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Summary 

 

This bachelor thesis looks at the role of the culture broker of the municipality Dalfsen and examines 

how this role is related to the creation of public value. The function of the culture broker, that recently 

emerged as a result of various developments in the cultural sector, plays a role in strengthening the 

cultural field through establishing connections. From the national policy that seems to give much 

attention to collaborations in the cultural field, the municipality Dalfsen decided to appoint a culture 

broker in response to the provision of a cultural arrangement, which was made available by the 

province Overijssel. The municipality gives the culture broker the task to create a strong and 

independent cultural field, which would contribute to a pleasant living environment in the 

municipality.  

 Based on the ten steps that are important for establishing a successful collaboration according 

to Backer, it seems that in the first place the culture broker is carrying out the task mainly from an 

advisory role. With this she contributes to the development of a collaboration. The culture broker 

contributes to ideas about possible collaborations and the way in which they can be shaped. Because 

the initiative remains to the person or institution from the cultural field, the culture broker seems to 

play a small role in determining and thereby evaluating the purpose behind the collaboration. The 

culture broker does not give advice about the required evaluation methods, which reduces the 

sustainability of a collaboration. Because of this, cultural institutions do not learn to adjust and 

innovate connections in the long run, which is important for continuing effective operations to 

contribute to a stronger cultural field.  

 On a broader level, the function of the culture broker seems to have various ingredients from 

the three components that are important, according to Moore, for a strategic creation of public value. 

At first, the municipality clearly formulates the abstract aim of the commitment of the culture broker. 

They also come up with sub-goals with which the cultural broker should work to help achieve this 

abstract aim. There is also a legitimacy for the function of the culture broker which comes from the 

municipality and the cultral field and at least the culture broker has various capabilities to perform her 

job. What seems to be missing, however, is a clear definition of how the result of the commitment of 

the culture broker can be measured. In addition, the culture broker doesn’t seem to be visible for 

everyone, because she has to stay in the background within the commission of the municipality. Here 

she doesn’t acquire legitimacy from everyone. Besides the fact that there haven’t been clear 

evaluations for the job description of the culture broker, no adjustments have been made to increase 

the operational capacity of the function.  

As a conclusion it can be said that besides the ingredients that are already there, the job 

description of the culture broker can still improve in many ways to come closer to  the optimal desired 

result. Good guidelines for an evaluation strategy can play a major role in this.  
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Inleiding  

 

In de uitgangspunten voor het nieuwe cultuurbeleid dat minister Jet Bussemaker heeft opgesteld in de 

beleidsnota Ruimte voor cultuur (2015) speelt samenwerking een belangrijke rol. Zo heeft Bussemaker 

in de beleidsnota drie uitgangspunten opgesteld, waarvan ‘samenwerking als tweede natuur’ er een is. 

Het gaat daarbij zowel om samenwerkingen binnen de culturele sector als om samenwerkingen met 

andere sectoren.1 

 De uitgangspunten die Bussemaker heeft opgesteld komen onder andere voort uit het advies 

dat zij heeft ontvangen van de Raad voor Cultuur. In het advies Agenda Cultuur (2015) pleit de Raad 

voor Cultuur voor het bevorderen van samenwerkingen, wat zou leiden tot het bereiken van een groter 

publiek, het besparen van kosten en het zichtbaar maken van collecties.2 Samenwerkingen zouden 

volgens de Raad voor Cultuur bevorderd kunnen worden door stedelijke regio’s centraal te stellen in 

het Landelijke cultuurbeleid.3   

Vanuit deze visie is het interessant om te kijken naar de manier waarop stedelijke regio’s in de 

praktijk vormgeven aan samenwerking binnen de culturele sector. Wanneer naar trends en 

ontwikkelingen wordt gekeken rondom stedelijke regio’s, en de rol die zij vervullen in het stimuleren 

van samenwerkingen binnen de culturele sector, is de opkomst van cultuurmakelaars een interessant 

en opvallend fenomeen. In het document Nieuwe cultuurfuncties (2010) dat door het beleidsadvies-, 

onderzoeks- en managementbureau DSP-groep is opgesteld, wordt geconstateerd dat vanuit het 

groeiende belang van samenwerkingen binnen de cultuursector een nieuwe beroepsgroep tot stand is 

gekomen.4 In deze nieuwe beroepsgroep valt onder andere de cultuurmakelaar, die een rol inneemt als 

verbinder.5 Daarbij wordt door de DSP-groep het belang van samenwerkingen binnen de culturele 

sector voor het vergroten van de aantrekkelijkheid van gemeentes benadrukt.6 De functie van de 

cultuurmakelaar wordt omschreven als het leggen van relaties tussen professionele organisaties en 

andere instellingen en buurtinitiatieven, als ook tussen professionele culturele instellingen, nieuw 

publiek en nieuwe initiatieven. Het samenbrengen en koppelen ligt daarbij besloten in de opdracht.7  

 Aansluitend bij deze trend is er sinds 2013 in de gemeente Dalfsen een cultuurmakelaar 

ingezet.8 In de beschrijving van het nieuwe cultuurbeleid van Dalfsen voor de periode 2017 – 2020 

wordt onder andere het succes van de cultuurmakelaar benoemd. Van veel partijen zijn er volgens de 

gemeente Dalfsen positieve geluiden gehoord over de cultuurmakelaar en haar verbindende 

                                                           
1 Bussemaker (2015): p. 9. 
2 Raad voor Cultuur (2015): p. 73. 
3 Raad voor Cultuur (2015): p. 1.  
4 DSP-groep (2010): p. 4.  
5 DSP-groep (2010): p. 32.  
6 DSP-groep (2010):. 4.  
7 DSP-groep (2010): p. 42.  
8 Gemeente Dalfsen (2012): p. 9.  
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werkwijze. Daarom wil de gemeente de cultuurmakelaar voor de komende beleidsperiode graag 

behouden.9  

 

Vanuit de opkomende vraag naar samenwerking binnen de culturele sector en de opkomst van de 

cultuurmakelaar, die in het geval van Dalfsen op gemeentelijk en regionaal niveau een taak vervult op 

het gebied van het leggen van verbindingen, is het interessant om te onderzoeken in welke mate de 

cultuurmakelaar een waardevolle rol vervult in Dalfsen met betrekking tot het initiëren van 

samenwerkingen. Naast de publicatie van de DSP-groep is er over de functie van de cultuurmakelaar 

in het algemeen en over de oorsprong van de cultuurmakelaar vanuit het cultuurbeleid nog weinig 

bekend. Het landelijk beleid dat aandacht besteedt aan het belang van verbindingen, wat gezien kan 

worden als oorzaak voor het regionaal cultuurbeleid waarin de cultuurmakelaar een belangrijke rol 

speelt, is daarbij erg recent, waardoor er momenteel weinig analyses gepubliceerd zijn. Vanuit deze 

beperkte informatie komt de volgende onderzoeksvraag voort, die een bijdrage kan leveren aan de 

ontbrekende kennis: Wat is de rol van de cultuurmakelaar in Dalfsen bij het opzetten van 

samenwerkingen, en hoe verhoudt zich dit ten opzichte van het creëren van publieke waarde die vanuit 

het culturele veld een bijdrage levert aan de gemeenschap in Dalfsen?  

Naar aanleiding van deze onderzoeksvraag zal er aandacht besteed worden aan de volgende 

deelonderwerpen: de rol van de cultuurmakelaar in Dalfsen, de manier waarop deze een rol speelt in 

het tot stand brengen van samenwerkingen en de mate waarin de verbindende functie op een 

strategische manier publieke waarde creëert.  

 

De analyse van de rol en bijdrage van de cultuurmakelaar, zal gedaan worden op basis van 

documenten die gepubliceerd zijn door de gemeente Dalfsen waarin een beschrijving van de functie 

van de cultuurmakelaar wordt gegeven, zoals het Cultuurbeleid 2017 – 2020 (2016) en de aanvraag 

Gemeentelijke Cultuur Arrangement 2013 – 2016 (2012). Naast de beleidsdocumenten van de 

gemeente zal er gebruik gemaakt worden van informatie die verzameld is in interviews met de 

cultuurmakelaar zelf, Renée Nieuwenstein; bestuurslid Ilona Burgers van muziekvereniging Excelsior 

en met Wethouder J.W. Uitslag en beleidsmedewerker E. Klunder.  

De rol die de cultuurmakelaar speelt in het tot stand brengen van samenwerkingen zal aan de 

hand van verschillende criteria geanalyseerd worden. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van de tien 

stappen die volgens Thomas E. Backer plaatsvinden tijdens een succesvol samenwerkingsproces. 

Backer benoemt daarbij in zijn onderzoek Partnership as an art form (2002) per fase van het 

samenwerkingsproces wat van belang is. Aan de hand van deze ‘lessen’ die Backer heeft uitgewerkt, 

kan worden bepaald wat de rol van de cultuurmakelaar is binnen het tot stand komen van succesvolle 

samenwerkingen.   

                                                           
9 Gemeente Dalfsen; Cultuurbeleid (2016): p. 14. 
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Vervolgens zal aan de hand van de theorie van John Benington en Mark H. Moore, die gericht 

is op het creëren van publieke waarde, vastgesteld worden in hoeverre de functie van de 

cultuurmakelaar als een waardevolle publieke dienst gezien kan worden. De mate waarin de functie 

van de cultuurmakelaar bijdraagt aan het creëren van een publieke waarde zal worden gemeten aan de 

hand van de Public Value Scorecard (2003) die Moore heeft ontwikkeld aan de hand van deze theorie. 

Deze scorecard geeft een overzicht van de drie belangrijke componenten die samenhangen met het 

creëren van publieke waarde en geeft binnen ieder component een overzicht van belangrijke factoren. 

Door de functie aan de hand van deze scorecard te analyseren, kan worden vastgesteld in welke mate 

de functie van de cultuurmakelaar strategisch ingezet wordt met betrekking tot het creëren van 

publieke waarde. 

 

Het bachelorwerkstuk is opgebouwd uit vier hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk wordt een 

inleidend kader gegeven van het hedendaagse belang van samenwerkingen en de relatie die dit heeft 

met de opkomst van de cultuurmakelaar. Aan de hand van dit belang, dat voortkomt uit zowel 

landelijk, provinciaal en regionaal beleid, wordt geanalyseerd hoe de cultuurmakelaar aansluit bij de 

beleidsdoelen die hier betrekking op hebben.  

 In het tweede hoofdstuk wordt de context van de cultuurmakelaar in Dalfsen geschetst. Zo 

wordt een inzicht gegeven in de specifieke beleidsstukken die in verband staan met het aanstellen van 

de cultuurmakelaar in Dalfsen en wordt een beeld geschetst van de invulling van deze rol.  

 Het derde hoofdstuk richt zich op de levenscyclus van het tot stand komen en uitvoeren van 

een succesvolle samenwerking zoals Backer deze omschrijft. Aan de hand van zijn bevindingen wordt 

in tien fasen geanalyseerd binnen welke fase de cultuurmakelaar bijdraagt aan het tot stand komen van 

een samenwerking. Daarbij wordt gekeken in hoeverre de cultuurmakelaar dit volgens de beschrijving 

van Backer op de juiste manier doet.  

 In het vierde en laatste hoofdstuk zal vervolgens op een breder niveau geanalyseerd worden in 

hoeverre de inzet van de cultuurmakelaar ook daadwerkelijk bijdraagt aan een waardevolle publieke 

dienst. Hierbij wordt allereerst een introductie gegeven in de theorie van Moore en Benington, 

waarnaar vervolgens aan de hand van de Public Value Scorecard (2003) de verbindende functie van de 

cultuurmakelaar wordt geanalyseerd. 
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1. Het hedendaagse belang van samenwerking in de culturele sector 

 

1.1. Samenwerking als onderwerp in het beleid  

Wanneer naar het hedendaagse cultuurbeleid gekeken wordt, valt het op dat het stimuleren van 

samenwerkingen binnen de culturele sector een belangrijke rol speelt. In de beleidsnota Meer dan 

kwaliteit: een nieuwe visie op het cultuurbeleid (2011) die Halbe Zijlstra voor de beleidsperiode 2013 

– 2016 opstelde, wordt hier meerdere keren aandacht aan besteed. Theatergezelschappen zouden 

volgens hem bijvoorbeeld moeten samenwerken met podia en scholen om een groter publiek te 

bereiken.10 Ook musea zouden zelf de weggevallen subsidie voor hun publieks- en wetenschapsfunctie 

moeten opvangen door onder andere nieuwe samenwerkingspartners te vinden.11 Vanuit deze visie 

lijkt samenwerking ingezet te worden als instrument om culturele instellingen weerbaarder te maken 

binnen de forse bezuinigingen die in deze periode zijn doorgevoerd.  

 Opvolgend minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap schenkt op advies 

van de Raad voor Cultuur eveneens veel aandacht aan het belang van samenwerkingen binnen de 

culturele sector. De Raad voor Cultuur adviseert in de Agenda cultuur 2017 - 2020 (2015) onder 

andere om samenwerkingen te stimuleren. Samenwerkingen zouden ingezet moeten worden als middel 

om de zichtbaarheid van instellingencollecties te vergroten, om een ander of breder publiek te bereiken 

of om kosten te besparen door faciliteiten en diensten gezamenlijk uit te voeren.12 

 Minister Bussemaker besluit in de beleidsnota Ruimte voor cultuur (2015), die gericht is op de 

beleidsperiode 2017 – 2020, om onder andere op advies van de Raad voor Cultuur ‘Samenwerking als 

tweede natuur’ als een van de drie uitgangspunten te nemen binnen het nieuwe cultuurbeleid. 

Bussemaker richt zich daarbij op zowel samenwerkingen binnen de culturele sector als verbindingen 

tussen de culturele sector en andere maatschappelijke terreinen.13 In de publicatie Cultuur beweegt 

(2013) van minister Bussemaker wordt daarbij de maatschappelijke waarde van cultuur, naast de 

artistieke en economische waarde, sterk benadrukt. In het stuk schrijft Bussemaker te kiezen voor een 

beleid waarin prioriteit gegeven wordt aan deze maatschappelijke waarde van cultuur. Creativiteit en 

innovatie zijn volgens haar van belang bij vraagstukken op gebied van zorg, maatschappelijk 

verantwoord ondernemen, energie- en voedselvoorzieningen, krimp en vergrijzing. Cultuur en 

cultuuronderwijs zouden daaraan een belangrijke bijdrage leveren.14  

 

                                                           
10 Zijlstra (2011): p. 18. 
11 Zijlstra (2011): p. 22. 
12 Raad voor Cultuur (2015): p. 73.  
13 Bussemaker (2015): p. 9.  
14 Bussemaker (2013): p. 1. 
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1.2. Nieuwe cultuurfuncties 

Vanuit de bovengenoemde ontwikkelingen waarin samenwerkingen in de culturele sector centraal 

staan, is het niet verrassend dat er de afgelopen jaren nieuwe cultuurfuncties opkomen die hierop 

inspelen. Al langere tijd worden er samenwerkingsverbanden vanuit de culturele sector opgezet, aldus 

de DSP-groep in het rapport Nieuwe cultuurfuncties (2010). Het succes van deze samenwerkingen en 

netwerken ligt in het genereren van win-winsituaties die in tijden van economische crisis niet 

overbodig zijn, maar eerder noodzakelijk.15  

 Vanuit de vraag naar samenwerkingen benoemt de DSP-groep zes verschillende nieuwe 

cultuurfuncties die hierop inspelen: de cultuurintendant, de kwartiermaker, de cultuurmakelaar, de 

cultuuraanjager, de cultuurscout/cultuurverkenner en de cultuurcoach. Deze nieuwe cultuurfuncties 

hebben de taak om verbindingen binnen de culturele sector en met andere sectoren te leggen.16 De 

cultuurmakelaar, waar dit bachelorwerkstuk op gericht is, kan binnen de taakverdeling van deze 

functies volgens de DSP-groep gezien worden als tussenpersoon en heeft de opdracht om binnen de 

culturele infrastructuur verbindingen te leggen, deze te versterken en hierover te adviseren. De 

cultuurmakelaar moet daarin initiëren, begeleiden en ontwikkelen, en werkt voornamelijk op 

gemeentelijk niveau.17 

 Uit het rapport van de DSP-groep komen verschillende belangen van de nieuwe 

cultuurfuncties naar voren. Volgens het rapport komen de functies voort uit het Actieprogramma 

Cultuurbereik dat door het ministerie van OCW, provincies en grote gemeenten werd uitgevoerd 

tussen 2001 en 2008.18 De waarde van cultuur voor het publiek speelde vanuit dit programma in eerste 

instantie een grote rol.19 Wanneer we echter naar recente ontwikkelingen kijken, is deze klemtoon 

deels verschoven. Nieuwe cultuurfuncties, waaronder de cultuurmakelaar, dragen nu vanuit de 

bezuinigingen grotendeels bij aan de financiële belangen van de instellingen en de overheid. Zoals 

eerder genoemd beschrijft de DSP-groep dat de win-winsituatie die ontstaat uit samenwerkingen geen 

luxe is binnen de economische toestand waarin culturele instellingen verkeren.20  

De cultuurmakelaar lijkt binnen de uitvoering van zijn functie bij te dragen aan de 

uitgangspunten van de overheid voor een sterke culturele sector en een aantrekkelijk leefklimaat in de 

stad binnen een beperkt budget. De DSP-groep beschrijft net als de Raad voor Cultuur hoe kunst en 

cultuur door gemeenten kunnen worden ingezet om de stad aantrekkelijk te maken. Sommige 

gemeenten zouden zo nieuwe cultuurfuncties inschakelen om verbinding in, en verrijking van het 

culturele aanbod te stimuleren in de regio om meer inhoud en uitstraling te creëren.21 

                                                           
15 DSP-groep (2010): p. 4.  
16 DSP-groep (2010): p. 29.  
17 DSP-groep (2010): p.32 – 33.  
18 Ministerie van OCW (2000): p. 39.  
19 DSP-groep (2010): p. 13.  
20 DSP-groep (2010): p. 4.  
21 DSP-groep (2010): p. 14.  
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2. De cultuurmakelaar in Dalfsen  

 

2.1. Invloed van provinciaal beleid 

Het belang van samenwerking binnen de culturele sector waar vanuit landelijke niveau waarde aan 

wordt gehecht, heeft uiteindelijk geleid tot de aanstelling van een cultuurmakelaar binnen de gemeente 

Dalfsen. Deze aanstelling is niet direct vanuit landelijk beleid overgenomen door de gemeente 

Dalfsen. Allereerst heeft de deze landelijke visie doorgewerkt binnen het provinciaal beleid. Directe 

aanleiding voor het aanstellen van een cultuurmakelaar in Vechtdal, de regio waarbinnen Dalfsen valt, 

was de cultuurnota 2013 -2016 van de provincie Overijssel. Aan het begin van de nota wordt vanuit 

gesprekken met verschillende gemeenten geconcludeerd dat onder andere het stimuleren van 

samenwerking en het leggen van verbindingen een veel besproken onderwerp is. In de nota wordt 

verder vastgesteld dat de arrangementen waarbinnen de provincie tussen 2004 en 2012 heeft 

samengewerkt met een aantal gemeenten, zullen worden voortgezet.22 Voorwaarde voor deelname aan 

deze arrangementen als gemeente is het arrangement voor de helft zelf te financieren.23  

Deze arrangementen, die de provincie Overijssel beschikbaar stelt, zijn gericht op het 

versterken van de culturele infrastructuur binnen gemeenten en zijn onderdeel van het 

cultuurparticipatieprogramma van de provincie dat zich richt op de participatie en ontwikkeling binnen 

de sector. Binnen het cultuurparticipatieprogramma valt ook de regeling Cultuurmakelaars waarbinnen 

in 2014 tien gemeenten aan de slag zijn gegaan met cultuurmakelaars, die als onafhankelijke 

intermediair contacten tussen culturele organisaties en gemeenten legt.24 Deze regeling is daarbij 

vanuit provinciale doeleinden gericht op het bevorderen van onderlinge samenwerking, cultureel 

ondernemerschap en deskundigheid van culturele organisaties en gemeenten.25 

 

2.2. Een lokaal project 

Naar aanleiding van het beschikbaar stellen van de cultuurarrangementen vanuit de provincie heeft de 

gemeente Dalfsen hiervoor in 2013 een aanvraag ingediend. Met het cultuurarrangement wil de 

gemeente Dalfsen haar cultuurbeleid en haar culturele profiel verder ontwikkelen en vormgeven. 

