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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2021 van Cultuur
Oost. Een overzicht van alle activiteiten en
werkzaamheden waarmee wij afgelopen
jaar hebben bijgedragen aan de inbedding
van kunst en cultuur in de Gelderse
samenleving, als adviesorganisatie en als
ondersteuningsinstelling van de provincie
Gelderland.
Het jaar 2021 stond zoals verwacht
grotendeels in het teken van corona.
Het was een jaar met veel uitdagingen –
theaterzalen, festivals, musea, maar ook
buurthuizen en creatieve broedplaatsen
moesten wederom hun deuren sluiten en
opnieuw werd er veel veerkracht, creativiteit
en aanpassingsvermogen van de sector
gevraagd. Maar het tweede jaar van de
pandemie bracht ook een nieuwe dynamiek
met zich mee. Het vereist durf om tijdens een
crisis van de gebaande paden af te wijken,
kansen en mogelijkheden te (onder)zoeken
en nieuwe samenwerkingen aan te gaan.

Cultuur Gelderland zorgden we ervoor dat
maar liefst duizend basisschoolleerlingen
in dit coronajaar toch een voorstelling
konden bezoeken in de schouwburg. We
organiseerden ruim honderd trainingen en
cursussen en zagen als penvoerder van het
programma Cultuureducatie met Kwaliteit
(CMK) hoe de eerste 387 Gelderse scholen
zich vol enthousiasme aanmeldden voor de
nieuwe CMK-periode. Het is slechts een greep
uit de prachtige opdrachten die Cultuur Oost
afgelopen jaar heeft mogen vervullen.
Als de coronacrisis ons één ding heeft
geleerd, dan is het dat kunst en cultuur in
Gelderland een stevige positie innemen. Op
steeds meer plekken worden het belang en de
innovatieve kracht ervan gedragen en benut.
Als Cultuur Oost blijven wij onze expertise
en ons brede netwerk inzetten voor een
domeinoverstijgende aanpak en voor lokale,
regionale en provinciale samenwerking. Dat
doen we vanuit de overtuiging dat kunst en
cultuur bijdragen aan een inclusieve, gezonde
en gelukkige samenleving met ruimte voor
diversiteit en dialoog.

Die flexibele inzet en innovatieve denkkracht
heeft cultureel Gelderland in het afgelopen
jaar absoluut laten zien.
Voor Cultuur Oost stond 2021 in het teken
van samenwerking. Samen met gemeenten
werkten we aan scenario’s voor een
toekomstbestendige, culturele infrastructuur.
Aan ons was het de taak de regionale
aanpak daarvan in goede banen te leiden en
te adviseren en ondersteunen waar nodig.
Met het project RegiOdes aan Gelderland
maakten we de verbinding tussen culturele
instellingen, gemeenten en de urban scene.
Als coördinator van het programma Retourtje

