervaring; do’s and don’ts

4. Samenwerkingsverband (kleine) theaters Oost-Nederland

5. Regionale programma’s cultuureducatie/Cultuur met kwaliteit

6. Samenwerking Utrechtse kasteelmusea 

7. Lokale/regionale omroepen

15.30 uur pauze

15.45 uur  parallelle sessies tweede ronde

  keuze uit de paneldiscussie of een workshop

Paneldiscussie regionale cultuurprofielen in de praktijk

• Gespreksleiding: Marjorie van Geenhuizen en Lotte Ravenhorst (BMC-team Cultuur & Erfgoed)

• Araf Ahmadali (MRA)

• Mirjam Berning (Twente)

• Betty Bergman (Arnhem-Nijmegen)

Arnhem-Nijmegen, Twente en de Metropoolregio Amsterdam gaan met elkaar in gesprek over de 

culturele regio. Wat gaat goed, waar liggen uitdagingen en wat kan men van elkaar leren? Het gesprek 

wordt geleid door Marjorie van Geenhuizen, adviseur bij BMC. 

Arnhem-Nijmegen, Twente en de Metropoolregio Amsterdam geven ieder een presentatie van het 

eigen cultureel profiel. Hoe heeft men het proces ingericht, op welke wijze is samengewerkt met de 

cultuursector en wat heeft de samenwerking tot nu toe opgeleverd? Een kijkje in de keuken van 

drie unieke regio’s.



Workshops culturele samenwerking

1. Organisatorische vormgeving regionale samenwerkingsverbanden 

2. Nut en noodzaak van publieksonderzoeken 

3. Regionale basisbibliotheken. 15 jaar praktijkervaring; do’s and don’ts

4. Samenwerkingsverband (kleine) theaters Oost-Nederland

5. Regionale programma’s cultuureducatie/Cultuur met kwaliteit

6. Samenwerking Utrechtse kasteelmusea 

7. Lokale/regionale omroepen

16.45 uur   Hilda van Garderen en Gerard Marlet geven een korte  terug koppeling van de deelsessies. 

Ook reiken zij als jury ‘Revival van de regio’ een adviesvoucher uit voor de beste aanvraag. 

Een adviesvoucher staat voor een week gratis advisering door BMC-team Cultuur & Erfgoed. 

Conferentiedeelnemers kunnen zich hiervoor inschrijven op www.bmc.nl/cultuurconferentie. 

17.00 uur  netwerkborrel



1.  Organisatorische vormgeving  
regionale samenwerkingsverbanden 

Nu de inkt van de regionale cultuurprofielen is 

opgedroogd, is misschien wel de belangrijkste 

vraag: hoe ga je deze samenwerking vormgeven? 

En verder: Wat betekenen de profielen voor de 

verhouding tussen gemeenten en culturele 

instellingen? Wie pakt de lead? Hoe kun je 

kennisdeling beter faciliteren? Hoe organiseer je 

vernieuwende projecten? In Leiden heeft men al 

jarenlang ervaring met een stedelijk en regionaal 

werkende cultuurmakelaar en het bijbehorende 

aanjaagfonds. Wat zijn daar de ervaringen mee? 

En zou dat ook een aanpak kunnen zijn voor 

culturele samenwerking in andere regio’s?

Introductie: Mirjam Flik  

(cultuurmakelaar Leiden en  

directeur Cultuurfonds Leiden)

Gespreksleider: Paul van Oort  

(BMC-team Cultuur & Erfgoed)

2.  Nut en noodzaak  
van publieksonderzoeken

Het publiek is meer dan publiek! 

Publieksonderzoek is een onmisbaar ingrediënt 

om een interactieve relatie op te bouwen met 

bezoekers en geïnteresseerden. 

Publieksonderzoek is geen eenrichtingsverkeer 

meer. Als je je publiek daadwerkelijk serieus 

neemt, word je ook uitgedaagd om met een 

nieuwe blik naar publieksonderzoek te kijken. In 

deze parallelsessie doen we dat.

Introductie: Tamara Bakker  

(publieksmonitor Rotterdam Festivals)

Gespreksleider: Eltje de Klerk  

(BMC-team Cultuur & Erfgoed)

3.  Regionale basisbibliotheken. 15 jaar 
praktijkervaring; do’s and don’ts

Alweer zo’n 15 jaar geleden is het 

bibliotheekbestel in ons land grondig op de schop 

gegaan. Overal in het land zijn toen regionale 

basisbibliotheken gevormd; een 

bibliotheekorganisatie die voor verschillende 

gemeenten werkt. Al dan niet met ondersteuning 

vanuit provinciale bibliotheekorganisaties. Wat 

zijn de lessons learned? Welke ervaringen zijn van 

belang om mee te geven aan de nieuwe vormen 

van regionale samenwerking die zich in de 

cultuursector aftekenen?