Daarnaast wil de gemeente met het arrangement zorgen voor meer binding in de samenleving en 

tussen de bewoners en de gemeente.26 

 Vanuit het cultuurarrangement ziet de gemeente Dalfsen samen met de gemeente Hardenberg 

en Ommen een meerwaarde in een onderlinge samenwerking. Door samen te werken vanuit het 

                                                           
22 Provincie Overijssel (2012): p.4.  
23 Provincie Overijssel (2012): p. 12. 
24 Provincie Overijssel; perspectiefnota (2013): p. 20.  
25 Provincie Overijssel; kerntakenbegroting (2013): p. 166.  
26 Gemeente Dalfsen (2012): p. 2. 
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cultuurarrangement kunnen krachten worden gebundeld, waardoor efficiënt te werk kan worden 

gegaan en taken verdeeld kunnen worden.27 

 Binnen de aanvraag voor het cultuurarrangement geeft Dalfsen aan een cultuurmakelaar aan te 

willen stellen die een belangrijke rol moet gaan spelen als bindende schakel tussen het culturele veld, 

de gemeente en ontwikkelingen die spelen in de culturele sector. Vanuit de visie op samenwerking 

tussen bovengenoemde drie gemeenten zou de cultuurmakelaar een regisserende rol hebben in de 

verbinding tussen de gemeenten in Vechtdal.28 

  Naar aanleiding van de acceptatie van de aanvraag van Dalfsen, is de gemeente in 2013 van 

start gegaan met het provinciale cultuurarrangement. Ook de gemeenten Ommen en Hardenberg deden 

vanaf dit jaar mee aan het cultuurarrangement. Vanaf het begin van deze deelname hebben de 

gemeenten samenwerking gezocht. Zij hebben dan ook één gezamenlijke cultuurmakelaar 

aangesteld.29  

 

2.3. De cultuurmakelaar 

In de periode 2013 – 2016 is Renée Nieuwenstein in de drie Vechtdalse gemeenten aangesteld als 

cultuurmakelaar met het doel om partijen bij elkaar te brengen, initiatief aan te wakkeren en op deze 

manier het culturele veld te versterken.30 De cultuurmakelaar is beschikbaar voor iedereen die binnen 

deze gemeenten vragen of ideeën heeft op het gebied van kunst en cultuur.31 Verbinden is, zoals 

Niewenstein zelf aangeeft, een van de belangrijkste taken van haar functie.32 In de afgelopen 

beleidsperiode 2013 – 2016 heeft de cultuurmakelaar binnen Vechtdal zo verschillende initiatieven en 

projecten ondersteund. Haar rol in het leggen van verbindingen is voornamelijk adviserend en 

meedenkend. Het initiatief moet komen van het culturele veld zelf. Dit kunnen zowel individuele 

kunstenaars, organisaties, verenigingen of overheidsinstanties zijn. Tijdens bijvoorbeeld het spreekuur 

kan het culturele veld met ideeën en/of vragen terecht bij de cultuurmakelaar. Daarnaast is de 

cultuurmakelaar ook buiten de spreekuren beschikbaar als aanspreekpunt waarbij Nieuwenstein 

meedenkt en adviseert over de mogelijkheden die eventuele verbindingen kunnen bieden en over de 

mogelijkheden die er bestaan vanuit de gemeente. Op deze manier is de cultuurmakelaar ook een 

verbindende factor tussen het culturele veld en de gemeente. Verder speelt de cultuurmakelaar een 

grote rol in de organisatie van de Week van Amateurkunst waarin amateurverenigingen gezamenlijk 

de mogelijkheid krijgen om zich te laten zien en waarin workshops worden aangeboden ter 

bevordering van de kennisontwikkeling binnen het culturele veld. Als laatste is Nieuwenstein 

                                                           
27 Gemeente Dalfsen (2012): p. 5. 
28 Gemeente Dalfsen (2012): p. 9. 
29 Vechtdal cultuurparel (2017): p. 4. 
30 Gemeente Dalfsen (2012): p. 9.  
31 Dalfsen Doet. 
32 Nieuwenstein (2017). 
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betrokken bij de opzet van een online platform waarop het culturele veld en de activiteiten die 

hierbinnen plaatvinden, in kaart worden gebracht.33 

Vanuit de Vechtdalse gemeenten krijgt de cultuurmakelaar daarbij de opdracht om zichzelf 

uiteindelijk misbaar te maken. Dit moet de cultuurmakelaar onder andere bewerkstelligen door het 

culturele veld aan te leren om elkaar te vinden en verbindingen aan te gaan. Voor de huidige 

beleidsperiode 2017-2020 hebben de gemeenten Ommen en Hardenberg ervoor gekozen om de 

cultuurmakelaar dan ook niet opnieuw in te zetten. Dalfsen vindt het echter wel van belang om ook in 

deze periode de makelaar een verbindende rol te laten spelen binnen de gemeente.34 Van verschillende 

partijen uit het culturele veld zou de gemeente positieve reacties terugkrijgen over de inzet van de 

cultuurmakelaar. Door deze in de periode 2017 – 2020 opnieuw in te zetten, wil Dalfsen haar interne 

culturele infrastructuur blijven ondersteunen en verder ontwikkelen.35 Het is echter ook binnen de 

gemeente Dalfsen de bedoeling dat het culturele veld uiteindelijk sterk genoeg is om zelf een bruisend 

klimaat te creëren.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Nieuwenstein (2017); Uitslag, Klunder (2017). 
34 Nieuwenstein (2017). 
35 Gemeente Dalfsen; Cultuurbeleid (2016): p. 14. 
36 Uitslag, Klunder (2017). 



12 
 

3. De weg naar succes 

 

Twee kerntaken van de cultuurmakelaar in Dalfsen zijn het leggen van verbindingen en het stimuleren 

van samenwerking. Zowel op provinciaal als op gemeentelijk niveau wordt het versterken van het 

culturele werkveld als doel van deze verbindende functie gezien.37 Ook in de trend van het landelijke 

beleid blijkt uit zowel het rapport van de DSP-groep als uit het beleid van minister Bussemaker dat het 

doel van het stimuleren van samenwerkingen moet leiden tot een weerbaardere culturele sector die 

inspeelt op veranderdingen op het gebied van publieksbereik en de daling van financiële middelen die 

beschikbaar worden gesteld vanuit het Rijk.38 

  Om dit uiteindelijke doel te behalen, is het van belang dat de samenwerkingen op een 

succesvolle en duurzame manier worden opgezet. Hierin speelt de cultuurmakelaar op regionaal 

gebied een belangrijke rol. Dit hoofdstuk zal aan de hand van het artikel Partnership as an Art Form 

(200) van Thomas E. Backer een kader schetsen voor het analyseren van de effectiviteit van de 

werkwijze die de cultuurmakelaar, toepast in de ondersteuning bij het ontwikkelen van 

samenwerkingen en verbindingen.  

 

3.1. Het samenwerkingsproces 

Het artikel Partnership as an Art Form dat Backer in 2002 publiceerde, geeft inzicht in het proces dat 

doorlopen wordt bij het tot stand brengen van een samenwerking en geeft daarbij een kader van 

belangrijke factoren die invloed hebben op het succes van dit proces. Het artikel bevestigt eveneens 

het groeiende belang van samenwerking in onder andere de non profitsector, dat voort zou komen uit 

dalende subsidies naar aanleiding van de financiële crisis en de impact van multiculturele- en 

technologische ontwikkelingen in de culturele sector.39 Zowel het publiek als de mogelijkheden om 

kunst en cultuur te produceren en tentoon te stellen, zijn veranderd. Het omgaan met de uitdagingen en 

de mogelijkheden die deze ontwikkelingen bieden, zouden volgens Backer eerder tot succes leiden 

wanneer deze vanuit samenwerkingsverbanden worden aangegaan.40  

Het is daarbij wel van belang dat een samenwerking op de juiste manier plaatsvindt. Een van 

de belangrijke beslissingen die gemaakt moeten worden voorafgaand aan een samenwerking, is het 

doel hiervan. Door het doel dat een samenwerking voor ogen heeft van te voren duidelijk vast te 

stellen en daarbij een passende evaluatie op te stellen, kan binnen een samenwerking gerichter gewerkt 

worden.41  

                                                           
37 Gemeente Dalfsen (2012): p. 9; Provincie Overijssel (2012): p. 12. 
38 DSP-groep (2010): p. 13; Bussemaker (2013): p. 1. 
39 Backer (2002): p. 5. 
40 Backer (2002): p. 5. 
41 Backer (2002): p. 12. 
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Naast het vaststellen van het doel van een samenwerking en de evaluatie van dit doel, 

formuleert Backer meerdere stappen die belangrijk zijn binnen het tot stand brengen en uitvoeren van 

een samenwerking. Deze stappen zouden volgens Backer moeten bestaan uit:  

- Beslissen om samen te werken 

- Ontwerpen 

- Doelen bepalen 

- Leiderschap vaststellen 

- Leden vaststellen 

- Middelen mobiliseren 

- Integreren in de omgeving/maatschappij 

- Uitvoeren van de samenwerking 

- Samenwerking evalueren 

- Verbeteren/duurzaamheid bevorderen 

Aan de hand van deze tien stappen geeft Backer per fase advies over wat wel en niet te doen 

binnen een samenwerkingsverband. Daarbij kan de levenscyclus gebruikt worden als controlelijst voor 

het samenwerkingsproces.42  

 

3.2. Doelen behalen  

Aan de hand van bovengenoemd artikel van Backer kan een analyse gemaakt worden van de bijdrage 

die de cultuurmakelaar levert aan het tot stand komen van succesvolle samenwerkingen.  

 Het vaststellen van het doel van een samenwerking is, zoals Backer stelt, van belang om een 

samenwerking op de juiste manier te laten verlopen. Wanneer hier op breed niveau naar gekeken 

wordt, is het doel van het inzetten van de cultuurmakelaar, zoals het vanuit landelijk en regionaal 

beleid gesteld wordt, het stimuleren van samenwerkingen om zo de culturele sector weerbaarder te 

maken door middel van de mogelijkheden die het biedt op financieel - als ook technologisch- en 

publiek veranderend gebied.43 Renée Nieuwenstein, cultuurmakelaar in Dalfsen, werkt aan deze brede 

doelen via verschillende concrete doelen die volgens Backer vaker schuilgaan achter samenwerkingen 

binnen de non profit sector.44 Tijdens de Week van de Amateurkunst, waarin de cultuurmakelaar een 

rol speelt als initiator en organisator, krijgen amateurkunstverenigingen bijvoorbeeld de mogelijkheid 

om zichzelf te laten zien. Het verbinden van verschillende amateurverenigingen in een groot 

evenement leidt tot verrijking van publiek en leden. Daarnaast ondersteunt de cultuurmakelaar het 

culturele veld door middel van trainingen en workshops die leiden tot kennisontwikkeling en 

professionaliteit.45 

                                                           
42 Backer (2002): p. 47. 
43 DSP-groep (2010): p. 13; Bussemaker (2013): p. 1. 
44 Backer (2002): p. 11.  
45 Nieuwenstein (2017); Burgers (2017). 
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 Nieuwenstein werkt op deze wijze aan de opdracht van de gemeente om de het culturele veld 

op een duurzame manier te versterken.46 Binnen haar adviserende rol tijdens spreekuren en als 

beschikbaar aanspreekpunt, hangt het doel dat wordt nagestreefd in het advies af van de vraag van de 

organisaties en kunstenaars. Het doel verschilt dan ook per vraagstuk.47 Hoewel het vaststellen van een 

doordachte en scherpe missie van een samenwerking van belang is voor het succes zoals Backer stelt, 

speelt de cultuurmakelaar hier geen grote rol in. De verantwoordelijkheid voor het vaststellen en 

nastreven van een duidelijk gedefinieerd doel blijft liggen bij de organisaties en individuen die gebruik 

maken van de inzet van de cultuurmakelaar. De cultuurmakelaar denkt echter wel mee over de 

haalbaarheid van de doelen waarmee organisaties en kunstenaars bij de cultuurmakelaar aankloppen.48  

Het vaststellen van het grotere achterliggende doel dat schuilgaat achter de opdracht die de 

cultuurmakelaar uitvoert, wordt daarnaast weer door de gemeente geformuleerd. In eerste instantie 

werd deze opdracht geformuleerd vanuit het cultuurarrangement waarbinnen eveneens de provincie 

een aandeel had. Sinds afgelopen jaar is de cultuurmakelaar echter slechts vanuit de gemeente Dalfsen 

aangesteld.49 

 

3.3. Een aanzet binnen het samenwerkingsproces  

Wanneer verder gekeken wordt naar de stappen die Backer formuleert, lijkt de cultuurmakelaar 

voornamelijk een rol te spelen binnen de beslissende fase waarin bepaald wordt of een samenwerking 

wel of niet de juiste keuze is. Daarnaast speelt de cultuurmakelaar voor een deel een rol binnen de 

planningsfase, het verzamelen van middelen, vaststellen van leden en het integreren van de 

samenwerking binnen de omgeving. De cultuurmakelaar speelt een verbindende rol binnen het 

culturele veld van Dalfsen door als een dienst vanuit de gemeente beschikbaar te zijn voor culturele 

initiatiefnemers met vragen. Binnen het aandragen van mogelijkheden en advies maakt de 

cultuurmakelaar gebruik van haar netwerk om zo vanuit verbindingen vraagstukken waar mogelijk aan 

te pakken.50 Zo denkt de cultuurmakelaar tijdens de beslissende fase mee over de mogelijkheden die er 

zijn met betrekking tot de vraag van de partij die haar benadert. Bepalen of een 

samenwerkingsverband aangaan de juiste keuze is vanuit de vraag die wordt gesteld, speelt hierin een 

belangrijke rol.51 De rol van de cultuurmakelaar als buitenstaander heeft, zoals Backer beschrijft, 

voordelige effecten op het succes van een mogelijke samenwerking. Zo legt hij uit hoe een consultant 

kan helpen bij het samenbrengen van potentiële partners door middel van een objectieve kijk op de 

behoefte en potentie van de samenwerking.52 De verfrissende blik van de cultuurmakelaar is volgens 

                                                           
46 Uitslag, Klunder (2017).  
47 Nieuwenstein (2017). 
48 Nieuwenstein (2017).  
49 Nieuwenstein (2017). 
50 Nieuwenstein (2017). 
51 Nieuwenstein (2017). 
52 Backer (2002): p. 47.  
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Nieuwenstein een van de waardevolle aspecten van haar taak. De cultuurmakelaar heeft dan ook de 

grootste bijdragen binnen deze beslissende fase.53 

 De bijdrage die de cultuurmakelaar levert aan het plannen van de samenwerking, het 

verzamelen van middelen, vaststellen van leden en integreren binnen de omgeving doet de 

cultuurmakelaar vanuit een adviserende en meedenkende rol via spreekuren en de organisatie van 

workshops. De uiteindelijke uitvoering en verantwoordelijkheid blijft hierin altijd bij de 

initiatiefnemer liggen.54 Vanuit haar adviserende rol denkt de cultuurmakelaar mee over hoe een 

samenwerking vorm gegeven zouden kunnen worden en wat hiermee bereikt kan worden. Daarnaast 

denk de cultuurmakelaar mee over mogelijke samenwerkingspartners, oftewel leden die een bijdrage 

zouden kunnen leveren. Voor het verwerven van middelen geeft de cultuurmakelaar ook tips over 

mogelijkheden die op dit gebied kunnen ontstaan vanuit samenwerkingen of advies met betrekking tot 

vergunningen of subsidieaanvragen. Daarnaast organiseert de cultuurmakelaar trainingen en 

workshops waarin culturele organisaties en kunstenaars leren om middelen te verwerven of om in te 

spelen op ontwikkelingen waardoor zij leren om te integreren binnen de huidige maatschappij.55 

 Bij de uitvoerende, evaluerende en aanpassingsfase die Backer eveneens als belangrijk 

benoemt, speelt de cultuurmakelaar geen rol meer. Initiatiefnemers worden geacht deze fasen zelf op 

te pakken. De cultuurmakelaar omschrijft haar rol dan ook als een begeleiding bij het initiëren, 

opzetten en verbinden. ‘De organisaties moeten het verder uiteindelijk wel echt zelf doen,’ laat de 

cultuurmakelaar weten.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 Nieuwenstein (2017). 
54 Nieuwenstein (2017). 
55 Nieuwenstein (2017). 
56 Nieuwenstein (2017). 
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4. De publieke waarde van de cultuurmakelaar 

 

In het vorige hoofdstuk is aan de hand van het samenwerkingsproces zoals deze door Backer wordt 

omschreven, geanalyseerd tijdens welke fasen de cultuurmakelaar binnen samenwerkingsprocessen, 

invloed uitoefent. Deze analyse geeft een inzicht in hoeverre de cultuurmakelaar een bijdrage levert 

aan een succesvol samenwerkingsproces zoals Backer deze omschrijft.   

 Vanuit deze functieomschrijving binnen een samenwerkingsproces kan aan de hand van de 

theorie van Mark H. Moore geanalyseerd worden in hoeverre de uitvoering van de verbindende rol van 

de cultuurmakelaar aldus ook bijdraagt aan een waardevol resultaat voor de openbare gemeenschap in 

Dalfsen. Deze waarde wordt door Moore ook wel beschreven als publieke waarde. Het creëren van 

publieke waarde voor een regionale omgeving kan als een van de algemene taken van een gemeente 

worden gezien, die in het geval van de cultuurmakelaar opdrachtgever is.  

In dit hoofdstuk zal een inleiding worden gegeven op de Public Value (1995) theorie van 

Moore waarbinnen ook een kader wordt geschetst voor het meten van de publieke waarde. Dit 

methodische kader dat Moore eveneens ontwikkelde, wordt ook wel de Public Value Scorecard (2003) 

genoemd en wordt vervolgens in dit hoofdstuk gebruikt om de publieke waarde die de cultuurmakelaar 

creëert vanuit haar verbindende functie te meten.  

  

4.1. Public Value Management 

In 1995 ontwikkelde Mark. H. Moore een theorie die de openbare sector moest ondersteunen 

bij het strategisch omgaan met complexe problemen en veranderingen in de maatschappij.57 De Public 

Value (1995) theorie van Moore kan gezien worden als een reactie op twee eerdere modellen. In het 

eerste model, de traditional public administration, wordt de overheid als hoofdontwikkelaar van 

publieke diensten gezien. Daarbij wordt uitgegaan van een stabiele economische en politieke context 

waarin problemen eenvoudig met bekende en begrepen oplossingen verholpen kunnen worden. 

Hiertegenover staat het new public management. Hierbij staat voorop dat het marktmechanisme de 

behoeften en benodigdheden van individuen binnen de samenleving uitdrukt en daarbij zorgt voor 

voldoening van deze behoeften aan de hand van de keuzes die door individuen in de maatschappij 

worden gemaakt. De rol van overheden wordt hierin een stuk beperkter.58 

 Moore erkent tegenover deze twee modellen, vanuit het Public value (1995) model dat hij 

ontwikkelde, dat overheden niet flexibel, innovatief en creatief genoeg zijn om op de veranderende 

maatschappij te reageren. Moore ziet echter wel een rol voor de overheid in het produceren van 

publieke diensten.59 Het public value management (1995) erkent daarbij dat de behoeftes en 

problemen die burgers, gemeenschappen en overheden tegenkomen eerder complex en divers, dan 

                                                           
57 Moore, Benington (2011): p. 1.  
58 Moore, Benington (2011): p. 13. 
59 Moore, Benington (2011): p. 9. 
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eenvoudig en gelijk zijn. Daarom zou overheidsbeleid volgens Moore op een tijdelijke en reflexieve 

manier moeten worden ontwikkeld, waarbij een uitgebreide dialoog met het publiek en 

belanghebbende wordt gevoerd.60 De overheid heeft volgens Moore, zoals net genoemd, niet alleen 

een rol in het ontwikkelen en bewaken van regels en sociale veiligheid, maar ook in het ontwikkelen 

van publieke diensten en daarmee waarde.61 Om deze publieke waarde te creëren zouden openbare 

bestuurders hun strategieën volgens Moore moeten  

voorzien van drie onderdelen, namelijk: een heldere definitie 

van de beoogde publieke waarde die behaald moet worden, 

legitimatie en ondersteuning vanuit belanghebbende, en 

operationele bekwaamheid.62 Deze drie onderdelen die 

belangrijk zijn voor een effectieve strategie, gericht op het 

creëren van publieke waarde, vormen samen de strategische 

driehoek, die door openbare bestuurders in een 

gebalanceerde opstelling dient nagestreefd te worden.63 

           Figuur 1. 