Arnhem, april 2022
Sarah Heijse
Directeur-bestuurder
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Educatie: leren
door kunst en cultuur
Cultuur Oost werkt aan een samenleving waarin alle kinderen en jongeren toegang
hebben tot cultuureducatie, zowel binnen als buiten het klaslokaal. Dat doen wij samen
met scholen, gemeenten, cultuurpunten, kunstvakdocenten en culturele aanbieders.
Cultuureducatie met Kwaliteit
Scholen, culturele aanbieders en gemeenten werken samen aan beter cultuuronderwijs
in het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). De provincie Gelderland en het
Fonds voor Cultuurparticipatie financieren deze samenhangende aanpak om de kwaliteit
van cultuureducatie in het primair onderwijs duurzaam te verbeteren. Cultuur Oost
faciliteert en coördineert het programma in Gelderland (exclusief de vier grote steden
Arnhem, Apeldoorn, Nijmegen en Ede, die hun eigen CMK-penvoerders hebben) en zorgt
voor ondersteuning, samenwerking, kennisdeling en deskundigheidsbevordering.
2021 was het eerste jaar van de derde CMK-periode die loopt tot 2024. Na een interessepeiling in het vierde kwartaal van 2020 hebben uiteindelijk 387 scholen (met in totaal
70.155 leerlingen) een intentieverklaring ondertekend, waaronder 27 scholen (met in totaal
3.357 leerlingen) in het speciaal onderwijs. Het ondertekenen van de intentieverklaring is
het startschot van het CMK-traject en de eerste stap van de Route Cultuureducatie. Deze
werkwijze is speciaal voor het Gelderse programma van Cultuureducatie met Kwaliteit
ontwikkeld door Cultuur Oost in samenwerking met vijf Gelderse cultuurpunten.
In navolging van de ondertekende intentieverklaringen startten de cultuurpunten begin 2021
met intakegesprekken met de scholen in hun regio. Daarna volgden de zogenaamde routegesprekken: verdiepende bijeenkomsten met als doel wensen en ideeën om te zetten in concrete
plannen. Cultuur Oost organiseerde digitale trainingsdagen en vragenuurtjes om de cultuurpunten daarbij te ondersteunen en uiteraard werd er ook intensief één-op-één contact met hen
onderhouden. In 2022 zal Cultuur Oost zich samen met cultuurpunten inspannen de scholen die
nog niet met het CMK-traject zijn gestart te bereiken. Scholen en cultuurpunten worden doorlopend geïnformeerd via onze CMK-nieuwsbrief en ook werd er in 2021 een informatiefilmpje
gemaakt dat op het Gelderse programma Cultuureducatie met Kwaliteit is toegespitst.
Binnen CMK 2021-2024 is er speciale aandacht voor het vmbo. Inmiddels is er contact met
negen Gelderse vmbo-scholen, direct of via cultuurpunten, waarvan er twee in het voorjaar
2022 starten met een co-creatie-traject om de mogelijkheden voor cultuureducatie op hun
school te verkennen en te benutten. Cultuur Oost schreef een projectplan voor CMK in het
voortgezet onderwijs, dat in 2022 zal starten.
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De Gelderse gedeputeerde voor cultuur Peter Drenth en directeur-bestuurder van
Cultuur Oost, Sarah Heijse overhandigen het Gelderse muziekcadeau aan Koningin Máxima.