Introductie: Peter van Eijk  

(directeur Provinciale Bibliotheek  

Organisatie Utrecht)

Gespreksleider: Carin Reinders 

(BMC-team Cultuur & Erfgoed en  

directeur van CODA)

Toelichting op de workshops:



4.  Samenwerkingsverband  
(kleine) theaters Oost-Nederland

Regionale samenwerking tussen ‘gelijksoortige’ 

culturele instellingen is geen nieuw fenomeen. De 

bibliotheken hebben daarin een belangrijke 

voortrekkersfunctie vervuld. Inmiddels zijn er ook 

in andere sectoren aansprekende voorbeelden 

van regionale samenwerking ontstaan, zoals het 

Overleg Kleine Theaters Overijssel (OKTO), een 

samenwerkingsverband van 20 kleinschalige 

theaters. In de workshop ‘Samenwerkingsverband 

(kleine) theaters in Oost-Nederland’ zal Joris 

Kemps, ingaan op de ontstaansgeschiedenis van 

deze bijzondere samenwerking. Daarna gaan we 

met elkaar in gesprek over de ervaringen die 

binnen OKTO zijn opgedaan en onderzoeken we of 

OKTO een impuls kan zijn voor nieuwe initiatieven 

elders in het land. 

Introductie: Joris Kemps  

(voorzitter OKTO en directeur/programmeur 

Theater Hof 88)

Gespreksleider: Dick te Winkel  

(BMC-team Cultuur & Erfgoed)

5.  Regionale programma’s  
cultuureducatie/Cultuur met kwaliteit

“Stel de culturele infrastructuur meer in dienst 

van de scholen.” Volgens de Onderwijsraad en de 

Raad voor Cultuur is dit een noodzakelijke 

maatregel, die ervoor moeten zorgen dat 

cultuureducatie in het hart van het onderwijs 

terechtkomt. “Zo krijgen de scholen de touwtjes 

in handen bij het onderwijzen van kunst en 

cultuur.” Dit schrijven deze raden in hun 

gezamenlijke advies ‘Cultuureducatie: leren, 

creëren, inspireren!’ (2012). “Onderzoek laat zien 

dat 40% ofwel 6,4 miljoen van de inwoners in 

Nederland in de vrije tijd actief aan cultuur 

deelneemt, terwijl de culturele fysieke 

voorzieningen onder druk staan en er barsten 

zitten in de bestaande instituties” (LKCA 2017). In 

alle regioprofielen vormen cultuureducatie en 

meedoen een ‘rode draad’. Hoe geef je daar op 

inhoud en organisatie lokaal en regionaal invulling 

aan? Wat zijn de oplossingsrichtingen? Welk 

cultureel vermogen is nodig om dit te realiseren? 

Sanne Scholten en Johan Boonekamp gaan in 

gesprek met het publiek. Welke oplossingen en 

kansen zijn er en hoe pak je het aan?

Introductie: Sanne Scholten  

(directeur-bestuurder van het LKCA)

Gespreksleider: Johan Boonekamp  

(BMC-team Cultuur & Erfgoed)



6.  Samenwerking Utrechtse 
kasteelmusea 

Samenwerking kan ook tot stand komen door 

impulsen vanuit de provincie, zo blijkt uit deze 

casus, ook al ontvangen slechts twee van de vier 

samenwerkende kasteelmusea een provinciale 

subsidie. Wat zijn de leerpunten uit deze casus 

voor de cultuurinstellingen en de 

subsidieverstrekkers? Hoe kunnen alle 

stakeholders winst behalen met samenwerken? Op 

welke gebieden heeft samenwerken de meeste 

toegevoegde waarde: bij de programmering, de 

marketing, de inkomstenverwerving, het beheer 

van het vastgoed en de collectie of bij de 

bedrijfsvoering? Hoe organiseer je samenwerking?

Introductie: Annetta de Jong  

(directeur Kasteel De Haar)

Gespreksleider: Toine van Helden  

(BMC-team Cultuur & Erfgoed)

7. Lokale/regionale omroepen

In overleg met de VNG, het Ministerie van OCW, 

de OLON/NPLO en de lokale stakeholders hebben 

de lokale omroepen in de periode 2016- 2017 een 

landkaart opgesteld die leidend is bij de 

geleidelijke omvorming van de huidige 260 

individuele omroepen naar ongeveer 80 

gefuseerde of samenwerkende lokale 

‘streekomroepen’ met een verzorgingsgebied van 

gemiddeld iets meer dan 200.000 inwoners. Hoe 

staat het met de vorming van deze 

streekomroepen? Is er zicht op 

kwaliteitsverbetering van het aanbod en 

verduurzaming van organisatie en exploitatie? 

Hoe is de relatie tussen de streekomroep en de 

gemeenten in de regio vormgegeven? Kortom, 

wat gaat goed/niet goed? En: zijn er lessons 

learned om mee te geven aan de uitvoering van 

de regionale cultuurprofielen? 

Introductie: Flip van Willigen  

(directeur 1Twente Enschede en 1Twente Hengelo)

Gespreksleider: Marco van Vulpen  

(BMC-team Cultuur & Erfgoed)



Partners in verbeteringPartners in verbetering

Kijk voor meer informatie op www.bmc.nl

Maak kans op een gratis adviestraject

BMC

Spacelab 4

3824 MR Amersfoort

P.O. box 490

3800 AL Amersfoort

033 - 496 52 00

info@bmc.nl

www.bmc.nl

BMC geeft in 2019 aan een van de deelnemers van de conferentie een 
gratis adviestraject weg ter waarde van 5 adviesdagen (€ 7.500,-) voor 
een innovatief project op cultureel gebied. De winnaar wordt 
bekendgemaakt tijdens de Cultuurconferentie. 

Pak uw kans en meld uw project aan op www.bmc.nl/cultuurconferentie!

Het winnende project:

•  is origineel en innovatief.
•  gaat over kunst/cultuur/erfgoed.
•  versterkt de regionale samenwerking.
•  vergroot cultureel ondernemerschap.