4.2. Meten van publieke waarde 

Vanuit de theorie die Moore heeft ontwikkeld rondom het creëren van publieke waarde heeft hij aan 

de hand van de Balanced Scorecard van Robert Kaplan, waarmee de prestatie van een 

profitorganisatie gemeten kan worden, de Public Value Scorecard (2003) ontwikkeld, die 

voornamelijk gericht is op het meten van de prestaties van een non-profitorganisatie.64 

 De drie verschillende aspecten van de strategische driehoek (figuur 1) van Moore spelen 

binnen de Public Value Scorecard (2003) eveneens een belangrijke rol als drie perspectieven waaraan 

het proces en resultaat van een strategische visie gericht op het creëren van publieke waarde kan 

worden gemeten.65  

  Voor het meten van het eerste component, ook wel de helderheid van de definitie die wordt 

gegeven van de nagestreefde publieke waarde, is het van belang om het verband tussen de verlangde 

uitkomsten aan de ene kant en de middelen, de processen en activiteiten die worden ingezet om deze 

uitkomst te behalen aan de andere kant, overzichtelijk te hebben.66 Daarbij stelt Moore dat het van 

belang is om niet alleen te focussen op de resultaten die vaak pas op lange termijn zichtbaar zijn en 

daardoor pas na lange tijd feedback kunnen geven op de prestatie. Door ook processen en subdoelen te 

evalueren tijdens de uitvoering van de strategie kan volgens Moore op korte termijn, waar nodig, 

                                                           
60 Moore, Benington (2011): p. 13, 14.  
61 Moore, Benington (2011): p. 4. 
62 Moore, Benington (2011): p. 4. 
63 Moore, Benington (2011): p. 5. 
64 Moore (2003): p. 4, 5. 
65 Moore (2003): p. 13. 
66 Moore (2003): p. 13. 
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bijgestuurd worden.67 De abstracte missie die schuilgaat achter de inzet van een strategie voor het 

creëren van publieke waarde, definieert hierin het verlangde eindresultaat. Deze missie kan weer 

behaald worden door middel van operationele doelen, of ook wel strategische doelen genoemd. De 

strategische doelen die ieder een onderdeel uitmaken binnen de uitvoering, kunnen tijdens het proces 

als kleinere subdoelen gemeten worden.68 

 Bij het meten van de legitimatie en ondersteuning die er bestaat voor de missie van een non-

profitorganisatie wordt gesteld dat er aandacht moet worden besteed aan de algehele levensvatbaarheid 

van de strategie. Legitimiteit en steun worden zo verworven bij alle belanghebbenden. Daarbij worden 

deze legitimiteit en steun niet alleen verworven middels financiële bijdragen wanneer het een non-

profitorganisatie betreft, maar speelt ondersteuning middels tijd, het beschikbaar stellen van 

materialen, overheidsautorisatie via het geven van ‘vergunningen’ of toestemming, en formele en 

informele invloeden middels enthousiasme en goede wil voor de missie ook een rol.69 

 Het derde en laatste meetcomponent betreft de operationele capaciteit waarbinnen de 

verworven inputs, bestaande uit werkzaamheden, processen, procedures en programma’s, worden 

omgezet in outputs, oftewel voldoening van cliënten en op breder niveau sociale uitkomsten.70 Om de 

operationele capaciteit effectief te meten moeten zowel de inputs als de outputs worden gemeten. De 

outputs hangen vaak samen met de erkende waarde. Binnen de inputs horen, naast de interne middelen 

die de organisatie inzet, ook de middelen van partners en coproducenten die eveneens een aandeel 

hebben in het behalen van het eindresultaat.71 

Het meten van het omzettingsproces kan zowel vanuit efficiëntie, productiviteit en 

productiekosten bekeken worden. Verder zijn ook de financiële integriteit, het personeelsmoreel en 

capaciteit, de capaciteiten en het moreel van samenwerkingspartners, en het organisatorische leer- en 

innovatievermogen belangrijke aspecten die gemeten kunnen worden.72 

 

4.3.  Een opdracht van de overheid  

Aan de hand van de drie verschillende onderdelen die door Moore belangrijk worden bevonden voor 

het creëren van publieke waarde, kan de rol die de verbindende functie van de cultuurmakelaar hierin 

speelt, geanalyseerd worden. De Public Value Scorecard geeft daarbij binnen alle drie de benodigde 

‘ingrediënten’ een overzicht van belangrijke metingsfactoren zoals hierboven genoemd.  

 Wat allereerst een interessant gegeven is, is dat de cultuurmakelaar werkt in opdracht van de 

gemeente Dalfsen. De gemeente Dalfsen is dan ook een partij die een belangrijke rol speelt bij het 

expliciet formuleren van de nagestreefde waarde. De reden dat de gemeente Dalfsen een 

                                                           
67 Moore (2003): p. 15. 
68 Moore (2003): p. 14, 15. 
69 Moore (2003): p. 16 - 18 
70 Moore (2003): p. 18, 19. 
71 Moore (2003): p. 19. 
72 Moore (2003): p. 21, 22. 
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cultuurmakelaar heeft aangesteld, komt voort uit het cultuurarrangement, een arrangement dat 

aangeboden werd door de provincie Overijssel. Dit arrangement is gericht op het versterken van de 

culturele sector naar aanleiding van de bezuinigingen en technologische- en publieke veranderingen, 

zoals duidelijk geformuleerd staat in de kerntakenbegroting voor 2014 van de provincie. 

Cultuurmakelaars spelen in het behalen van deze abstracte missie een rol in het behalen van 

strategische doelen als het bevorderen van de deskundigheid, ondernemerschap en samenwerkingen 

binnen de culturele sector.73 Het stimuleren van samenwerkingen kan dus gezien worden als één van 

de strategische doelen die de cultuurmakelaar behoort na te streven.  

Naast de achterliggende missie die voortkomt uit het cultuurarrangement, heeft de gemeente 

nog een bredere missie, namelijk het verbeteren en creëren van een aantrekkelijk leefklimaat voor haar 

inwoners door middel van een sterke culturele sector.74 Dit abstracte doel is echter niet expliciet 

geformuleerd in beleidsdocumenten.  

 Wat eveneens niet vanuit de provincie en gemeente geformuleerd is, is hoeveel samenwerking 

en verbinding er plaats moet vinden binnen de culturele sector om het beoogde eindresultaat te 

behalen. Ook binnen het behalen van het strategische doel dat gericht is op het creëren van 

verbindingen en samenwerkingen zijn geen heldere middelen en tussenresultaten waaraan de 

uitkomsten gevaluteerd kunnen worden, geformuleerd. De cultuurmakelaar krijgt zo een eigen 

verantwoordelijkheid en vrijheid binnen het behalen van het beoogde effect zonder aan expliciete 

eisen te moeten voldoen. De gemeente worstelt hierdoor met de vraag wanneer de cultuurmakelaar aan 

haar taak van het realiseren van een sterk en zelfstandig cultureel veld heeft voldaan. Een van de 

strategische doelen die de gemeente oplegt aan de cultuurmakelaar is namelijk het misbaar maken van 

haar functie, door het veld de middelen voor een stevige sector aan te leren.75 

 

4.4. Belanghebbende van de cultuurmakelaar 

Het tweede onderdeel dat van belang is bij het creëren van publieke waarde en waaraan de 

verbindende inzet van de cultuurmakelaar gemeten kan worden, is de mate waarin de functie 

legitimiteit en steun krijgt vanuit alle belanghebbenden. De belangrijkste belanghebbende partijen 

waarmee de cultuurmakelaar een relatie onderhoudt zijn de gemeente en het culturele veld. Inwoners 

van de gemeente Dalfsen, die uiteindelijk wel belang hebben bij een verbeterd leefklimaat dat door 

middel van een versterkt cultureel veld bereikt moet worden, staan niet direct in contact met de 

cultuurmakelaar.76 Hierdoor zullen de inwoners de waarde van de cultuurmakelaar ook niet direct 

erkennen. Steun en legitimiteit vanuit de provincie en gemeente zijn wel duidelijk aanwezig. Beide 

erkennen de waarde van de cultuurmakelaar. In Dalfsen komt deze legitimiteit die wordt ontvangen 

                                                           
73 Provincie Overijssel; kerntakenbegroting (2013): p. 166. 
74 Uitslag, Klunder (2017). 
75 Nieuwenstein (2017). 
76 Nieuwenstein (2017).  
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vanuit de gemeente onder andere naar voren via de voortzetting van de functie in de beleidsperiode 

2017 – 2020 in Dalfsen. Dalfsen is hiermee de enige gemeente binnen het Vechtdal die na de periode 

2013 – 2016 de cultuurmakelaar blijft inzetten. De gemeente geeft aan een waarde te erkennen in de 

functie door de bijdrage die deze levert aan bruisend en levendig cultureel veld.77  

De legitimiteit die de cultuurmakelaar vanuit het culturele veld heeft verkregen, speelt daarbij 

een rol in de voortzetting van de cultuurmakelaar voor de beleidsperiode 2017 - 2020. Zo heeft de 

gemeente Dalfsen voorafgaand aan de nieuwe beleidsperiode interviews gehouden met verschillende 

culturele organisaties uit Dalfsen. Voornamelijk organisatoren van evenementen hebben in interviews 

aangegeven dat zij zeer tevreden zijn over de inzet van de cultuurmakelaar.78 Dit heeft de gemeente 

ervan overtuigd om de functie voort te zetten.79   

 Hoewel er veel positieve verhalen ontvangen zijn vanuit de gesprekken met culturele 

organisaties blijkt niet iedereen uit het culturele veld even bekend en enthousiast over de inzet van de 

cultuurmakelaar. Uit een gesprek met bestuurslid Ilona Burgers van de muziekvereniging Excelsior uit 

Dalfsen blijkt bijvoorbeeld dat de inzet van de cultuurmakelaar niet voor iedereen even zichtbaar is. 

Zo zou er nog weinig contact zijn geweest met de cultuurmakelaar en zou de manier waarop deze 

wordt ingezet niet geheel aansluiten bij de vraag die vanuit verenigingen leeft. In plaats van het 

ondersteunen van organisaties bij het ontwikkelen van ideeën en initiatieven zou de vraag meer liggen 

in het ondersteunen van verenigingen op gebied van de uitvoering.80 

 Hoewel de meerwaarde van de cultuurmakelaar niet voor iedereen even zichtbaar is en dus 

niet geheel erkend wordt, blijkt dit vanuit de gemeente juist onderdeel van de opdracht te zijn. Zo 

stellen de gemeente en de cultuurmakelaar dat het niet de bedoeling is dat vanuit deze functie de 

verantwoordelijkheid voor de uitvoering wordt genomen. Dit zou namelijk het verzelfstandigen van 

het culturele veld tegenwerken. Omdat de cultuurmakelaar uiteindelijk moet zorgen voor een cultureel 

veld dat zichzelf staande weet te houden, is het van belang dat culturele organisaties niet te afhankelijk 

worden.81 

 

4.5. Het uitvoeren van de opdracht 

Het laatste onderdeel waaraan de publieke waarde die gecreëerd wordt, gemeten kan worden, is de 

operationele capaciteit. Voor het uitvoeren van de functie bezit de cultuurmakelaar over weinig 

materiële middelen. Voornamelijk de kostendekking van de cultuurmakelaar voor acht uur per week 

door de gemeente en het netwerk van de cultuurmakelaar zijn van belang voor de uitvoering. Vanuit 

het netwerk en de beschikbare uren voert de cultuurmakelaar haar taak uit via onder andere 

                                                           
77 Uitslag, Klunder (2017).  
78 Gemeente Dalfsen, cultuurbeleid (2016) p. 9. 
79 Gemeente Dalfsen, cultuurbeleid (2016) p. 9, 14; Uitslag, Klunder (2017). 
80 Burgers (2017).  
81 Uitslag, Klunder (2017); Nieuwenstein (2017). 



21 
 

spreekuren, het onderhouden van een online platform en het organiseren van de Week van de 

Amateurkunst.82  

 Door het organiseren van spreekuren en door beschikbaar te zijn voor het ondersteunen van 

verenigingen met vraagstukken, kan de cultuurmakelaar vanuit haar netwerk ondersteuning bieden 

middels het meedenken over mogelijke verbindingen die een oplossing kunnen bieden.83 Op deze 

manier draagt de cultuurmakelaar bij aan onder andere het strategische doel van het stimuleren van 

samenwerkingen, wat uiteindelijk leidt tot een weerbaarder cultureel veld. Het online platform waar de 

cultuurmakelaar bij betrokken is, zorgt voor een plek waar zowel organisaties onderling, als ook 

publiek en organisaties elkaar weten te vinden.84 Dit zorgt eveneens voor het stimuleren van een 

samenhangend en verbonden veld, alsook voor het stimuleren van publieksbereik, een van de 

ontwikkelingen waarbinnen de culturele sector op zoek is naar nieuwe wegen.85 

 De Week van de Amateurkunst is een van de evenementen waar de cultuurmakelaar op de 

achtergrond een organisatorische rol speelt. Vanuit haar functie geeft de cultuurmakelaar 

amateurverenigingen uit Dalfsen via dit evenement de mogelijkheid om zich te laten zien. Door het 

hele amateurkunstenveld met elkaar te verbinden tijdens deze week wordt er meer publiciteit behaald, 

wat leidt tot nieuwe leden voor amateurverenigingen en interesse in het werk van individuele 

kunstenaars.86   

Deze verschillende werkzaamheden waarin verbindingen een belangrijke rol spelen, zijn 

gericht op het versterken van het culturele veld. Dat deze werkzaamheden succesvol zijn, komt naar 

voren in de positieve geluiden die de gemeente ontvangt over de inzet van de cultuurmakelaar en een 

algemene observatie van een bruisender cultureel veld in de gemeente.87  

Wat bij het meten van de operationele capaciteit eveneens van belang is, is de capaciteit van 

het innoveren van de functie. Hier lijkt echter nog weinig aandacht aan besteed te worden. Het 

evalueren van de cultuurmakelaar is tot nu toe slechts verlopen via interviews met het culturele veld en 

een subjectieve observatie van de veranderingen die hebben plaatsgevonden.88 Een specifieke 

evaluatie die leidt tot mogelijke aanpassingen en innovatie van verschillende werkzaamheden heeft 

nog niet plaatsgevonden.  

 

 

 

                                                           
82 Uitslag, Klunder (2017); Nieuwenstein (2017). 
83 Nieuwenstein (2017).  
84 Uitslag, Klunder (2017); Dalfsen doet  
85 Raad voor Cultuur (2015). 
86 Uitslag, Klunder (2017); Nieuwenstein (2017); Burgers (2017).  
87 Uitslag, Klunder (2017).  
88 Uitslag, Klunder (2107).  
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Conclusie  

 

Naar aanleiding van complexe veranderingen waar de culturele sector al enige jaren mee te kampen 

heeft, lijkt het onderwerp ‘samenwerking’ binnen de culturele sector als middel voor het versterken 

van het culturele veld een steeds belangrijkere plaats in te nemen. Dit blijkt ook zo in Dalfsen te zijn. 

Naar aanleiding van deze visie is in 2013 een cultuurmakelaar aangesteld in de gemeente. De beperkte 

informatie over de uitvoering en resultaten van deze functie, die pas recent is ontstaan, zijn aanleiding 

geweest voor dit onderzoek waarin gekeken wordt naar de manier waarop de cultuurmakelaar een 

waardevolle bijdrage levert binnen de gemeente.  

De gemeente geeft aan een versterkt cultureel veld te willen stimuleren dat bij zou dragen aan 

een aantrekkelijk leefklimaat.89 Om dit te behalen is het van belang dat de cultuurmakelaar, die hier 

een grote rol in zou moeten spelen vanuit haar verbindende functie, ervoor zorgt dat dit op een 

duurzame en succesvolle manier gebeurt. Helemaal wanneer wordt uitgegaan van de opdracht die de 

cultuurmakelaar krijgt vanuit de gemeente om ervoor zorgen dat het culturele veld over enige tijd 

zelfstandig kan inspelen op de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden.90 

 

Adviseur of projecteigenaar  

Allereerst is in dit onderzoek vanuit het proces van samenwerkingen, dat volgens Backer invloed heeft 

op het succes van een verbinding, gekeken naar de bijdrage van de cultuurmakelaar. Uit deze analyse 

blijkt dat de cultuurmakelaar binnen de uitvoering van initiatieven en samenwerkingen echter geen rol 

speelt. De cultuurmakelaar kan gezien worden als een adviseur op het gebied van succesvolle 

samenwerkingen en zij benadrukt zelf duidelijk geen projecteigenaar te zijn.91  

 Vanuit deze adviserende rol draagt de cultuurmakelaar bij aan een succesvol proces door met 

organisaties mee te denken over de planningsfase en door advies te geven over de middelen die 

verzameld moeten worden. Verder denkt de cultuurmakelaar mee over welke leden er eventueel 

betrokken kunnen worden bij een samenwerking en worden er tips gegeven over het integreren binnen 

de omgeving.  

 Dit zijn echter nog niet alle fasen die van belang zijn voor het succes van een samenwerking 

zoals Backer deze omschrijft. De cultuurmakelaar lijkt zo geen bijdrage te leveren aan het expliciet 

formuleren van een doel dat nagestreefd wordt binnen een samenwerking. Het formuleren van een 

helder doel is van belang voor de ontwikkeling van een passend evaluatieschema, dat de 

samenwerkingen tijdens de uitvoering kan ondersteunen in het behalen van het doel, en wat op den 

duur kan bijdragen aan het zo nodig aanpassen van de uitvoering.  

                                                           
89 Uitslag, Klunder (2017).  
90 Uitslag, Klunder (2017). 
91 Nieuwenstein (2017); Uitslag, Klunder (2017).  
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 Hierdoor lijkt de bijdrage van de cultuurmakelaar binnen succesvolle samenwerkingen te kort 

te doen aan de duurzaamheid van deze verbindingen. Dit kan als gevolg hebben dat een zelfstandige 

culturele sector die op den duur ook zonder cultuurmakelaar functioneert, minder snel behaald zal 

worden, aangezien samenwerkende organisaties niet leren hoe een verbinding door de tijd heen 

effectief kan blijven functioneren. 

 

Heldere richtlijnen 

Vanuit de analyse van de bijdrage van de cultuurmakelaar aan succesvolle samenwerkingen is aan de 

hand van de theorie over publieke waarde van Moore en Bennington geanalyseerd in hoeverre de inzet 

van de cultuurmakelaar strategisch bijdraagt aan het creëren van een waardevol resultaat binnen de 

gemeente Dalfsen.  

 Vanuit het Public Value Management dat openbare bestuurders moet helpen bij het omgaan 

met complexe vraagstukken, kan de inzet van de cultuurmakelaar gezien worden als een strategie die 

vanuit de gemeente wordt ingezet om complexe uitdagingen als de bezuinigingen, en publieks- en 

technologische veranderingen binnen de culturele sector aan te gaan. Aan de hand van de Public Value 

Scorecard die Moore ontwikkelde, is deze strategie van de gemeente Dalfsen geanalyseerd. Net als 

Backer stelt Moore dat het van belang is om een helder doel te definiëren dat wordt nagestreefd. Er 

wordt echter vanuit de analyse aan de hand van Moore gekeken naar het breder achterliggende doel 

van de inzet van de cultuurmakelaar, in plaats van naar het specifieke doel van een samenwerking. 

Vanuit de gemeente, die de cultuurmakelaar heeft aangesteld, is de algehele missie die schuilgaat 

achter de inzet van de cultuurmakelaar duidelijk uitgewerkt in het beleid.  

 Wat echter niet helder is, is wanneer deze missie waarbij de culturele sector volgens de 

gemeente zelfstandig een krachtig cultureel veld moet kunnen onderhouden, behaald is. Doordat er 

geen duidelijk evaluatieplan is voor functie van de cultuurmakelaar, loopt de gemeente tegen de vraag 

aan tot wanneer deze nog echt een toegevoegde waarde heeft.  

 Het idee dat het culturele veld uiteindelijk wel op eigen benen moet kunnen staan, botst 

daarbij met de legitimatie die de cultuurmakelaar ontvangt vanuit het culturele veld. Hoewel de 

gemeente en direct betrokkenen van de cultuurmakelaar de waarde van de cultuurmakelaar lijken te 

erkennen, is deze waarde voor indirecte belanghebbenden niet altijd zichtbaar aangezien de 

cultuurmakelaar zich op de achtergrond behoort te houden. Zo blijkt uit het interview met Burgers van 

muziekvereniging Excelsior dat dit ervoor zorgt dat niet iedereen even snel naar de cultuurmakelaar 

zal stappen. Doordat de cultuurmakelaar alleen in contact komt met partijen die zelf een vraag 

aandragen, worden andere belanghebbende partijen, die niet op de hoogte zijn van de bijdrage die de 

cultuurmakelaar kan leveren, misgelopen. Hierdoor ontstaat een beperkt bereik van de operationele 

capaciteit van de cultuurmakelaar.   