Méér Muziek in de Klas
Cultuur Oost werkt nauw samen met de landelijke stichting Méér Muziek in de Klas om
zoveel mogelijk basisschoolkinderen in Gelderland structureel muziekonderwijs te bieden.
Door middel van lokale MuziekAkkoorden zetten we in op duurzame verankering van
muziekonderwijs in de regio. Dit doen we door alle regionale partijen die hiervoor nodig zijn
aan elkaar te verbinden en te laten samenwerken. Betrokken partijen zijn, naast uiteraard
het onderwijs, bijvoorbeeld de muziekverenigingen, regionale overheden, bedrijven,
serviceclubs, poppodia, pabo’s en conservatoria.
De samenwerking tussen Cultuur Oost en Méér Muziek in de Klas is erg succesvol: eind 2020
hadden 450 basisscholen in Gelderland een MuziekAkkoord ondertekend. Afgelopen jaar
kwamen daar de scholen in Gelderland-Midden en West-Veluwe bij. Daarmee staat het totaal
aantal scholen inmiddels op 533. Voorbereidingen voor een MuziekAkkoord werden getroffen
in de regio’s Apeldoorn, Nijmegen en Tiel. Deze regio’s ondertekenen naar verwachting in 2022
en daarmee zullen dan alle scholen in Gelderland ondergebracht zijn in een MuziekAkkoord.
Om de samenwerking tussen Cultuur Oost, Méér Muziek in de Klas en de Gelderse scholen
kracht bij te zetten, werd in 2021 het initiatief voor de Doe Maar Mee Band gelanceerd. In
de Doe Maar Mee Band ontmoeten leerlingen van basisscholen musici van Phion, Orkest
De Ereprijs en lokale muziekverenigingen met als doel de verbinding tussen binnen- en
buitenschools muziekonderwijs te versterken en zichtbaar te maken dat al veel basisscholen
in Gelderland zich inzetten voor structureel muziekonderwijs.
Koningin Máxima, erevoorzitter van de Stichting Méér Muziek in de Klas, kreeg ter ere van
haar vijftigste verjaardag een Gelders muziekcadeau in de vorm van de Doe Maar Mee
Band. Op 16 mei 2022 zal de Doe Maar Mee Band, de grootste band van Gelderland, samen
met musici van Phion en Orkest De Ereprijs optreden bij Paleis Het Loo.
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Interne cultuurcoördinator en post-hbo cultuurbegeleider
Afgelopen jaar werden er in totaal 34 nieuwe icc’ers opgeleid, daarvan behaalden 27
deelnemers ook hun certificaat in 2021, de rest zal deze in 2022 behalen. Alle geplande
bijeenkomsten vonden doorgang, al vond een groot deel door de coronamaatregelen
digitaal plaats. De trainingen werden door de deelnemers gewaardeerd met een 7,6
gemiddeld. 42% van de scholen die deelnemen aan het programma Cultuureducatie met
Kwaliteit heeft inmiddels een gecertificeerde icc’er in dienst.
De icc-cursus is al lange tijd een van de succesvolste en hoogst gewaardeerde cursussen
die ons scholingshuis CultuurCollege organiseert. Afgelopen jaar werd deze basiscursus
geëvalueerd en werd er gewerkt aan een vernieuwde versie van de cursus die aansluit bij de
Route Cultuureducatie. Deze wordt in 2022 als pilot uitgezet. Daarnaast werd er met een
landelijke werkgroep gewerkt aan een icc-cursus die speciaal voor het voortgezet onderwijs
is ontworpen. In het najaar startte in Arnhem een pilot van deze cursus met vijf deelnemers.
Ook de cursus post-hbo cultuurbegeleider werd in 2021 voortgezet, in samenwerking
met HAN Pabo Academy. Afgelopen jaar werden er in totaal 25 nieuwe post-hbo
cultuurbegeleiders opgeleid, daarvan behaalden dertien deelnemers hun certificaat in 2021,
de rest zal deze in 2022 behalen. Alle geplande bijeenkomsten vonden doorgang, maar
ook voor deze cursus gold dat het grootste gedeelte door de coronamaatregelen digitaal
plaatsvond. 22 Gelderse schoolbesturen hebben inmiddels een post-hbo’er (in opleiding) die
uren krijgt voor het verbeteren en innoveren van cultuureducatie. Daarmee is het doel 20
schoolbesturen te bereiken voor het einde van 2021 ruim behaald.
Cultuurbeleid en cultuureducatie in het mbo
November 2020 startte Cultuur Oost een onderzoek naar de mogelijkheden voor cultuureducatie en -beleid in het mbo. Juni 2021 werd dit onderzoek afgerond met een adviesrapport
voor de provincie en de mbo-sector. Hierin concludeerden we onder andere dat mbo-scholen
in de huidige situatie nog geen vaste plek in hun curriculum hebben voor cultuureducatie. Een
van onze adviezen is om kunst- en cultuureducatie als middel te gebruiken om de al bestaande
burgerschapslessen vorm te geven. We zochten contact met alle ROC’s in Gelderland en gingen
in gesprek met de desbetreffende burgerschapsdocenten. Daarnaast zijn er ook interviews
afgenomen met de MBO Raad, Kennispunt Burgerschap en diverse culturele instellingen die een
aanbod voor mbo-studenten ontwikkelden. Het adviesrapport is een nulmeting, een compleet beeld
van de stand van zaken met betrekking tot cultuureducatie en -beleid in het mbo in de provincie
Gelderland. In 2022 ontwikkelen we samen met verschillende Gelderse mbo-opleidingen een pilot.
Netwerk cultuurpunten
Gelderland telde het afgelopen jaar 26 cultuurpunten; coördinatiepunten cultuureducatie,
cultuurcoaches en combinatiefunctionarissen die het lokale aanspreekpunt zijn voor scholen
in hun regio en de schakel vormen tussen scholen en hun culturele omgeving. Om hen hierin
te ondersteunen, faciliteert Cultuur Oost het Netwerk cultuurpunten. Het doel van dit netwerk