Doordat er nog geen duidelijke evaluatiestrategie is voor de functie van de cultuurmakelaar, hebben er 

tenslotte ook geen innovatieve aanpassingen plaatsgevonden van de werkwijze. 
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 Vanuit de theorie van het creëren van publieke waarde lijkt de cultuurmakelaar op alle drie 

niveaus in bezit te zijn van verschillende ‘ingrediënten’ die van belang zijn. Er zijn echter ook zeker 

nog stappen te maken in het creëren van het gewenste optimale resultaat waarbij een goed 

evaluatiemodel een grote rol kan spelen.  

 

Nieuwe inzichten  

Het onderzoek naar de bijdrage van de cultuurmakelaar in de gemeente Dalfsen kan gebruikt worden 

als nieuw inzicht in de beperkte informatie die momenteel beschikbaar is over deze functie. Het 

onderzoek brengt zo de oorzaak van het ontstaan van deze functie en het doel dat wordt nagestreefd 

met het aanstellen van een cultuurmakelaar, in beeld. Ondanks dat het per gemeente verschillend zal 

zijn hoe deze functie wordt vormgegeven, kan dit onderzoek, dat gedaan is naar de functie van de 

cultuurmakelaar in Dalfsen, wel voor verschillende gemeenten gebruikt worden bij het maken van de 

beslissing om wel of niet een cultuurmakelaar aan te stellen. Daarbij kan het verschillende gemeenten 

helpen bij het vormgeven van een effectieve uitvoering van het beleid ter zake. Het onderzoek geeft 

daarmee een beeld van de ‘ingrediënten’ die nodig zijn voor het behalen van een verlangd 

eindresultaat, wat in dit geval een bijdrage is aan een sterke culturele sector door middel van het 

stimuleren van samenwerkingen.  
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Bijlage 1: Interview Renée Nieuwenstein, cultuurmakelaar Dalfsen 

Theater café de Stoomfabriek  

11 april 2017 

 

Voor dat we net naar binnen liepen gaf u aan wel vaker te werken en gesprekken te voeren op deze 

locatie, heeft u geen vaste werkplek? 

Nee, ik werk vanuit verschillende locaties, voor werk nooit echt vanuit het gemeentehuis omdat 

mensen dat toch vaak als een drempel zien.  

  

Hoe komt het dat bewoners en organisaties waar u mee werkt de gemeente als drempel zien?  

Nou ja ik organiseer bijvoorbeeld het spreekuur zodat mensen met allerlei vragen bij mij terecht 

kunnen en soms vinden ze hun eigen vragen wat prematuur of onbenullig ofzo en als je dan helemaal 

in een officiële plek zit als een gemeentehuis waar mensen toch niet heel makkelijk naar binnen 

stappen dan maak je die drempel gewoon te hoog en ik vind het toch leuk om met veel verschillende 

partijen samen te werken dus het is bijvoorbeeld ook een hele mooie kans om met bibliotheken samen 

te werken als locatievoorziening. Een van de taken van de cultuurmakelaar is ook dat je verbindend 

bent.  

 

U bent dus echt een soort verbindende partij? 

Ja ik probeer echt te kijken naar mogelijkheden voor samenwerking. Dat kan je soms al op een kleine 

manier bewerkstelligen.  

 

Wat voor partijen zijn daar over het algemeen bij betrokken?  

Dat zijn eigenlijk alle culturele instellingen en organisaties in een gemeente, dat kan heel breed zijn 

van theater tot bibliotheek of kunstcentra. Nou heb je in Dalfsen geen kunstcentra, Dalfsen is 

natuurlijk een vrij kleine gemeente maar in andere plaatsen waar ik gewerkt heb is dat wel zo. Ik kijk 

altijd naar wat is er, als je begint als cultuurmakelaar kijk je eigenlijk altijd naar het veld en probeer je 

dit een beetje in kaart te brengen. Bijvoorbeeld welke amateurkunstverenigingen zijn er, individuele 

kunstbeoefenaars, organisaties, individuele initiatieven en ook incidentiele initiatieven. Het beeld 

veranderd voortdurend dus het is nooit dat je denkt van nu heb ik alles in beeld want er schiet van alles 

om hoog en er verdwijnt ook weer wat. Dat is de bedoeling, om dat in beeld te brengen.  

 

En hoe komt vanuit het in kaart brengen van het culturele veld uw verbindende functie hierin naar 

voren?  

Nou het punt is dus een beetje dat al die verschillende partijen elkaar niet weten te vinden. Op een 

gegeven moment heb ik wel een beeld van dit is er in deze stad, maar mensen weten soms zelf niet wat 

er is. Bijvoorbeeld twee koren die niet van elkaar weten en waarvan het heel leuk zou zijn als er samen 
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iets wordt gedaan. Ja ik probeer ook altijd wel een beetje cross overs te maken, dat verschillende 

kunstdisciplines met elkaar gaan samenwerken.  

 

Gaat het dan over verbindingen en crossovers binnen de culturele sector of gaat dat ook over 

verbindingen tussen de kunstsector en andere sectoren.  

Ja ook wel tussen welzijn en kunst en cultuur. Ja denk bijvoorbeeld aan dagbesteding op allerlei 

welzijnsorganisaties zijn ze daarmee bezig en daar schakelen ze soms dan ook kunstenaars voor in 

door workshops te geven of markten te organiseren, noem maar op. En dat proberen we ook 

voornamelijk in de WAK ook te doen, de Week van Amateurkunst. Dat je echt disciplines bij elkaar 

brengt die normaal niet zo snel samenkomen.  

 

Andere sectoren spelen in die week dus ook een rol?  

Ja ik heb bijvoorbeeld buurtcoaches hier in Dalfsen, die zitten natuurlijk ook heel erg in het veld en 

wij hebben bijvoorbeeld weleens een avond georganiseerd over fondsenwerving bijvoorbeeld. Ja dat is 

heel leuk om ook te zoeken naar kruisbestuiving en mogelijkheden. 

 

Is de gemeente naast de verschillende partijen uit het culturele veld en uit andere disciplines ook een 

belangrijke partij voor u als cultuurmakelaar?   

Ja de gemeente is wel een soort opdrachtgever voor mij. Zij hebben een cultuurnota, voor vier jaar is 

dat steeds. En de gemeente, ja ik zal eerst even een stukje voorgeschiedenis vertellen. Ik ben begonnen 

als cultuurmakelaar vanuit een regeling vanuit de provincie Overijssel met verschillende gemeentes. 

De provincie Overijssel leek het een goed idee om cultuurmakelaars in te zetten dus die boden een 

regeling aan waarbij de helft van de kosten betaald werden door de provincie en de helft door de 

gemeente zelf. Afhankelijk van het aantal uren dat je ergens werkten werd dat dan verdeeld in kosten. 

Daarnaast had de provincie ook een regeling dat heet het cultuurarrangement, dat was ook steeds voor 

vier jaar en de afgelopen vier jaar heb ik vanuit dat arrangement gewerkt. De gemeentes die een 

arrangement hadden, konden ook een cultuurmakelaar aannemen. Dat cultuurarrangement viel onder 

Ommen, Dalfsen en Hardenberg, die hadden een regeling met zijn drieën, waarbij het als 

cultuurmakelaar ook belangrijk was om dingen tot stand te brengen binnen een gemeente maar ook om 

verbindingen aan te brengen tussen die drie gemeentes. Dus daar ben ik de afgelopen vier jaar heel 

hard mee bezig geweest. In alle drie de gemeentes speelde dat ze afgelopen jaar een nieuwe 

cultuurnota zouden gaan krijgen voor de komende vier jaar.  Ommen en Hardenberg hebben toen 

besloten om niet meer een cultuurmakelaar in te zetten want het cultuurarrangement was afgelopen. 

Dalfsen wilde dit wel, hoe dan ook vindt Dalfsen het heel belangrijk om een cultuurmakelaar te 

hebben los van of de provincie nou mee doet of niet.  

 

Dus afgelopen jaar zijn er eigenlijk twee gemeentes weggevallen?  
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Ja, twee ja nu ben ik alleen in Dalfsen aan het werk.  

 

Wat betekent dat voor de verbindingen die u voorheen ook legde tussen de drie gemeentes?  

Nou als het kan, als het zich voor doet, zal ik dat niet nalaten natuurlijk. Waar het mogelijk is doe ik 

dat want er zijn mooie dingen bereikt, bijvoorbeeld ook samenwerking tussen historische verenigingen 

en we hebben ook een hele mooie samenwerking voor de Week van de Amateurkunst, en dat soort 

dingen zijn nu eigenlijk allemaal gestopt maar ik zie bij de historische verenigingen bijvoorbeeld dat 

ze zelf nog doorgaan. Dat is eigenlijk ook uiteindelijk de bedoeling dat het veld het op den duur zelf 

gaat oppakken. Ooit was mijn opdracht vanuit de provincie ook; maak je zelf misbaar, ga een paar jaar 

aan het werk en zorg er ook voor dat het veld het op een gegeven moment zelf kan. Ja en bij de Week 

van Amateurkunst is dat eigenlijk ook de bedoeling omdat het amateurkunstveld dit zelf als kans pakt 

om zichzelf te promoten maar dat is bijna een utopie, dat gebeurt niet. Er hoort toch een soort 

coördinatie bij want ze weten elkaar gewoon niet te vinden om samen een week te organiseren.  

 

En wat is precies uw rol als cultuurmakelaar binnen de organisatie van deze week?  

Ik ben degene die uiteindelijk alles aan elkaar knoopt, ze zeggen weleens het oliemannetje, in mijn 

geval dan het olievrouwtje. Heel veel overleg, mensen met elkaar in verbinding brengen, de zaken 

coördineren. Dit jaar doe ik overigens zelf de Week van Amateurkunst niet, dat doet een collega van 

mij. Ik heb twee uur per week nog ondersteuning van iemand en die doet dit jaar de Week van 

Amateurkunst hier in Dalfsen.  

 

En die week vindt niet meer plaats in samenwerking met de andere twee gemeenten?  

Nee want die andere gemeenten zijn gestopt. Zij gaan wel verder met de Week van de Amateurkunst 

maar die regelen het nu zelf vanuit de gemeente. Dus er is wel het een en ander veranderd.  

 

Wat betekenen die veranderingen voor de Week van Amateurkunst in Dalfsen?  

Ja wat ik vooral merkte is dat mensen toch vaak wel denken in gemeentegrenzen en wat ik altijd wel 

heb geprobeerd is bijvoorbeeld ook dat publiek bij elkaar gaat kijken, dat publiek uit Ommen 

bijvoorbeeld ook komt kijken in Dalfsen maar dat is heel moeilijk om voor elkaar te krijgen. We 

hebben de afgelopen jaren dan ook de samenwerking vooral gezocht in de PR dus gezamenlijke 

programmaboekjes en er is een website, vechtdalWAK.nl en daar hebben wij met zijn drieën die 

dingen voor gedaan en deskundigheidsbevorderingen en dat ging wel altijd heel goed. We 

organiseerde altijd ergens in een gemeente een avond voor het amateurkunstveld, bijvoorbeeld hebben 

we er een gehad voor muziekverenigingen, dat er een fanfare coach kwam en dan konden er 

muziekverenigingen uit het hele Vechtdal komen. We hebben weleens voor het 

amateurtheaterverenigingen een workshop theaterbelichting gedaan, daar kwam ook iedereen naartoe. 

Dus we zochten het vooral in dat soort dingen.  
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Oké, ja en kwamen dat soort workshops dan ook voort vanuit een samenwerking?  

Ja, ja het delen van kennis is in zo’n soort samenwerking wel heel belangrijk. En wat wel zo is in een 

stadje als Dalfsen maar ook in allerlei kernen daaromheen, is dat we bijvoorbeeld in de Week van de 

Amateurkunst actief zijn geweest door allerlei muziekverenigingen, of wie er allemaal aan mee wil 

doen, een soort tour door de omgeving en kernen deden en dan samen optraden. Ze hadden een bus 

ingehuurd, begonnen tijdens de opening van de WAK in Leusden en trokken daarna verder en 

kwamen uiteindelijk hier en zo had je over wat.  

 

Oké dus zo’n project binnen de WAK gaat zelfs nog buiten de gemeentegrenzen?  

Ja in dit geval uiteindelijk wel.  

 

Oké, en nog even terug naar de rol van de gemeente, want u gaf aan het begin van het gesprek aan dat 

u de rol van de betrokkenheid van de gemeente niet naar buiten brengt om zo geen drempel te 

veroorzaken. In hoeverre beschouwt u uw werkt als een opdracht die uiteindelijk een doel van de 

gemeente moet vervullen?  

Ja de cultuurnota is voor mijn functie wel het uitgangspunt, dat is voor de komende vier jaar. Die nota 

kun je ook wel vinden op de site van de gemeente. Daar staat echt het beleid in van de gemeente en dat 

is wel waar ik met mijn functie aan bijdraag. Een van de grote doelen is bijvoorbeeld ook 

cultuurparticipatie, dat mensen mee gaan doen aan cultuur en ja dat is mijn hoofddoel zeg maar ook 

dat ik mensen zo ver krijg om mee te doen. 

 

Hoe betrek je deze groep bewoners vanuit uw functie bij de culturele initiatieven die u ondersteund?  

Nou je moet er dan voor zorgen dat er wat te doen is, en dat is ook een van de doelen van het 

spreekuur, om mensen te helpen die een idee hebben, bijvoorbeeld een expositie, dat ze dan bij mijn 

terecht komen met de vraag; hoe organiseer je dat?  

Ik organiseer het dan niet zelf, maar ik help wel mee om het op te zetten. Ik denk met ze mee, geef ze 

advies waar ze bijvoorbeeld subsidie vandaan kunnen halen.  

De gemeente Dalfsen heeft bijvoorbeeld zelf een aantal cultuursubsidies, maar je moet ook altijd wat 

uit de andere potjes zien te krijgen. Bijvoorbeeld het Prins Bernhard cultuurfonds, iets van de 

provincie of een eigen bijdragen wordt natuurlijk ook altijd gewaardeerd.  

Ik ben daarbij best wel intensief bezig geweest om crowdfunding te promoten, ja dat soort dingen. Het 

is een soort voorwaarde scheppende rol ook als cultuurmakelaar, je kunt pas mensen aan cultuur mee 

laten doen als ze ook mogelijkheden daarvoor hebben. Daar probeer ik dan aan bij te dragen.  

 

Oké, en als u een verbinding legt tussen verschillende culturele instellingen, is het dan ook van belang 

dat deze ieder gelijkwaardig aanbod komen in de samenwerking?  
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Ja, ja zeker het moet voor iedereen. Ja het klinkt zo walgelijk maar het moet natuurlijk wel een soort 

win-win situatie opleveren. Kijk, de gemeente faciliteert, die heeft geen organiserende rol, we hebben 

bijvoorbeeld twee weken geleden een avond georganiseerd, althans daar was ik ook bij, over 

vergunningen rondom een evenement. Als je een cultureel evenement organiseert, maar bijvoorbeeld 

ook een sportevenement, dan heb je vergunningen nodig en mensen weten soms niet eens wat daarbij 

komt kijken. Als je een festival organiseert dan zal je je te houden moeten hebben, en zeker in de 

buitenlucht, aan een bepaald aantal decibellen en bijvoorbeeld veiligheid moet voor elkaar zijn, noem 

maar op. Dus de gemeente is dan wel de organisatie omdat ze vergunningen verstrekken dus 

faciliterend is de gemeente op allerlei manieren aanwezig maar de evenementen organisatoren doen de 

organisatie zelf.  

 

Dus de uitvoering ligt echt bij de initiatiefnemers en instellingen?  

Ja, ja maar ook de gemeente stelt bepaalde subsidiepotten ter beschikking. Er is bijvoorbeeld een 

fonds voor innovatieve projecten, nou dat is ook weer een faciliterende rol en ze hebben mij dan erbij 

als, nou ja een extra service voor de mensen in Dalfsen zodat er ook wat van de grond komt, mochten 

ze daar behoefte aan hebben. Het is echt vraag gericht, ik ga dus niet zelf met een aanbod komen maar 

mensen kunnen met vragen terecht en dan kijken we dan samen van hoe valt dit te realiseren en welke 

hulp heb je daarvoor nodig.  

 

Oké, en gaat het dan voornamelijk om de vraag van het publiek, de bewoners of meer om de vraag van 

culturele organisaties?  

Nou wat je wel ziet zijn individuele initiatieven of vanuit de amateurkunstkoren die eens een keer een 

andere voorstelling willen en niet het geijkte repertoire in een repetitie lokaaltje. Dus dan kan ik ze 

helpen met het zoeken naar andere locaties. 

Ik heb wel een leuk concreet voorbeeld, ik heb bijvoorbeeld dus bij een koor, die hadden een 

jubileumvoorstelling, ze bestonden 25 jaar en hadden zoiets van nou we willen eens echt iets anders 

doen. Toen heb ik een met ze gekeken, ja dat is dan zo’n heel proces he, zo’n brainstorm proces, wat 

zijn nou jullie grootste toppers van de afgelopen 25 jaar uit jullie repertoire. Toen hebben we de 

mensen op verzoeknummer laten indienen, dus het publiek zeg maar.  

 

En dan gingen zij dat opvoeren?  

Ja, dus via facebook en alles is dat heel goed voorbereid. Nou de liedjes die het meeste gevraagd 

werden die werden dan op die avond gezongen en dat was hartstikke leuk.  

 

Op die manier is het publiek dan dus ook betrokken? 
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Ja, ja dan krijg je ook meer publiek. En soms komt erop dat een bijzonder bandje gaat begeleiden of 

een solist die gaat begeleiden of er is een keer een masterclass georganiseerd om voor de koorleden 

ook nog iets bijzonders te doen. Ja, ja ik kan brainstormen, dat is mijn grootste hobby.  

 

Genoeg ideeën dus?  

Ja, ja dat is nooit een probleem. 

 

Ja nou ja als een ander die ideeën mist of er even niet op kan komen. 

Ja nou je merkt soms dat ze vast zitten en een beetje out of the box denken is soms wel goed. Kijk niet 

alles hoeft altijd door te gaan maar een beetje een verfrissende mind-set is soms niet verkeerd.   

 

Ja, ja dus u speelt wel een belangrijke rol in het ontwerpproces om het zo maar te noemen?  

Ja dat klopt inderdaad wel, en de mogelijke verbindingen zijn is dan een onderdeel van de ideeën die 

ik met de initiatiefnemer bespreek.  

 

Oké, ja ik was eigenlijk daarnaast ook zelf wel heel benieuwd hoe u terecht bent gekomen bij de 

functie als cultuurmakelaar, wat zeg maar uw achtergrond is? 

Nou ik heb zelf een eigen bedrijf, ik word ingehuurd ook als ZZP’er, ik heb een bedrijf in cultuur, 

communicatie en coaching. Als communicatieadviseur werkte ik op freelancebasis bij een organisatie 

die heette Kunst en cultuur Overijssel en dat was een organisatie die werkte vanuit de provincie 

Overijssel. Toen kwamen er vacatures voor een cultuurmakelaar en toen dacht ik hé dat is leuk, want 

in mijn vaak zit je ook heel veel in de communicatie he, je moet voortdurend groepen bereiken dus dat 

maakt dat je binnen cultuur niet alleen met cultuur bezig bent maar ook met het bereiken van groepen. 

Daarnaast werk ik al jaren als coacht, onder andere in de culturele sector. Ik ben jaren coacht geweest 

van de kunstacademie bij bepaalde opleidingen op Artez in Zwolle. Ja en de uren als cultuurmakelaar 

daar zit eigenlijk alles een beetje in verenigd, ik coach eigenlijk ook al heel veel mensen nu binnen dat 

cultuurmakelaarschap.  

Een ding dat je ook veel ziet is bijvoorbeeld dat kunstenaars, ja voor hen is zakelijk zijn vaak heel 

moeilijk he, opdrachten verwerven en wat vraag je nou voor een schilderij. Nou tijdens dat spreekuur 

wordt daar dan ook vaak aandacht aan besteed.  

Ja en vanuit die kant ben ik er dan zo in gerold dus vanuit die organisatie Kunst en cultuur Overijssel, 

die is nu failliet gegaan, die bestaat niet meer maar ja nou goed er zijn nog steeds gemeenten die 

cultuurmakelaars willen en dan word ik ingehuurd. Ja ik heb nou in Ommen, Dalfsen, Hardenberg, 

Staphorst, Kampen en Steenwijkerland gewerkt, dus in zes gemeenten ben ik over de afgelopen zeven 

jaar cultuurmakelaar geweest.  

 

Oké, nou dat zijn er wel aardig wat.  
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Ja inderdaad.  

 

En sommige zijn dat dan uiteindelijk zelf op gaan pakken?  

Ja, of ja nou weetje, omdat het vanuit een subsidieregeling wordt betaald, nou je weet zelf ook wel dat 

cultuur een moeilijk onderwerp is binnen gemeenten en zeker in de begintijd was er de economische 

crisis in Nederland, dus voor cultuur hadden gemeenten weinig over. Dan was het leuk dat gemeenten 

van die regeling van de provincie gebruik konden maken maar anders hadden ze dan niet gedaan. Je 

merkt nu dat een gemeente als Dalfsen heel veel budget beschikbaar stelt voor cultuur. Nou komt dat 

ook doordat er vorig jaar van die bijzondere opgravingen zijn gedaan hier, ik weet niet of je daar ook 

iets over hebt gelezen?  

 

Ja daar heb ik wel wat over gelezen, over de Schat van Dalfsen bedoeld u?  

Ja, daar ben ik ook weer bij betrokken. Ja Dalfsen is een heel cultuur-minded gebied.  

 

En hoe ziet u zelf het belang van de cultuurmakelaar in gemeenten? Merkt u dat het veranderd 

wanneer zo’n functie wordt stopgezet of juist wordt opgezet?  

Ik zie het zelf als een heel belangrijk ding, ja ik moet er zelf ook in geloven natuurlijk. Ik merk echt 

dat dat verbinden, ja dat dat gewoon niet vanzelf gaat.  

 

Oké, ja en wat brengt zo’n verbinding dan voor meerwaarde tot stand?  

Het wordt gewoon een goedlopend netwerk en dat is ook belangrijk in een gemeente als kunst en 

cultuur een wezenlijke bijdrage moet gaan leveren. Het is natuurlijk voor allerlei dingen goed het, voor 

het welbevinden van mensen. Ik weet niet of je dat boek van Gerard Marlet kent, over wat cultuur doet 

voor een stad? Mensen willen graag wonen en leven op plekken waar iets te doen valt.  

 

Ja daar heb ik weleens wat van langs zien komen, ja en ook bijvoorbeeld van Cor Wijn wel.  

Ja precies, dat soort dingen, vanuit die filosofie is de cultuurmakelaar een beetje de gangmaker binnen 

steden.  

 

Voor wie zijn de dingen die met deze verbindingen worden bereikt voornamelijk van belang? Wanneer 

je bijvoorbeeld kijkt naar de bevolking of de organisaties of gemeente?  

Ik denk dat het een wederzijds belang is. Want kijk die organisatie heeft belang bij gebruikers, of 

klanten, hoe je het wil noemen. De bevolking wil graag dat zij zelf kunnen participeren aan cultuur of 

als publiek ergens naar toe kunnen gaan. Nou als er in een gemeente een bepaald klimaat is, 

bijvoorbeeld wordt er ook beweerd, en ik geloof daar wel in, dat er dan minder vandalisme is 

bijvoorbeeld. Weet je en daar heeft de gemeente weer belang bij. Ja ik geloof dat kunst en cultuur 

zorgt voor een goed woon- en leefklimaat en je kan het nog verder trekken maar voor kinderen 
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bijvoorbeeld stimuleert het creativiteit. Ik ben ook een hele erge voorstander van cultuureducatie op 

scholen. Nou is dat niet direct mijn domein. Ik hou mij bezig met alles behalve scholen.  

 

Oké, daar bent u dus niet bij betrokken?  

Nee, nee er is een combinatiefunctionaris hier, zo heet dat, dat is Jolanda Versluis, en die zorgt voor de 

cultuureducatie op de scholen. Ja en ik werk wel met haar samen hoor dat wel.  

 

Oké, dus jullie maken dan wel gebruik van elkaars netwerken zeg maar?  

Ja.  

 

Oké, ja en nog even over die samenwerkingen die dan via u tot stand worden gebracht, heeft u daar 

een specifiek doel mee? Bijvoorbeeld een artistiek doel of het bereiken van een publiek of het delen 

van financiële lasten?  

Nou, het ligt aan de doelen van degene die mij erbij vraagt. Het gaat niet zo zeer om mijn doelen maar 

ik kijk natuurlijk wel wanneer zo’n project start of vanuit mijn idee deze ook haalbaar is.  

 

Dan gaat het dus voornamelijk om wat een initiatiefnemer wil bereiken?  

Ja, ja dat moet dan op de een of andere manier behaald worden.  

 

En komen de doelen die initiatiefnemers die naar u toe stappen vaak overeen, zit daar een bepaalde 

lijn in?  

Nee die doelen zijn heel verschillend. Het kan heel basaal van het werk zijn tot een beetje meer 

community art projecten, dat mensen mee gaan doen, dat het goed is voor de sociale cohesie zeg maar. 

Ja dat ligt heel er aan de partij die mij erbij haalt.  

 

En loop je dan niet het risico dat het doel van de partij die u benaderd dan te veel op de voorgrond 

komt te staan ten opzichte van een andere partij wanneer het doel wordt bereik via het tot stand 

brengen van een samenwerking? 

Nou, degene die organiseert is uiteindelijk wel degene met de grootste stem. Maar ik begrijp niet 

helemaal de vraag?  

 

Ja sorry ik bedoelde voornamelijk of de doelen van betrokken partijen die met elkaar verbonden 

worden wel evenredig nagestreefd worden?  

Nou dat verschilt heel erg, maar dat ligt heel erg aan de partijen zelf want soms wil een partij ook 

graag een iets minder prominente rol spelen. Maar goed als ik signaleer dat een partij helemaal 

ondersneeuwt terwijl zij ook belangen hebben dan zal ik niet nalaten om dat te melden.  
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 Maar een van de belangrijkste dingen als cultuurmakelaar is dat ik nooit projecteigenaar ben, 

ik ben altijd een persoon die ernaast meeloopt, een soort tussenpersoon dus die verdeling is echt hun 

eigen verantwoordelijkheid. Je kunt het eigenlijk zien als een soort extra service van de gemeente dat 

ik er ben. Ik help dingen initiëren en opzetten en breng mensen met elkaar in contact. Mensen die 

vastlopen probeer ik ook weer op de rit te helpen als het om ideeën gaat dan, ik ben geen 

maatschappelijk werkster ofzo, het gaat echt om kunst en cultuur.  

 

Dus u richt zich echt voornamelijk op de ideeën en het verbinden maar laat wel zoveel mogelijk over 

aan de instellingen en organisaties op her gebied van uitvoering?  

Ja, ja de organisaties moeten het uiteindelijk wel echt zelf doen.  

 Ik heb nog iets meegenomen trouwens ook, een kort boekje waar het een en ander in staat, wat 

ook gaat over wat ik allemaal doe. Dit is van de afgelopen vier jaar dan, van het cultuurarrangement en 

er staat ook heel veel over mijn rol als cultuurmakelaar in. Dit is Milou mijn assistent, die nu de WAK 

opzet.  

 

Dank u wel, dat kan ik vast goed gebruiken ook. 

Kunt u over de WAK misschien wat meer over vertellen, wat voor partijen daar allemaal betrokken 

zijn, bijvoorbeeld?   

Ja, oorspronkelijk is de Week van de Amateurkunst uit België gekomen jaren geleden en het doel is 

om de amateurkunstverenigingen een podium te geven waarop ze kunnen laten zien waar ze mee bezig 

zijn omdat de verenigingen die, ja allereerst is het natuurlijk leuk als vereniging om te laten zien wat je 

doet, daarnaast zie je bij veel verenigingen ook vergrijzing onder de leden en sowieso een teruglopend 

leden aantal. Nou als je vol enthousiasme laat zien hoe leuk je hobby is zeg maar dan heeft dat een 

aantrekkingskracht op het publiek dus daar is het eigenlijk mee begonnen, verenigingen de kans geven 

om te laten zien waar je mee bezig bent. We houden open repetities, en bieden podium om te laten 

zien wat verenigingen doen. Gemeenten omarmen dat idee en de provincie ook dus er wordt subsidie 

gegeven voor de organisatie van de Week van de Amateurkunst.  

Het oorspronkelijke doel van het uiteindelijk zelf organiseren van zo’n week door de 

verenigingen zelf is lastig omdat de verenigingen zelf niet op die manier gekoppeld zijn, dus ze 

zochten een partij die daarin verbindend kan zijn. Toen is daarbij de cultuurmakelaar betrokken. Waar 

ik mee ben begonnen is per gemeente, laat ik het even op het Vechtdal houden, ik heb zowel in de 

gemeente Ommen, Hardenberg en Dalfsen werkgroepen opgericht van vertegenwoordigers uit het 

culturele veld en daarin hebben we samen ideeën bedacht over hoe we de amateurkunst konden 

bereiken en nou ja daar kwam per gemeente dan een heel programma uit om via media alle 

amateurkunst bereiken, social media, pers berichten, mails en noem maar op. Mensen werden 

opgeroepen om ideeën voor de Week van de Amateurkunst te opperen en in de werkgroep bespraken 

we dan hoe dat vorm moest krijgen en dat hebben we in een weekprogramma gezet. We zorgen daarbij 
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voor een flitsende opening, vaak met een wethouder of burgemeester en het werd uiteindelijk een 

samenwerking tussen de amateurkunsten en ook de professionele kunstinstellingen. In de gemeente 

Ommen heb je bijvoorbeeld een openluchttheater die aan amateurkunstverenigingen de kans bood om 

in een professioneel theater te staan. We gingen daarbij workshops organiseren voor de amateurkunst 

om zichzelf wat te kunnen verbeteren en zo groeide het steeds meer en inmiddels is het zeker in het 

Vechtdal een heel mooi initiatief geworden.  

Wat ik wel moeilijk eraan vind is om publiek te werven, je hebt vaak verenigingen genoeg de 

eraan mee willen doen, maar mensen die willen komen kijken dat is een ander verhaal. Mensen 

denken bij amateurkunst toch al snel; nou het zal wel niks zijn, het zal wel prut zijn.  

 

Het publiek erkend nog niet echt de waarde van zo’n week dan?  

Nou daar zijn ook wel heel erg gradaties in he, het ligt ook wel aan het doel van de vereniging, als zij 

de ambitie hebben om semiprofessioneel te zijn of dat het voornamelijk gaat om de gezelligheid, dat 

kan natuurlijk ook. Dat is zo leuk aan die Week van de Amateurkunst, dat je al die verschillende 

stijlen bij elkaar hebt. En wat ook heel mooi is, is dat ze er daadwerkelijk nieuwe leden aan over 

houden.  

 

Oké, dus verenigingen werven eigenlijk nieuwe leden tijdens zo’n week door te laten zien wat ze doen? 

Ja, want wat we bijvoorbeeld ook hebben gedaan is workshops organiseren over; hoe promoot je als 

amateurkunstvereniging wat je precies doet. Dus workshops social media, hoe schrijf je een goed 

persbericht om mensen naar je evenement te krijgen of wat doe je als je nieuwe leden nodig hebt. We 

gebruiken de Week van de Amateurkunst ook heel erg als kapstok voor dat soort dingen.  

 

Oké, dus ja echt kennisdeling ook wel dan. Is het dan ook de bedoeling dat u die workshops geeft?  

Nee daar huur ik experts voor in. Ja en ik geef door het jaar heen ook weleens een workshop over het 

een of ander maar in de Week van de Amateurkunst begin ik daar niet aan nee.  

 

Dat is het al wel druk genoeg? 

Oh ja, afgelopen jaar hadden we iets van negentig evenementen verspreid in de week en je kunt 

gewoon niet overal bij zijn. Het is zoveel. 

 

En dan ook nog over drie gemeenten verdeeld natuurlijk? 

Ja, ja wat we dan weleens deden was mensen uit de werkgroep vragen om ernaar toe te gaan, dat je 

toch present bent zeg maar op een bepaalde manier.  

 

Het is wel een groot initiatief als ik het zo hoor en ook terug las in de nota’s.  
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Ja, ja zeker. In het boekje staan meer dingen in over de Week van de Amateurkunst en ook over andere 

dingen. En dan her en der, eigenlijk ben ik bij bijna alles wat erin staat wel betrokken dus dat geeft wel 

een beetje een beeld.  

 

Oké, dank u we nog voor het boekje, dat is wel fijn. Er is ook nog niet heel veel te vinden over de 

functie van cultuurmakelaars dus dat is wel handig om te gebruiken.  

Ja weetje, het is wel heel verschillend hoe er wordt gedacht over de inzet van een cultuurmakelaar 

hoor. Want weet je wat het is, je moet geen snel resultaat verwachten. Het is niet dat als je begint je de 

week daarop al meteen resultaat hebt. Dit is een proces dat groeit binnen een gemeente, vooral omdat 

het ook over netwerken gaat. Ja dat is er niet van de een op de andere dag dus wat ik doe is, ik plant af 

en toe ergens wat zaadjes en voordat die gaan ontkiemen kan dat jaren duren. Het komt ook weleens 

voor dat mensen helemaal vergeten dat een makelaar degene is geweest die ooit dat zaadje geplant 

heeft dus je krijgt ook niet altijd de credits ervoor omdat het een soort, ja ook niet altijd een meetbaar 

resultaat behaald. Maar goed dat is ook prima, als er maar iets gebeurt, dat is het belangrijkste en dat 

duurt de ene keer iets langer voordat er echt is tot stand komt dan de andere keer.  

 

Is het ook weleens gebeurt dat er totaal iets anders tot stand kwam dan dat er van tevoren was 

bedacht? 

Ja, dat kan je niet helemaal zo zeggen, ja op een gegeven moment moet je de dingen ook uit handen 

geven. En natuurlijk zou je zelf wel willen dat sommige dingen wat meer worden uitgediept en de 

WAK bijvoorbeeld, ik ben iemand die altijd een heleboel kansen ziet maar goed ja ik werk 

bijvoorbeeld maar acht uur in de gemeente Dalfsen ook he. In totaal met Milou erbij hebben we tien 

uur, nou dat is in totaal net iets meer dan één dag in de week en dat moet je niet onderschatten. Er zijn 

soms hele hoge verwachtingen van een cultuurmakelaar, alsof je full time werkt daar. Als ik twee of 

drie gesprekken op een dag heb dan zijn mijn uren van die week al weer voorbij dus dat is weleens 

lastig.  

 

Ja en als je dan zoveel ideeën hebt die je eigenlijk wil uitvoeren.  

Ja, maar dat moet je echt leren, het gaat niet om mij maar om organisaties aan te zetten om hun ideeën 

te laten bloeien zeg maar.  

 

En hoe verloopt het contact tussen u en de organisaties?  

Ja nou dat kan via de mail of telefoon maar ook tijdens de spreekuren die ik hou. Ze weten me in ieder 

geval wel goed te vinden en ook de gemeente stuurt ze door en ik zorg ook regelmatig voor 

communicatie via de media en dan is er gewoon het gebruik maken van het netwerk. Mensen waar je 

al eens mee in contact bent geweest, dat zij je tippen aan andere en dat gebeurt regelmatig.  
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Was u zelf al bekend hiervoor in Dalfsen?  

Nou ik ben in deze omgeving opgegroeid maar ben ook een hele tijd weggeweest, maar goed ja ik 

kende Dalfsen al wel.  

 

Maar het hele culturele veld in deze omgeving, had u dat ook al in kaart?  

Nee, nee dat ben ik vier jaar geleden begonnen op te bouwen.  

 

Oké, ja en u bent denk ik wel echt afhankelijk ook van die vier jarige periodes waarvoor gemeenten 

plannen opstellen, of uw functie wordt voortgezet?  

Ja, ja het is echt een samenwerking, het is met allerlei partijen of het lukt of niet en ja ik ben daar een 

soort schakeltje in net als allerlei andere mensen. Ik werk veel samen met de ambtenaar cultuur van de 

gemeente Dalfsen.  

 

En ook grote organisaties, hebt u het idee dat die ook makkelijk naar u toe stappen?  

Nou hier in Dalfsen is alles natuurlijk heel kleinschalig maar in andere steden heb ik dat wel gehad. 

Hier heb je niet echt een grote kunsteninstelling of zo en in het verleden heb ik veel samengewerkt met 

de Muserie, maar dat bestaat inmiddels niet meer, maar bijvoorbeeld in Hardenberg heb je Vechtdal 

cultuurkoepel en daar werkte ik wel mee samen. Ja ik kijk wat er is in een gemeente op cultureel 

gebied en daar werk ik dan mee samen.  

 

Oké, dus ondanks dat zij zelf al wat groter zijn hebben ze wel behoefte aan advies of iemand die 

meedenkt over initiatieven.  

Ja, ja zeker. Ja ik ben altijd opzoek naar de sleutelfiguren, daar komt het eigenlijk op neer.  

 

En dan speelt u een rol in het bij elkaar brengen waarnaar zij vervolgens het zelf verder kunnen 

oppakken? 

Ja, ja nou ja tuurlijk observeer ik ook wel en begeleid ik soms ook wel wat langer, maar zoals ik ook al 

zei, ik ben geen project eigenaar.  

 

Oké, ja precies. Nou ja ik denk dat ik al wel aardig wat informatie heb zo. Ja, nou ik ben nog wel 

benieuwd trouwens of u het idee heeft of een samenwerking altijd een goede stap is om te 

ondernemen? 

Ja nou ik vind samenwerken persoonlijk wel een goede stap maar niet iedereen wil dat of kan dat. 

Maar voor mijn idee kunnen er wel veel voordelen aan zitten, samen sta je sterker dan alleen. En je 

hoeft ook niet altijd zelf het wiel uit te vinden. En via samenwerking kan je ook ervaringen delen maar 

goed niet iedereen stelt zich daar voor open hoor. Voornamelijk kunstenaars, dat is wel een lastig 

publiek hoor, heel autonoom, die willen het gewoon graag zelf doen.                        
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Bijlage 2: Interview Ilona Burgers, secretaris bestuur Muziekvereniging Excelsior 

26 april 2017  

 

Ik ben wel benieuwd hoe je hier in Dalfsen helemaal terecht bent gekomen want het is niet echt naast 

de deur zo?  

 

Ja nee klopt. Ik wilde mijn bachelor werkstuk gaan schrijven over de cultuurmakelaar omdat ze die bij 

in de gemeente Zutphen waar ik vandaan kom ook willen gaan aanstellen. Alleen omdat er in Zutphen 

nog niks concreets is uitgevoerd zou dat wat lastig worden om te analyseren dus vandaar dat ik verder 

ben gaan kijken en zo ben ik eigenlijk in Dalfsen terecht gekomen.  

Oké ja, ja wij hebben nog niet zoveel van doen gehad met de cultuurmakelaar hoor maar het is meer 

dat de Week van de Amateurkunst natuurlijk is opgezet in het gehele Vechtdal en dat wij eigenlijk 

direct hebben gezegd van daar doen we aan mee, sowieso gelijk omdat we het eigenlijk wel heel 

belangrijk vinden ook dat je je laat zien. En nu hebben we voor deze WAK week echt een andere 

invalshoek genomen, zo van oké we kunnen natuurlijk wel een open repetitie houden zoals we vorig 

jaar hebben gedaan, vorig jaar hebben we alleen open repetities gehouden en een workshop minaretten 

en melodisch slagwerk, dit jaar gaan we ook echt concerten geven. Ook omdat het Theater de 

Stoomfabriek, die is dit jaar of begin van dit jaar geopend en een van ons, de voorzitter, die zit ook in 

het bestuur van de Stoomfabriek dus hij zei, ja ik heb de Stoomfabriek die hele week afgehuurd.  

 

(onderbreking door telefoontje)  

 

Even kijken, ja we waren bij het theater de Stoomfabriek volgens mij.  

Ja, nou ja het theater is dus begin van het jaar geopend en de visie van het theater is niet alleen 

theatershows plaats te laten vinden maar ook een stuk mogelijkheden bieden voor lokale verenigingen 

om zich te presenteren dus oké, onze interim-voorzitter had gezegd ik heb de hele week gereserveerd 

dus nou ja, dan gaan we dat doen. Het is eigenlijk heel snel besloten van nou in plaats van dat we een 

open repetitie gaan doen kiezen we ervoor om een concert te geven en dat doen we eigenlijk met, 

behalve de minaretten en marionetten, die gaan naar kunsten op straat, met alle afdelingen een concert 

geven. Op de tijden dat we normaal een repetitie geven, dus het leerlingenorkest begint, die geeft een 

concert van driekwartier maar onze dirigent verteld er dan ook altijd een verhaaltje bij dat de mensen 

ook wel snappen hoe het in zijn werk gaat. Dan gaan we met de fanfare op maandagavond een uur 

concert geven, kijk we hebben heel veel stukken waar we uit kunnen kiezen om te presenteren dus, en 

dan dinsdag dat doen we hier, dat is een minaretten workshop voor kinderen om ze enthousiast te 

maken en dan blijkt wel dat er echt wel animo voor is, maar je moet het gewoon wel kenbaar maken 

en dat is eigenlijk met de hele vereniging, je moet continu laten zien wat je doet. En dat doen we op 

een heleboel verschillende manieren, waaronder ook de WAK week al een gedeelte en straks met 
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koningsdag dan verwacht iedereen dat je wat doet met de hele mars maar wij hebben ook met de 

gewone fanfare, samen met een pop band en een koor Night at the Plons opgericht, dat doen we een 

keer per jaar en dan spelen wij popmuziek, echt heel iets anders en ook heel erg leuk en op die manier 

laten we ook zien dat een fanfare niet heel oubollig is en saai en dat soort dingen.  

 

Ja, dus echt voor de jeugd ook om enthousiast te maken? 

Ja, ja dus we zijn nu ook wel heel erg bezig met de toekomst van hoe gaan we nu verder, je krijgt toch 

wel dat jeugd niet meer in zo’n pakje gaat lopen en ja.  

 

Ja dat zijn wel echt ontwikkelingen die invloed hebben. 

Ja, ja dat hele, hoe je ernaar kijkt, we hebben vorig jaar dan tijdens de WAK week een workshop 

gevolgd, de fanfare 2.0, en dat was wel heel verhelderend dat wij wel heel voortvarend bezig zijn ten 

opzichte van andere verenigingen, ja die zijn wel behoudend bezig om op dezelfde manier traditioneel 

door te gaan en wij zijn eigenlijk bezig om op een hele andere manier met meerdere componenten 

eigenlijk een muziekstuk neer te zetten.  

 

Naar nieuwe en andere mogelijkheden kijken dus?  

Ja, ja maar ja even terugkomend op de WAK week, donderdag speelt de Marching Percussion Band, 

die gaan een concert geven in het theater en daarvoor geven ze een workshop melodisch slagwerk. En 

dan vrijdag is het volgens mij kunsten op straat en daar willen dan de minaretten en marionetten wat 

gaan doen. Die werken altijd naar showtjes toe, ze leren een bepaald nummer met allerlei toestanden 

en daar gaan ze dan ook mee op concoursen wel want zij werken wel naar wedstrijden toe want veel 

meer heb je ook niet. Het aantal loopoptredens wordt steeds minder. Ik denk dat je nu zit op vijf of zo 

per jaar dus dat is zo weinig eigenlijk voor hun ook om naar toe te werken en nou ja op straat lopen, he 

weet je dat is ook niet het leukste wat je doet. En dat verbroedert ook wel hoor, en als je kijkt, zowel 

de minaretten en marionetten die zijn afgelopen jaar naar de Vechtdal cup geweest, als je het hebt over 

de Vechtdal waar nu de WAK week ook wordt gehouden dan gaat dat van Hardenberg naar Dalfsen 

he, en die zijn heel erg bezig met ook het neerzetten van hele andere dingen. Vroeger had je de vlag 

van Hardenberg, dat was eigenlijk alleen maar voor Hardenbergse verenigingen en nu hebben ze dat 

opengetrokken voor de Vechtdal cup en daardoor krijg je dus uit meerdere gemeenten verengingen bij 

elkaar en krijg je dat mensen ook meer met elkaar in aanraking komen. We gaan binnenkort ook, of 

dat doen we eigenlijk ieder jaar, zowel met Nieuwleusen als met Lemelerveld en Dalfsen met het 

fanfareorkest samen spelen, een zomeravond concert. En nu willen we dat ook met een andere 

gemeente doen want onze dirigent staat ook in Schoonebeek, en dan willen we het met vier 

verenigingen doen.  
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Als je kijkt naar die verbindingen die jullie hebben met andere gemeente, want ik had gehoord dat de 

gemeente vanuit de provincie eerder ook een arrangement had waardoor Dalfsen, Ommen en 

Hardenberg met elkaar verbonden werden, wat dit jaar is gestopt omdat Hardenberg en Ommen zich 

terugtrekken, heeft u het idee dat die verbinding tussen de verenigingen daar dan niet door 

veranderd?  

Wij hebben dat eigenlijk altijd onderling gedaan. Kijk ik ga straks ook met een concert mee van 

Lemelerveld, dan missen zij een trombonist en dan vragen zij aan mij van goh, kan jij mee doen en dat 

gebeurt op meerdere fronten. We doen wel regelmatig met elkaar mee als we op een bepaalde sectie te 

weinig mensen hebben en dan mensen kunt inzetten die ervaren zijn om de boel op te brengen, want 

omdat we natuurlijk met zoveel jeugd zitten, nou gaat dat heel erg goed, maar ze moeten we een beetje 

steun hebben. En dat merk je in zo’n orkest van oké, zet zo’n kind naast een volwassenen neer die 

ervaren is en die kan aanwijzen waar we zijn, kijk dat is ook een stukje verbondenheid en we zijn ook 

nog aan het kijken binnen de vereniging of we nog een keer een jeugd dag kunnen organiseren en ja 

we zijn nog met zoveel dingen bezig om die verbinding wel te creëren dus.  

 

En dus ook buiten de gemeente dan verbindingen?  

Ja ook buiten de gemeente. Nou komt dat natuurlijk wel omdat de dirigent voor meerdere orkesten 

staat en dan wordt het makkelijker om uit te wisselen en hetzelfde geldt voor Marching Percussion 

Band, hij staat ook in Ommen dus vanuit zo’n persoon is er dan al een verbinding en zo kan je ook 

makkelijker afspraken maken want het grootste euvel van zoiets neerzetten is dat er iemand moet zijn 

die het moet organiseren en dan is het eigenlijk altijd wel dat geldt binnen de vereniging maar dat 

geldt zeker wanneer je iets doet in verbinding met andere want iemand moet het voortouw nemen.  

 

Ja, oké en hoe gaat dat in de WAK? 

Ja, nou dat loopt op zich prima, toen het gestart is hebben we met Nieuwleusen en Lemelerveld een 

tour gedaan. We zijn in Nieuwleusen begonnen op het marktplein daar en daarna zijn we hier op het 

kerkplein gaan zitten en toen zijn ze met de bus naar Lemelerveld gegaan. Dat was de start van de 

WAK week en dan heb je een stuk verbinding maar dat gaat dan eigenlijk nog over Dalfsen, 

Nieuwleusen en Lemelerveld want dat valt allemaal nog onder gemeente Dalfsen. Maar je ziet wel dus 

dat eigenlijk ieder dorp zijn eigen vereniging heeft. Ja er zijn er ook wel veel over de kop gegaan hoor. 

De belangstelling voor muziek is nog steeds best wel heel erg groot.  

 

Ja, en als je dan kijkt naar die verbinding die gelegd wordt tijdens de Week van de Amateurkunst, wie 

is er vanuit uw visie dan degene die het voortouw in handen neemt of die de leiding op zich neemt om 

zoiets te organiseren?  

Het meeste komt vanuit hier, maar ook niet altijd he, als nu het concert georganiseerd wordt voor in 

juni dan komt het vanuit ons want we willen het in Dalfsen houden, ook omdat Schoonebeek erbij 
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komt en onze dirigent er dan voor staat. Ook komt het dat de dirigent van Lemelerveld plots is 

overleden, die zitten dus zonder dirigent dus dan kun je niet van hun verwachten dat ze alweer wat 

neerzetten. En de dirigenten onderling hebben ook heel veel contact dus die doen het muzikale 

gedeelte en onze dirigent is een hele creatieve man met leuke ideeën. Dus ja wij doen een gedeelte 

maar als het concert in Lemelerveld zou plaatsvinden zouden zij dat ook organiseren maar ja die 

onderlinge connecties zijn heel kort, dat gaat gewoon even via de telefoon en dan gaat het heel erg 

makkelijk. Bij wie we het gaan neerzetten is eigenlijk uiteindelijk verantwoordelijk en gaat het 

organiseren en met de WAK week hebben we die tour gedaan en was iedereen verantwoordelijk voor 

het deel in zijn eigen dorp en de bus die heeft de organisatie van de WAK geregeld want dat werd 

gefinancierd vanuit de gemeente. Ik weet niet precies wie dat toen was maar dat was via de gemeente 

van wij willen die start maken en daar moeten deze elementen in zitten en gaan jullie dat verder 

uitvoeren. En kijk als dat overall geregeld kan worden dan is dat perfect, bijvoorbeeld wat de 

cultuurmakelaar zou kunnen doen, maar de cultuurmakelaar is daar niet voor heb ik begrepen, je gaat 

er naar toe om ideeën te lanceren en hij zorgt voor de verbindingen en vervolgens moet je het nog zelf 

organiseren, logisch uiteraard maar er komt wel heel veel bij kijken en ik zit dan zelf in het bestuur, ik 

ben secretaris en speel bij de fanfare, zit in het blaaskapel, speel in het leerlingen orkest en ben ook 

nog contactpersoon van de leerlingen en ik doe de PR dus ja al met al is het sowieso al een hele impact 

aan taken die je moet doen en het is heel veel werk. Zoals Night at the Plons organiseren dat kost je 

gewoon zoveel tijd, echt en dan heb ik daarnaast ook nog mijn eigen bedrijf en kinderen dus mijn 

bordje zit redelijke vol en dat is eigenlijk voor elke vereniging zo. De mensen hebben bij een 

vereniging een hobby en een hobby kan best wel heel erg uit de hand lopen, kijk iedereen heeft zijn 

werk ernaast en de meeste mensen die zelf heel hard werken overdag zijn ook degene die er nog van 

alles naast doen, dat zijn niet vaak de mensen die thuis zitten en niks doen. Dus dat komt er dan 

allemaal maar naast om dat te organiseren en ja als je hele leuke dingen organiseert moet ik zeggen dat 

je er ook wel heel veel energie van krijgt maar het kan ook, als het echt kleine dingen zijn en er komt 

ook nog een stroom kritiek overheen, dan is het niet zo leuk. Ik ben altijd voor kritische 

kanttekeningen hoor, kom maar terug, maar geen gezeur. Je kan rustig zeggen van he, dit ging niet 

goed en dit kan beter of waarom hebben we dit niet zo gedaan, prima, dat zijn opmerkingen, dat is 

positieve kritiek en daar kan je wat mee doen in de volgende sessie en dat werkt maar wanneer het 

gezeur wordt dan heb je er niks aan, dat is niet opbouwend en je probeert met elkaar toch wel iets 

leuks neer te zetten want dat is eigenlijk wat die hele WAK week uit moet stralen, dat het gewoon leuk 

is om muziek te maken, laat dat zien met elkaar en straal dat uit. Daar hebben we onderling ook heel 

veel lol in dan.  

 

Is het doel van de vereniging met het naar buiten brengen van die positieve uitstraling van muziek ook 

om de vereniging bekend te maken en nieuwe leden te werven of streven jullie andere dingen na met 

de deelname aan de WAK? 
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Ja, tuurlijk willen we met die workshops zorgen dat we een aanwas krijgen, binnen bepaalde 

instrumenten hebben we bijvoorbeeld een terugloop gehad die nu gelukkig weer begint aan te trekken. 

Om dat weer op peil te krijgen en mensen enthousiast te maken wilde we toen workshops organiseren 

en dachten we wel, weet je eigenlijk is die Week voor de Amateurkunst veel leuker om die workshops 

in te organiseren, want je krijgt, en dat vind ik dan wel het prettige aan de Week van de Amateurkunst, 

publiciteit. Ze komen met een boekje, je staat er netjes in, dat soort dingen zorgen er wel voor dat 

mensen langer naar iets kijken dan een persberichtje in de krant. Zeker daar ligt heel veel meer waarde 

voor de Week van de Amateurkunst, want ja iedere vereniging moet wel zijn broek op houden. Je 

krijgt wel subsidie maar het wordt steeds minder. Als je nagaat dat je als vereniging, met de 

contributie evenveel inkomsten hebben als dat we ook weer uitgeven aan leiding van de muzieklessen 

en dan moet je nog bladmuziek aanschaffen, het gebouw onder houden en dat soort dingen. Wanneer 

je te weinig aanwas krijgt komt er gewoon minder contributie binnen en kan je straks ook de leiding 

nog niet eens betalen. Daarvoor moet je ook investeren in het trekken van nieuwe leden wat we dan 

willen doen doormiddel van die workshops.  

 

De publiciteit is dus een van de grote voordelen voor de vereniging vanuit de WAK week?  

Ja, ja absoluut, en dat wordt ook netjes gedaan met boekjes, foldertjes en door iedereen te verzamelen 

krijg je ook dat het cultuurbeleid meer aanzien krijgt in het dorp, want eigenlijk is heel Dalfsen zo 

goed bezig op kunst en cultuurgebied. Ja, complimenten op de hele WAK week eigenlijk en niet alleen 

de WAK week maar het hele cultuurbeleid. Nu is er een theater bijgekomen wat ook een prachtig 

middel is om je te laten zien.  

 

Heeft u het idee dat de gemeente door deze aandacht te besteden aan het cultuurbeleid ook een 

draagvlak creëert vanuit de bewoners? 

Ja zeker, ja het is ook echt voor iedereen, er komt heel veel volk op af, ook van buiten de gemeente. Je 

hoeft niet zelf te gaan spelen, als je ervan kan genieten is het ook goed. Wat je ziet is, als wij als 

vereniging een uitvoering hadden dan zat de zaal vroeger barstens vol, dat kon zo vijfhonderd man 

zijn. Maar als je nu 200 man krijg is dat alleen familie en bekende. Niemand gaat eigenlijk meer naar 

een concert van een fanfare omdat ze dat leuk vinden. Vroeger deden we niet anders dan serenades 

geven, daar zit nu niemand meer op te wachten. Je ziet dat alles omslaat en dat zie je ook bij 

zangverenigingen. Dat hele oubollige imago moet echt anders. Door zo’n WAK week kan je dan 

ineens op verschillende manieren laten zien dat je een ontzettend leuke vereniging bent en dat je ook 

gewoon moderne muziek maakt. Bij de koren zie je dat ook, de meeste zingen ook gewoon 

popmuziek.  

 

Is het vernieuwen ook echt gericht op het aansluiten bij het publiek en de bewoners?  
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Ja, ja voor ons is de Week van de Amateurkunst echt van; heb je belangstelling in muziek, vind je het 

leuk om het een keer te horen? Kom dan een keer langs. Ja en die workshops helpen dan ook om te 

laten zien hoe leuk het is om muziek te maken en met zo’n groep bezig te zijn. Je kan natuurlijk best 

naar Jazz dance gaan en veel gaan er hier naar handbal want daar is Dalfsen heel groot in. Dus wat je 

wel merkt, en dat is voornamelijk bij de kinderen, is dat ze heel veel hebben. Je moet sporten, school 

en dit en dat en dan is muziek iets waar je je voor moet inzetten. Je moet dagelijks bijna oefenen dus je 

moet er wel lol in hebben. Kinderen die gedwongen worden om naar muziek te gaan, dat wordt 

gewoon echt niks. Maar er zijn ook kinderen waarvan je weet dat ze iets in de muziek iets gaan doen. 

En daarbij zijn we ook bezig met het stimuleren van ouderen die dat in het verleden ook hebben 

gedaan. Die moeten vaak die drempel over gehaald worden om weer te beginnen en dan komt het 

plezier van vroeger vaak al snel terug. Dan krijg je ook echt zin om weer te gaan spelen en blijkt dat 

muziek toch echt wel iets kan toevoegen aan je leven ook al heb je het wel heel druk.  

En dat is ook zo leuk aan de WAK week, we laten niet alleen zien wat we kunnen maar ook hoe leuk 

het is om te spelen en dan vooral in zo’n groep. Daarbij willen we ook wel met zo’n concert laten zien 

dat naast het plezier we ook een stuk kwaliteit dragen. We laten zien dat we plezier hebben maar laten 

ook zien wat we kunnen. En op echte concoursen gaat dat nog wel een stap verder, dat je ook echt 

voor de prestatie en kwaliteit gaat, maar in het dorp is het voornamelijk het plezier en laten zien wat 

we kunnen.  

 

En wat is denkt u het belang van de verbindingen die tijdens een WAK week worden gelegd?  

Wij hebben zelf al een aantal verenigingen waar we al wat mee doen, maar we hebben niet echt iets 

extra’s aan verbinding uit de WAK week. Dat zou wel kunnen, we zijn wel aan het verbinding zoeken. 

Je zou het kunnen zien bij de uitvoeringen van de minaretten en marionetten bij Kunsten op straat. 

Daar gebeurt van alles en dan kom je met meerdere cultuuruitingen in aanraking maar of dat in 

verbinding staat met de vereniging dat weet ik niet. Misschien is het wel iets om in de loop van de tijd 

naar te kijken, of we niet een concert kunnen doen in het theater waarbij het koor het voorprogramma 

doet of waarbij we gecombineerd samenwerken, wat we bij de Night at the Plons al wel doen he, maar 

dat doen we nu nog te weinig binnen onze vereniging. Maar ja moeten wij dan weer onze netten 

daarvoor uitsteken, ja dat is het he, het organiseren van. Tuurlijk, we hebben veel ideeën maar het staat 

en valt met de organisatie daarvan. Je kan niet alles en als je in onze agenda kijkt dan zitten wij al zo 

vol.  

 

Ja, maar als je dan kijkt naar de WAK week dan bestaat deze wel uit een samenvoeging van 

verschillende organisaties en verenigingen, heeft dat een toegevoegde waarde denkt u, dat het niet één 

vereniging is maar een geheel van alles?  

Ja dat is dat er meer mensen op af komen want ons kent ons. Op het moment dat je er een koor bij hebt 

zitten komt de aanhang van het koor en die komen dan ook met jouw muziek in aanraking.  
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Gaat het dan dus om een soort uitwisseling van publiek?  

Ja, ja wanneer je kijkt ook naar de Night at the Plons dan staan daar zo 500 man.  

 

En dat krijg je als muziekvereniging alleen niet voor elkaar?  

Nee, nee het zou mij benieuwen. Als er tien man in de zaal zit tijdens het concert in de WAK week, 

nou hartstikke leuk. Echt we weten het niet, we weten niet hoeveel mensen er komen, het is een gratis 

concert dus. Maar dat is wel voor de Week van de Amateurkunst een richting om het naartoe te laten 

groeien en daar zou de cultuurmakelaar zeker een rol in kunnen spelen, maar dan zou hij dat moeten 

initiëren. Want wij zijn als muziekvereniging al hartstikke druk dus we zitten er niet op te wachten om 

nog weer extra dingen te gaan doen. Ik denk ook dat dat het grootste euvel is met verbinding zoeken, 

want oké je wil wel verbinding zoeken maar iemand moet het initiëren.  

 

Dus daar is nog wel een stap in te maken?  

Ik denk het wel, ik denk het zeker wel. Zo van oké welke verenigingen zijn welwillend om wat te 

doen. En er kan bijvoorbeeld ook een combinatie gemaakt worden door op een andere plek te gaan 

spelen. Dat we bijvoorbeeld Lemelerveld hier in het theater zetten en dat wij daar heen gaan, in die 

uitwisseling kan de cultuurmakelaar volgens mij wel veel in doen om er zo voor te zorgen dat de 

mogelijkheden op facilitair gebied wat verder gaan. Bijvoorbeeld van we stellen dit en dat 

beschikbaar, waar denken jullie aan, hoeveel ideeën zijn er. Nu worden er tijdens zo’n week de 

mogelijkheden gecreëerd om de publiciteit te krijgen en de faciliteiten. Kunnen we niet ook vanuit de 

cultuurmakelaar een ideeën toestroom krijgen, wij hebben ideeën zat maar om ze nu allemaal uit te 

gaan voeren.  

 

Maar dan zou het initiatief dus meer vanuit de cultuurmakelaar moeten komen en werkt het niet voor 

jullie om zelf naar de cultuurmakelaar te stappen om ideeën te krijgen.  

Nee, ja want zo is het nu he inderdaad als we behoefte hebben aan ideeën, maar nee sorry die hebben 

wij niet. Maar ja ik denk dat er misschien ook vanuit de cultuurmakelaar, als ik denk van wat zou ik 

nou van haar willen zien, dan denk ik ook wat regelmatiger een nieuwsbrief met informatie over 

andere verenigingen, wat voor leuke evenementen zijn er, hoe pakken ze dat aan.  

 Er zijn echt ideeën zat, daar ligt het niet aan maar organiseer dat maar eens.  

 

Dus er is meer een vraag naar ondersteuning in het organiseren?  

Ja, eigenlijk wel zo van waar kunnen we heen. Ja je moet voor een evenement bijvoorbeeld heel veel 

dingen regelen, verlichting, elektra. Je krijgt de medewerking wel wanneer je praat met de gemeente, 

politie en brandweer maar bijvoorbeeld het vergunningenbeleid van de gemeente. Het kost al zoveel 

geld om ergens te kunnen spelen bijvoorbeeld en dan wordt er ook geëist om van tevoren een planning 
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te maken, plan van aanpak, het kost allemaal zoveel tijd maar ook veel geld en als je een armlastige 

vereniging bent die zijn broek op moet houden dan is zo’n vergunning van vijfhonderd euro hartstikke 

duur. Kijk als de cultuurmakelaar daarin eigenlijk de contacten kan leggen met de gemeente en kan 

zeggen van de vergunningen die regelen wij, dan zou dat al een enorme ontlasting zijn voor de 

vereniging die iets wil organiseren.  

 Bij het organiseren van een groot evenement komen er gewoon heel veel dingen kijken die je 

van tevoren niet bedenkt. De gemeente is daarbij ook heel strikt geworden door van alles wat er is 

gebeurd als het ongeval in Haaksbergen of paniekaanvallen van mensen.  

 Het is heel leuk om een muziekvereniging te hebben en eens ergens te gaan spelen maar al die 

dingen die erbij naast komen kijken, daar zou de cultuurmakelaar kunnen kijken van heb je problemen 

met vergunningen, weet je welke vergunningen je moet aanvragen... Dan zou je naar de 

cultuurmakelaar kunnen stappen met, we hebben dit en dit plan en die schakelt het dan terug naar, 

denk je daar en daar en daar aan en via deze connecties kun je dit en dit doen.  

 

Een soort adviserende rol op organisatorisch gebied?  

Ja, ja want alle muziekverenigingen doen uitvoeringen en die kosten geld en daar komen onverwachte 

eisen bij kijken. En we willen natuurlijk wel naar buiten komen als een vereniging. Ik denk dat de 

cultuurmakelaar trouwens ook heel erg bezig moet zijn met de veranderingen in de markt. Je ziet 

bijvoorbeeld ook muziekverenigingen die nog heel erg blijven hangen in de traditionele uitvoeringen, 

maar daar zit weinig publiek op te wachten. Hoe kun je nou toch cultuur aanbieden op een manier die 

voor iedereen leuk is en dat je ook publiek krijgt. En dat zou al gewoon kunnen doen met zo’n 

workshop 2.0 die tijdens de WAK werd gehouden, en waar ook wel heel veel is uitgekomen en 

waarvan we ook wat dingen gaan doorvoeren.  

 Wanneer er wordt gekeken naar, er moet verbinding worden gezocht, dan is dat facilitair echt 

het belangrijkste.  

 

En in hoeverre hebben jullie contact en samenwerking met de cultuurmakelaar gehad?  

Weinig, ja het idee was dus, je kan er heen als je ideeën nodig hebt, en dat hebben wij gewoon niet. Ik 

heb liever dat de cultuurmakelaar gewoon op een avond komt meekijken en op die manier actief 

mensen aanspreekt van ik heb dit en dat gezien, wat doen jullie op jaarbasis. Het is ook een stukje 

initiatief. Een cultuurmakelaar kan dat ook zelf initiëren. Die kan gaan inventariseren wat voor 

concerten er binnen een vereniging zijn op jaarbasis om dan te zeggen van he, die en die hebben dan 

ook een concert, kunnen we dat dan niet samenvoegen. Ik zou het dus eigenlijk liever van de andere 

kant zien. Kijk een cultuurmakelaar is waarschijnlijk aangesteld, die krijgt geld van de gemeente, dat 

is het beroep. Terwijl voor ons is het een hobby en het grootste euvel van een hobby is dat het al 

zoveel tijd in beslag neemt. Ik steek graag tijd in dingen hoor maar ik begeleid natuurlijk ook 
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leerlingen, ontvang mensen en om dan ook nog naar een cultuurmakelaar te stappen terwijl we al meer 

dan genoeg ideeën hebben, dat vind ik overdreven.  

 

Denkt u dat u wel eerder naar een cultuurmakelaar zou stappen wanneer u binnen een culturele 

organisatie echt een baan hebt in plaats van dat het een hobby is?  

Ja, ja absoluut, want dan is het echt een must. Een organisatie als een bedrijf zijnde, als we echt alleen 

commercieel bezig zouden zijn, dan moet je wel. Maar wij zijn niet commercieel bezig, wij zijn een 

vereniging die de broek op moet houden maar het hoeft geen winst te draaien. We doen wel acties om 

geld in te zamelen maar dat is vaak om ook bijvoorbeeld de instrumenten aan te kunnen schaffen want 

dat kost bakken met geld. En leden krijgen bij ons een uniform te leen, een instrument en ook het 

lesgeld is een schijntje omdat we vinden dat zoveel mogelijk mensen met muziek in aanraking moeten 

komen. Dus we stoppen al onze energie al in het creëren van de gelegenheid voor mensen om muziek 

te maken en daarvoor doen we echt heel veel acties als een olliebollen actie of de Rabobank clubhart 

actie.  

 Wat je wel merkt is dat we zijn met veel verenigingen, echt heel veel verenigingen. En 

niemand kent elkaar. Ook daar ligt voor de cultuurmakelaar best wel een taak om te zorgen van oké, 

welke verenigingen zijn er nou eigenlijk. Ik weet dat er vier koren zijn in de gemeente, maar wie weet 

dat nou. Kijk je krijgt natuurlijk wel van de gemeente een gids en daar staan ze allemaal in opgesomd 

maar goed verder wordt daar niks mee gedaan. Dus eigenlijk als je de Week van de Amateurkunst wat 

wil uitbreidden dan kan je zeggen van nou oké we geven een kwartaalblad uit waarin we alles wat de 

verenigingen doen in een kwaltaal, noemen. Je hebt natuurlijk kranten met agenda’s en dergelijke 

maar je hebt nooit echt een goed overzicht wat mensen kunnen bewaren en later rustig kunnen 

doornemen. In dat soort dingen kan een cultuurmakelaar denk ik echt wel in spelen. Echt in het PR-

verhaal want niet iedereen is zo creatief. En ook cursussen en zo, dat wordt wel georganiseerd in die 

week dan en voor sommige verenigingen die gewoon nog niet zo goed weten hoe ze op deze tijd 

moeten inspelen kan dat hartstikke nuttig zijn, maar die workshops krijg je ook niet echt toebedeeld. Je 

moet echt alles gaan halen. Het zou meer, als je de verbinding wil zoeken, vanuit het geven moeten 

zijn. Geef aan wat de mogelijkheden op subsidiegebied zijn, geef aan waar je een vergunning voor 

nodig hebt, geef aan welke verenigingen er zijn, welke cursussen je kunt volgen. Het bekend maken 

van de mogelijkheden daar valt echt nog zoveel in te halen voor verenigingen want iedereen doet het 

er maar naast en iedereen vindt het wiel opnieuw uit. En iedereen moet van horen zeggen wat hebben.  

 

Oké, nou in ieder geval al een hele hoop informatie. Ik vroeg me verder nog af, zijn er nog andere 

initiatieven en/of verbindingen ontstaat vanuit de Week van de Amateurkunst? 

Nee, nee niet echt. Nee, die tour was heel erg leuk, het gaf niet heel veel publiek maar het was wel erg 

leuk en dat is bijvoorbeeld wel iets wat je verder zou kunnen uitbouwen. Ik denk dat daar voor de 

organisatie van de WAK week nog wel een kans ligt. Kijk nu krijg je de mogelijkheid om iets te doen 
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maar het initiatief ligt bij jou, ik denk dat vanuit de WAK week wel gezegd kan worden dat het 

bijvoorbeeld goed is om meer bekend te maken wat de mogelijkheden zijn. Want niemand weet dat het 

theater die hele week beschikbaar is. Dan zou de WAK week kunnen zeggen van, wil je optreden? 

Geef het aan, dan plannen we je in. Dan krijg je de faciliteiten en dan kan je zelf aangeven of je dat wil 

of niet want ik denk dat er best wel mensen zijn die dat leuk vinden en die graag wat willen zien maar 

die niet de mogelijkheden en kennis hebben om dat uit te voeren en ik denk dat je daar wel hele grote 

stappen in kunt maken.  

 Als je het echt goed wil doen moet je je denk ik realiseren dat er heel veel tijd in gaat zitten. 

Dan moet je echt verenigingen gaan benaderen van wat is er allemaal, waar zitten de pijnpunten, wat 

kan er verbeterd worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Bijlage 3: Interview J. W. Uitslag en E. Klunder, wethouder en beleidsmedewerker gemeente 

Dalfsen 

 

In het interview wordt voorafgaand aan een antwoord de letter U of K gegeven.  

U = antwoord van Dhr. Uitslag 

K = antwoord van Mvr. Klunder  

 

 

Ik zal voor ik begin eerst even uitleggen waarvoor dit interview precies is. Op het moment ben ik 

namelijk met bezig met het behalen van een pre-master om volgend jaar de master kunstbeleid en 

bedrijf te kunnen doen.. 

U: En waar is dat?  

 

In Nijmegen doe ik dat. En daarvoor moet ik nu een bachelorscriptie schijven. Daarmee ben ik 

uiteindelijk bij het onderwerp van de cultuurmakelaar terecht gekomen, vandaar dat ik hier nu ben 

eigenlijk.  

U: En wat is dan precies je vraagstelling? 

 

Ik richt me voornamelijk op de manier waarop de cultuurmakelaar doormiddel van het stimuleren van 

samenwerkingen een kwalitatieve en waardevolle bijdrage levert aan de omgeving. Dus zowel voor 

het culturele veld en de inwoners, maar daar hoort bij hoe de gemeente hier tegenover staat.  

U: En toen kwam je zomaar in Dalfsen?  

 

Ja, ja ik wilde dit eerst gaan doen in Zutphen, de gemeente waar ik vandaan kom, maar daar moeten 

ze nog beginnen met het inzetten van de cultuurmakelaar waardoor er nog weinig informatie 

beschikbaar is. Ik ben toen wat verder gaan kijken naar gemeenten waar een cultuurmakelaar 

werkzaam is en kwam zo bij Dalfsen uit.  

U: Nou leuk, ik vond het ook extra leuk dat je kwam want ik ben nog maar een maandje wethouder 

dus in het kader van mijn inwerken is het ook heel goed dat je vragen hebt en dan luister ik goed mee. 

Ik denk dat de meeste antwoorden voor jou ook van rechts komen he, maar het helpt mij dus ook, ik 

vond het heel erg leuk dat je kwam.  

 

Oke, nou dat is in ieder geval fijn, ik ben blij dat ik ook nog langs kon komen.  

K: Ja en we zijn natuurlijk ook zeker benieuwd naar de uitkomsten. 

 

Ja, die zal ik ook zeker doorsturen wanneer ik mijn scriptie ook echt heb afgerond, ik ben nu nog echt 

bezig met het uitwerken. Ja en ik was daarin als eerst wel heel erg benieuwd, want jullie zijn in 2013 
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begonnen met het inzetten van de cultuurmakelaar als ik het goed heb, wat precies het doel daarachter 

is geweest, wat jullie met het aanstellen van de cultuurmakelaar hebben willen bereiken?  

K: nou de directe aanleiding toen, we zijn toen gestart met het cultuurarrangement, een groot 

subsidieprogramma van de provincie waarbij we als gemeente jaarlijks dertigduizend euro van de 

provincie kregen en daar dan zelf vijftienduizend euro tegenover moesten zetten waardoor er ineens 

enorm veel extra geld was voor cultuur, maar dat programma moest natuurlijk ook uitgevoerd worden 

en daarin zagen wij echt een absolute meerwaarde van een cultuurmakelaar die op de werkvloer werk 

kan verrichten. En daarnaast, het cultuurarrangement werd door Dalfsen aangevraagd maar ook door 

Ommen en door Hardenberg, hebben we ook geprobeerd om de samenwerking tussen de gemeenten 

uit het Vechtdal tot stand te laten komen door een inzet van dezelfde cultuurmakelaar. We hadden alle 

drie de aanvraag voor een cultuurmakelaar gedaan en ook alle drie dezelfde ingezet.  

 

En Ommen en Hardenberg zijn er nu mee gestopt als ik het goed heb? 

K: Ja, ja.  

 

En wat is dan de reden dat jullie dit jaar wel door zijn gegaan met het inzetten van de 

cultuurmakelaar?  

K: Nou vanuit het cultuurarrangement heeft er een enorme impuls plaatsgevonden op het gebied van 

het cultuurbeleid en wat er allemaal gebeurde in Dalfsen, we hebben ook voorgesorteerd op het 

stoppen van het cultuurarrangement met een nieuw cultuurbeleid he, dat we konden gaan verzilveren 

wat er allemaal opgebouwd was en bij het ontwikkelen van die cultuurnota hebben we gesprekken 

gevoerd met het culturele veld. In de gesprekken kwam eigenlijk heel vaak naar voren hoe belangrijk 

die inzet van die cultuurmakelaar is geweest, voor de samenwerking, voor de 

deskundigheidsbevordering en ook als schakel tussen de gemeente en het werkveld omdat je toch als 

gemeente op afstand staat voor veel verenigingen en Renée was juist heel laagdrempelig he, als 

cultuurmakelaar om te benaderen. Dus daarin vonden we dat het een hele grote meerwaarde was, dat 

zij als cultuurmakelaar zou blijven en ook zij als persoon wel omdat zij zelf alles opgebouwd heeft, dat 

is ook wel één van de succesfactoren.  

 

Oke, en als je kijkt naar het cultuurarrangement waaruit de cultuurmakelaar is aangesteld, wat is 

hieruit precies het doel geweest voor het inzetten van de cultuurmakelaar?  

K: Ja, nou precies de tekst uit de subsidieaanvraag weet ik niet meer. Maar de algemene strekking is 

geweest om een impuls te geven aan de culturele infrastructuur in de gemeente Dalfsen, en als ik kijk 

wat daarin gebeurt is dan vindt ik dat dat absoluut gebeurt is. We zijn in 2013 begonnen in een veld 

waarin allerlei bezuinigingen waren doorgevoerd, verenigingen waren heel erg op zichzelf, 

verenigingsleden waren betrokken maar er was heel weinig samenwerking, zichtbaarheid daar 

schoorde het ook nog wel wat aan en als ik zie wat er in die vier jaar gebeurt is, nou we hebben een 
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Week voor de Amateurkunst, dat staat als een huis, muziekverenigingen die samenwerken, Kunst om 

Dalfsen, evenementen die een slag hebben geslagen en een stuk groter zijn geworden, en die ook 

samenwerkingen hebben met de verenigingen, deskundigheidsbevordering, verenigingen zijn bewuster 

geworden van hun rol en ook qua bestuur hebben verenigingen hier en daar hun slag geslagen. Dus ja 

ik denk dat er wel heel veel bereikt is in die vier jaar en mede dankzij de inzet van die 

cultuurmakelaar.  

 

Oke, ja en over wat voor middelen en mogelijkheden beschikt de cultuurmakelaar om haar werk ook 

uit te kunnen voeren en het doel te kunnen behalen? 

K: In principe heeft zij geen budget, heeft zij het cultuurbeleid als haar opdracht, heeft ze 

deelopdrachten om hieruit uit te voeren, en in het huidige beleid denkt zij mee met het Kulturhuus, de 

bibliotheek en een website, Dalfsen Doet, en daar zit wel een budget aan maar zij adviseert de 

bedrijven die daar een opdracht in hebben dus zij heeft niet een eigen budget om vrij uit te geven. Ze 

adviseert over de subsidie mogelijkheden vanuit de cultuurnota, speelt in op vragen van de 

verenigingen, ja dat eigenlijk.  

 

Ja, ja en op wat voor manier voert zij dat uit, op welke manier staat zij klaar voor het veld? 

K: Ja, nou als eerst heeft zij zelf een netwerk opgebouwd en ze houdt maandelijks een spreekuur in 

bibliotheken, daarnaast heeft ze de Week van de Amateurkunst als een podium wat door haar wordt 

geleidt en daar heeft ze veel contact met verenigingen, nou dat. En daarnaast is ze gewoon 

benaderbaar, mensen kunnen haar bereiken en wij krijgen bij de gemeente soms ook een telefoontje en 

dan verwijzen we dat door naar de cultuurmakelaar. Ja dus ja ze kan eigenlijk zelf zo kijken waar ze 

op in moet springen.  

 

En in hoeverre wordt er van haar ook verwacht dat zij ook zelf initiatief neemt om het veld te 

ondersteunen? 

K: Ja dat absoluut, ja, ja het is een wisselwerkingsverhaal. Ook al gaat zij niet op iemand af om te 

zeggen, ik moet jou ondersteunen, het moet wel op vraag zijn van een vereniging, maar toen zijn 

begon is ze ook wel langs geweest bij de verenigingen om zichzelf zichtbaar te maken en te laten zien, 

dit ben ik en dit is wat je van mij kan verwachten.  

 

Oke, dus het initiatief voor het daadwerkelijk ondersteunen moet wel echt liggen bij de mensen die 

hier ook iets aan zouden kunnen hebben.  

K: Ja, en dat vond zelf het mooie in het proces waarin we zijn gekomen tot de cultuurnota, dat je zag 

dat verenigingen dat spontaan ook gingen noemen, dat ze dat ook heel belangrijk vonden, dat de 

zichtbaarheid en de meerwaarde van de makelaar echt wordt ervaren door het werkveld. Dus dat was 

ook een belangrijke reden voor de gemeente om te zeggen van we houden dat.  
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Ja, ja want jullie hebben dus echt op die manier via interviews geëvalueerd wat de betekenis is van de 

cultuurmakelaar?  

K: Nou niet direct de betekenis maar we hebben meer in algemene bewoording gevraagd aan 

verenigingen van wat gaat er goed, waar heb je behoefte aan, wat kan je zelf en wat verwacht je van de 

gemeente. Echt ingestoken van je hebt wel echt een eigen verantwoordelijkheid, en in wat je dan 

verwacht van de gemeente kwam vaak naar voren dan de inzet van de cultuurmakelaar.  

 

En hoe zagen die verenigingen die ondersteuning vanuit de cultuurmakelaar dan voor zich?  

K: Ja, nou dat er iemand is die hun ondersteund, dat als er vragen zijn dat ze daar terecht kunnen en 

dat ze een goed advies krijgen ga ik dan vanuit. Dat er iemand is die de weg kan wijzen.  

 

Oke, en hebben jullie de uitkomsten van het werk van de cultuurmakelaar ook nog op andere manieren 

geëvalueerd?  

K: Nee, nee we hebben richting de provincie hebben dan wel een verantwoording moeten doen en dan 

voornamelijk een stand van zaken van wat hebben we allemaal gedaan en is dat ook wat we moesten 

doen. 

 

U: Ja, nou en je ziet ook gewoon dat het meer bruist, je ziet dingen gebeuren, je ziet dat de Dalfsenaar 

vindt dat er steeds meer leuke dingen gaande zijn, vooral cultuur georiënteerd. Los van dat het 

allemaal statistisch en wetenschappelijk onderbouwd is, is er wel dat gevoel, observatie noem ik het 

maar.  

 

K: Ja dat idee heb ik ook ja inderdaad. Maar ja het is niet wetenschappelijk onderbouwd, we hebben 

geen effectmeting of iets gedaan.  

 

Nee, nee, en het heeft natuurlijk dan effect op de organisaties uit het culturele veld maar in hoeverre 

denkt u dat het ook effect heeft op de inwoners van Dalfsen.  

K: Uh, ja ik denk dat het effect heeft omdat de culturele mogelijkheden die er zijn beter zichtbaar zijn, 

dat er meer culturele mogelijkheden zijn gekomen en ik denk dat dat ervoor zorgt dat het hier 

aantrekkelijker wonen is.  

 

U: Ja dat is het inderdaad, je hebt de toegankelijkheid ermee vergroot he, de kans dat mensen deel 

gaan nemen is groter geworden, de activiteiten en evenementen maken dat de mensen zich ook trotser 

gaan voelen op hun dorp want de mensen van een Kunst om Dalfsen, je wil niet weten hoeveel daar 

rondgefietst wordt en bij iedereen kom je in een keer thuis want die is weer kunstenaar en de horeca 

speelt er ook op in, die kunnen ook eens eigen kunstenaars uitnodigen om een keer te vestigen en dan 
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gebeurt er in een keer wat, dus ook zo’n samenleving heeft een heel mooi vehikel gevonden om zich 

sterker te maken maar ook om zich te promoveren en te verbinden. Dus het heeft wel degelijk ook een 

groot effect voor de inwoners.  

 

Oke, en dat aantrekkelijk maken van de stad en het effect dat het op bewoners heeft, is dat ook een van 

de doelen geweest die de gemeente had met het geven van een impuls aan het culturele veld vanuit het 

cultuurarrangement? 

K: Dat heeft bij het cultuurarrangement een rol gespeelt, natuurlijk, maar uiteindelijk hebben we 

vooral in de gemeente Dalfsen wel de lijn dat het voornamelijk voor inwoners is he, het aantrekkelijk 

maken voor buitenstaanders is een mooi bijeffect maar als eerst gaat het om het aantrekkelijk maken 

voor inwoners.  

 

U: Ja de bijvangst is dat het de toeristische attractiviteit verhoogd, dat is waar, en het is als bijvangst 

denk ik ook dat inwoners die niks hebben met kunst en cultuur er op die manier toch aan mee doen he, 

dat die er wat meer kennis van nemen, en primair was denk ik wel dat verenigingen onderling elkaar 

gingen opzoeken, versterken en het versterken van de infrastructuur zelf.  

 

K: Ja, ja dat ben ik helemaal met je eens en kijk, en wat je ook als bijeffect kan noemen, en dat hebben 

we nog helemaal niet benoemd, is doordat het culturele leven versterkt worden, mensen gaan meer 

deelnemen aan de samenleving, krijg je ook dat mensen meer verbonden zijn met de samenleving en 

dat is in het sociale domein weer een heel belangrijk doel. Maar nogmaals, dat hebben niet zo 

benoemd en dat meten we ook niet zo, maar in het perspectief zien we dat wel.  

 

U: Een klein voorbeeldje, een kunstenares, die prachtige beelden maakte he, die kende ik alleen maar 

met haar driewielertje fietsend en zag ik dan als zorgafnemer he, terwijl ik pas daarna zag wat voor 

praktijken zij had op ander gebied waar amateurkunstenaars een puntje aan kunnen zuigen. Ze vroeg 

ook wel andere prijzen he, maar ja.  

 

K: Ja maar zo zie je mensen anders ja. En sowieso dat je kan deelnemen aan de samenleving, dat is 

natuurlijk een belangrijke doelstelling van de gemeente, dat willen we heel graag en daar draagt een 

cultuurmakelaar heel erg aan bij.  

 

Ja dus jullie vinden het voornamelijk belangrijk voor de inwoners in Dalfsen en wat is dan denk je 

precies de waarde voor hen dat er een samenhangend en zichtbaar cultureel veld bestaat?  

K: Nou ik weet niet of dat samenhangende meteen een betekenis heeft voor de inwoners maar dat je 

weet dat het er is, dat je je talent kan ontwikkelen, dat je weet dat er de mogelijkheid is voor je 

kinderen om muziekles te volgen of theater les, dat Kunst om Dalfsen wordt georganiseerd, dat er 
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archeologische vondsten worden gedaan. Dat zorgt wel dat je meer binding hebt met je omgeving, de 

mogelijkheid om mensen te ontmoeten. Ik weet niet of mensen zich daar heel bewust van zijn maar het 

maakt denk ik wel dat het aantrekkelijk is om hier te wonen.  

 

U: Ja het maakt het diverser, toen ik hier woonde als jongeling, toen was het van ‘nou in Dalfsen is 

niks te doen’, nou he dat kunnen ze nu niet meer zeggen. Al hoewel er zijn nog steeds wel mensen die 

dat zeggen, maar ja dat zijn ook wel de mensen die zich overal tegen verzetten.  

 

Ja er wordt wel veel georganiseerd hier.  

U: Ja, er gebeurt van alles, kijk maar naar buiten, daar de kermis. Ja volgens mij is het primair geweest 

om de organisaties te versterken, om te voorkomen dat ze omvallen. Op het moment dat ze elkaar 

weten te vinden en kwaliteit kunnen bieden, dat is ook met sport, sportcoaches, zorg eerst dat het er 

staat en dan gaat cultuur wel zijn eigen dingentje doen.  

 

K: Ja en dat moet ook he, we moeten het ook wel loslaten en dat is natuurlijk de andere kant van het 

verhaal. Je zou ervoor kunnen kiezen om geen cultuurmakelaar aan te stellen en deze functie vanuit de 

gemeente zelf te gaan doen maar volgens mij hebben we daar als eerst de tijd niet voor en als ik een 

gesprek heb met een vereniging dan gaat het al snel over geld en een cultuurmakelaar kan al veel 

makkelijker op een andere manier dat gesprek voeren, door bijvoorbeeld alternatieven aan te geven. 

Als beleidsmedewerker wordt dan al gauw verweten van, jullie willen hier niet voor betalen en jullie 

vinden dit niks en dat maakt ook dat een sportcoach of een cultuurmakelaar hierin een hele mooie 

tussenliggende rol heeft.  

 

Ja, door ook andere mogelijkheden aan te bieden dus in plaats van alleen maar naar geld te kijken.  

U: Ja en die kan ook beter spiegelen he, als gemeente wordt je veel eerder als probleemeigenaar 

ervaren als je om tafel gaat zitten en als degene die de oplossingen moet gaan verzorgen terwijl de 

makelaar, het woord zegt het wel een beetje, die helpt je, maar je moet het zelf blijven doen, en 

mensen kijken naar de gemeente als snel van nou die lost wel even op. Dus daar zit wel echt een 

meerwaarde in.  

 

K: Ja en zij is onze ogen en oren in het veld. Door haar horen we een beetje wat er speelt en weet je 

waar je op kunt inspelen.  

 

U: Ja en een tweede aspect dat ik wel belangrijk vindt is dat je in het gemeentehuis verstand hebt van 

beleid maken en van plannen maken maar hoe dieper je in de uitvoering gaat zitten, hoe minder je aan 

die taken toekomt. Dan gaat het door elkaar heen lopen en ik vindt het belangrijk voor de ambtelijke 

organisatie dat de kwaliteit op die manier geborgd blijft.  
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K: Ja, inderdaad dat je wel je focust houdt en dat je niet een te grote organisatie wordt, dat lijkt me niet 

wenselijk.  

 

Dan wordt de verantwoordelijkheid te groot?  

K: Ja nee dan gaat er natuurlijk ook heel veel geld in mensen zitten. 

 

U: Ja precies en dan ga je als gemeente de gemeenschap vormen en dat is niet de bedoeling.  

 

K: Nee, we zitten juist in een terugtrekkende beweging denk ik. 

 

Ja, jullie willen ook wel dat het veld zelf leert om voor oplossingen en mogelijkheden te zoeken, ook in 

lastige situaties als de bezuinigingen?  

U: Ja we doen het overal he, we proberen juist de inwoners sterker te maken en dat ze minder 

afhankelijk worden of in ieder geval zelfvertrouwen krijgen. Dat doen we bij mensen in de zorg, uit de 

bijstand, mensen in de cultuur. We proberen de samenleving sterker te maken in plaats van dat wij 

alles gaan oplossen, want dat maakt mensen apathisch en kost ook nog eens klauwen met geld. Nou 

dat tweede is vervelend maar dat eerste vind ik rampzalig.  

 

Oke, ja, even kijken hoor, veel informatie. Ja want als je kijkt, jullie zetten de cultuurmakelaar dus in 

om dat culturele veld te versterken en erkennen de waarde van de cultuurmakelaar hierin. Zijn jullie 

echt de opdrachtgeven voor haar ook?   

U: Ja en de vraag die leeft nu is, ja is het een eeuwig durende functie of is het een functie die klaar of 

op enig moment overbodig zou zijn. Die vraag gaat langzamerhand wel langkomen, van wat is het 

termijn dat het nog een stimulans is of dat het al onderdeel van een systeem aan het worden is.  

 

K: Ik denk dat het geen eeuwig durende functie is, dat dat nooit het doel kan zijn dat een makelaar een 

eeuwig durende functie heeft. Het is een stimulerende, ondersteunende functie en dat moet je steeds 

opnieuw bekijken, wat is nog de meerwaarde. Misschien dat je altijd wel een aanspreekpunt of een 

trekker nodig hebt maar dat kan ook bij een bestaande organisatie liggen. Maar goed dat is iets voor 

over vier jaar, we hebben net vastgesteld dat ze blijft in deze nieuwe periode.  

 

En zijn er nog andere groepen naast de gemeente die de makelaarsfunctie ondersteunen, die misschien 

middelen beschikbaar stellen waardoor zij haar taken kan uitvoeren?  

K: De provincie Overijssel. Zij betalen de helft van de cultuurmakelaar.  

 

U: Een hele goede provincie.. 
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K: Ja, ja de provincie vindt het heel belangrijk he om cultuurparticipatie vanuit de gemeente te 

stimuleren, en vanuit dat programma is deze subsidie mogelijkheid er. Dus dat is echt fantastisch.  

 

Ja, ja en hebben jullie een idee waarom Ommen en Hardenberg wel gestopt zijn met het inzetten van 

de cultuurmakelaar? 

K: Mijn versie daarvan is dat bij beide gemeente het cultuurbeleid nog niet klaar was waardoor je dan 

ook geen match middelen hebt om een makelaar verder in te zitten. Het geld kwam natuurlijk uit het 

cultuurarrangement en dat project stopte dus dan heb je geen match meer.  

 

U: Is het daarnaast een belang geweest ook van bezuinigingen?  

 

K: Ik weet het niet zo goed. Ze waren allebei nog niet klaar met hun cultuurbeleid dus ik weet ook niet 

wat daar uitgekomen is wat betreft de meerwaarde van de cultuurmakelaar daarin. Nee ik weet het 

niet. 

 

Maar hebben jullie dit jaar nog wel een cultuurarrangement vanuit de provincie?  

K: Nee, nee dat is gestopt. In ons cultuurbeleid hebben we genoeg geld om zelf de makelaar te kunnen 

betalen en uiteindelijk hebben we de helft weer van de provincie gekregen.  

 

En de makelaar is aangesteld voor acht uur in de week als ik het goed heb, komt dit aantal uren ook 

voort uit financiële mogelijkheden of is dit de tijd die ze volgens de gemeente nodig heeft om haar taak 

uit te voeren? 

 

K: Ja, ja dat hebben we met haar besproken en zij gaf aan inderdaad acht uur in de week en zij doet dat 

dan niet in één dag. Ze is eigenlijk altijd beschikbaar en houdt daarin haar uren bij en de ene keer 

werkt ze 26 uur in de week en de andere keer maar weer 4 uur in de week. Dus dat is heel flexibel 

voor haar en dat is ook het fijne aan onze makelaar, dat zij het gezicht is voor al die verenigingen qua 

ondersteuning en ze is ook gewoon flexibel dus dat is echt de juiste instelling voor zo’n functie. Het is 

niet een dag per week want dan kan je deze functie niet op die manier uitvoeren. Het werkgeverschap 

is gedetacheerd dus ze ook niet in loondienst, dus een andere wijze van hoe je met een opdracht 

omgaat.  

 

Ik ben ook wel benieuwd of jullie misschien een voorbeeld kunnen geven van een samenwerking die tot 

stand is gekomen en waarin de cultuurmakelaar een rol heeft gespeelt?  

K: Nou de week van de amateurkunst vindt ik een hele mooie, daar heeft ze echt een grote bijdrage 

aan geleverd. En de samenwerking tussen de drie muziekverenigingen, die is tot stand gekomen, of is, 



57 
 

het was er vast al wel een beetje maar zij heeft er wel een rol in gespeelt dat dat weer meer tot stand 

gekomen is. Dat zijn eigenlijk een beetje de twee voorbeelden die ik zo benoem.  

 

U: Zaterdag wordt de Week van de Amateurkunst geopend als ik het goed heb, dus mocht je nog terug 

willen komen.. 

 

Ja ik heb inderdaad wel veel over de Week van de Amateurkunst gelezen omdat ik dit eerst wilde 

gebruiken als voorbeeldcasus voor de rol van de cultuurmakelaar, maar ik ben wel benieuwd op wat 

voor manier zij die verbindingen in de Week van de Amateurkunst heeft laten plaatsvinden want ik heb 

zelf ook met een bestuurslid van muziekvereniging Excelsior gesproken en zij had zelf niet heel veel 

contact gehad met de cultuurmakelaar. Voor haar is het dan ook niet heel zichtbaar geweest terwijl ik 

vanuit het gesprek dat ik heb gehad met Renée toch wel het idee kreeg dat zij achterliggend heel veel 

heeft gedaan.  

K: Ja, ja hoe dat zit, nou de insteek van de Week van de Amateurkunst is dat Renée dat de afgelopen 

vier jaar de werkgroep heeft getrokken en de werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers uit het 

culturele veld, de bibliotheek en als gemeente zitten we daar ook aan tafel om dat te organiseren. Maar 

de insteek is uiteindelijk dat het culturele veld hier zelf belang bij heeft, dus moeten zij het ook zelf 

organiseren, dus zij is altijd op de achtergrond geweest. Ik vindt het eigenlijk ook goed dat zo’n lid 

van Excelsior haar eigenlijk niet kent want zij heeft goed aan haar rol voldaan door op de achtergrond 

te blijven. Dus zij ondersteund en ze probeert een organisatie op te zetten op die manier dat het ook 

straks zonder haar door kan gaan.  

 

U: Ja, wat sportverenigingen dus eigenlijk ook doen. Zelfstandig overleg hebben als voorzitters met 

elkaar om dingen vast te stellen.  

 

K: Ja, dus ik denk dat daarom het antwoord dat je van Excelsior hebt gehad misschien niet match met 

het beeld dat je van Renée en van ons hebt gekregen.  

 

Ja, ja ik was daar wel heel benieuwd naar want zei had heel veel ideeën en ze vond het heel lastig om 

dit allemaal uit te voeren als bestuurslid omdat ze zelf ook erg druk was. Dus het idee om erop af te 

kunnen stappen voor ideeën was voor haar niet helemaal wat ze zocht want die had ze wel maar het 

uitvoeren kost zoveel tijd. Maar dat uit voeren is dus niet helemaal de taak van de cultuurmakelaar 

begrijp ik? Hebben jullie wel vaker het idee dat het culturele veld loopt met de vraag om 

ondersteuning in het uitvoeren te krijgen? 

K: Nou ja, wat ik wel van Renée terug hoor is dat er vaak wordt gevraag van, dit willen we, kan jij het 

regelen, dat is wat vaak gevraagd wordt en dat is natuurlijk ook makkelijk maar goed dat is niet 
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duurzaam want uiteindelijk kan het niet zo zijn dat zij voor iedereen alles uitvoert. Het is juist de 

bedoeling dat verenigingen dat zelf gaan doen en dat je ook zelf kijkt hoe je dat kan uitvoeren.  

En als gemeente kunnen we een stimulans geven door Renée hier advies in te laten geven of door een 

stukje in de eerste fase te laten doen. Anders wordt die samenwerking afhankelijk van Renée en dat 

zou jammer zijn.  

 

U: Ja, dan organiseren we onze eigen opstand straks, dat is niet zo handig.  

 

K: Het zou strategisch van Renée zijn maar nee, nee dat doet ze echt heel goed.  

 

Oke, ja ik ben dan ook wel benieuwd, omdat jullie gesprekken hebben gehad om te kijken hoe het 

culturele veld hier tegenover stond, wat de reacties een beetje zijn die jullie hieruit hebben ontvangen, 

waarom vonden zij het zo fijn dat er een cultuurmakelaar is en dat deze toch wel behouden bleef.  

K: Dan moet ik even gaan graven, ik heb daar nog wel stukken over liggen die ik je zou kunnen 

mailen dan. Over het algemeen vinden ze het fijn om een aanspreekpunt te hebben, iemand die met ze 

meedenkt, iemand die ze de weg wijst. Niet alleen over gemeentelijke subsidieaanvragen maar ook 

provinciaal en landelijk, iemand die advies kan geven over, we willen een concert organiseren, hoe 

doen we dat.  

 

Oke, ja echt een soort basis. Nou ja al een hele hoop informatie zo al denk ik. Ook wel waar ik naar 

zocht.  

U: Ja, heb je genoeg informatie zo? Want ik vindt dat je erg goede vragen stelt, die kunnen mij ook 

goed helpen dus dat vind ik ook wel weer leuk. Ik weet niet of je nog andere dingen wil vragen ook? 

Want zijn wij eigenlijk de enige die zo’n cultuurmakelaar hebben ook?  

 

K: Nee, nee wij hebben de aanvraag samen met Kampen gedaan dus ik Kampen heb je ook een 

cultuurmakelaar. Ik weet ook in Twente, Haaksbergen.  

 

Ja en in Leiden ook in ieder geval, wel weer heel ergens anders. 

U: En geven die allemaal op de zelfde manier vorm hieraan of is dat per gemeente weer heel anders.  

 

K: Ja per gemeente is dat anders, dat laat de provincie ook helemaal vrij.  

 

U: En waar zit het verschil in dan, daar ben ik wel nieuwsgierig naar?  

 

K: Nou kunstenvereniging Diepenheim heeft een eigen cultuurmakelaar. Dus die is een soort 

ambassadeur van de vereniging. In Kampen is het weer heel erg gekoppeld aan het lokale 
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cultuurfonds, nou Haaksbergen heeft hem volgens mij op de manier als dat wij hem in ingericht, als 

opdracht vanuit de gemeente om vorm te geven aan het cultuurbeleid, ja dus dat.  

 

Ja en je ziet inderdaad wel veel ook dat cultuurmakelaar is verschillende gemeente weer verdwijnen, 

dat er ook gemeente zijn waar het inderdaad geen eeuwigdurende functie is geweest.  

K: Ja ik ben wel benieuwd naar Ommen en Hardenberg. Dat zou wel interessant zijn he, wat valt daar 

nu weg wat merken de verenigingen daar nu van of merken ze het niet.  

 

Ja dat zeker interessant voor deze gemeente ook omdat daar dezelfde cultuurmakelaar aangesteld is 

geweest natuurlijk.  

U: Ja hier is het natuurlijk iets langer bezig maar ook niet eeuwig. En je zal waarschijnlijk altijd even 

een dipje zien wanneer de cultuurmakelaar wegvalt maar de vraag is inderdaad, is de infrastructuur 

voldoende stevig om het ook zelf weer op te pakken, is het weerbaar geworden van oke, jammer dat er 

iemand weg is, maar dat er dan wel mensen opstaan om te zeggen van nou dan gaan wij het doen.  

 

Ja, en hebben jullie dan een idee van wanneer het ook stevig genoeg is? 

K: Nou ik heb stiekem wel de hoop dat het over vier jaar wel zover is, voor de volgende periode. Of er 

moeten zich nieuwe ontwikkelingen aandienen, dan heb je wel acht jaar ondersteund.  

 

U: Ja als ik dan heel eerlijk ben, met een jaar, twee jaar zouden ze wel moeten afgeven dan. Als je dat 

niet doet dan weet je zeker dat het niet zo is. Dan kan je eventueel waar nodig nog bijspringen.  

 

Maar is er dan ook iets wat specifiek bereikt moet worden, waarvan je zegt, oke nu kunnen ze het zelf? 

K: Nee zo staat het niet in het beleid, en nogmaals, zo’n ondersteuning blijft natuurlijk altijd 

waardevol maar op een gegeven moment moet je wel gaan kijken, is het nog nodig en wat is het effect.  

 

U: Ja, kijk dan kost het efficiëntie, je kunt heel lang volhouden, er is altijd een meerwaarde maar je 

kan het geld maar een keer uitgeven dus misschien is er dan iets anders effectiever.  

 

K: En je moet op een geven moment ook structureel iets gaan borgen he, dus misschien dat een 

Kulturhuus of bibliotheek de taak op zich kan nemen. Maar daar zijn we nog niet over uit. Dat staat 

ook niet ergens beschreven dat het moet stoppen of iets. Dat is iets waar we over vier jaar opnieuw 

naar moeten kijken.  

 

En dat gaat dan weer aan de hand van interviews?  

K: Dat moeten we nog gaan kijken, dat weten we nog niet.  
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Oke, nou ik ben benieuwd. Bedankt voor alle informatie.   

 