8

is om op basis van alle landelijke, provinciale en regionale ontwikkelingen gezamenlijk een
duurzaam en optimaal klimaat voor cultuureducatie in Gelderland te creëren. Het Netwerk
cultuurpunten komt twee keer per jaar bij elkaar om best practices te delen, oplossingen te
bedenken voor gezamenlijke uitdagingen, inspiratie op te doen en op de hoogte te blijven van
de laatste ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie.
In elke gemeente waar een cultuurpunt is, zijn scholen inmiddels aan dit cultuurpunt gekoppeld.
Begin 2021 waren er nog acht gemeenten waarin dit niet het geval was. Voor de scholen in deze
gemeenten heeft Cultuur Oost in de loop van 2021 passende oplossingen gezocht en gevonden.
In 2021 zijn de Gelderse cultuurpunten één keer bij elkaar gekomen, digitaal in verband met de
coronamaatregelen. 18 van de 26 cultuurpunten waren hierbij aanwezig, een tweede bijeenkomst
is verschoven naar 2022. Wel zijn de voorbereidingen gestart voor een provinciale bijeenkomst
in samenwerking met de Gelderse BIS-instellingen. Ook is besloten de regionale bijeenkomsten
van cultuurpunten te vervangen door regionale CMK-leernetwerken, om op die manier de
informatievoorziening en -uitwisseling tussen de verschillende regio’s te optimaliseren.
Retourtje Cultuur Gelderland
Retourtje Cultuur maakt een bezoek aan het theater mogelijk voor alle basisschoolkinderen
in Gelderland door het busvervoer te regelen en te bemiddelen tussen de vraag van scholen
en het aanbod van professionele instellingen. Op 15 september ging Retourtje Cultuur
Gelderland eindelijk officieel van start na noodgedwongen uitstel van een jaar vanwege
de coronapandemie. Leerlingen van verschillende basisscholen uit Lochem reden met de
bus van hun school naar Kulturhus ’t Kruispunt in Laren om de voorstelling Hans en Grietje

Phion speelt de voorstelling Hans en Grietje voor
basisschoolleerlingen in Kulturhus ’t Kruispunt in Laren.

van Phion en de Nederlandse Reisopera te bezoeken. Helaas werd door theatersluitingen
en aangescherpte coronamaatregelen een groot aantal geplande ritten geannuleerd,
desondanks bezochten 1019 Gelderse basisschoolleerlingen en hun begeleiders in 2021 een
voorstelling van Phion, Introdans of Kwatta dankzij Retourtje Cultuur Gelderland.

‘Ik hoop van harte dat veel kinderen op deze mooie manier
kennis maken met Gelderse voorstellingen, in welke vorm
dan ook. En dat hun omgeving ziet wat cultuur met jeugd
kan doen. Zodat na deze kennismaking een volgend bezoek
aan het theater een stuk logischer wordt.’
– Gelderse gedeputeerde voor cultuur Peter Drenth

Met je vak voor de klas
Er is een tekort aan kunstvakdocenten die voldoende kennis en kunde in huis hebben om
zelfstandig voor de klas te staan in het primair, het speciaal en bijzonder onderwijs. Cultuur
Oost, Cultura Ede, Gigant Apeldoorn, Lindenberg Nijmegen en Rozet Arnhem sloegen
in 2020 de handen ineen om het Gelderse netwerk van kunstvakdocenten te versterken.
Onder de noemer Met je vak voor de klas ontwikkelde CultuurCollege, het scholingshuis
van Cultuur Oost, twee praktijkgerichte scholingstrajecten. Met kunst voor de klas, voor
pas afgestudeerde kunstvakdocenten die wegwijs willen worden in het basisonderwijs. En
Als kunst je vak is, voor kunstvakdocenten die al wat langer bezig zijn en die hun expertise
en ervaring willen inzetten binnen meer complexe leerpraktijken, zoals het uitdagend en
speciaal onderwijs.
In 2021 gingen deze trainingen succesvol van start. 45 kunstvakdocenten hebben hun
certificaat inmiddels behaald en de cursus werd gewaardeerd met een 7,4 gemiddeld.
Filmhub Oost
Op basis van de succesvolle pilot van Filmhub Oost in 2019-2020 werd er in 2021 een
aanvraag gedaan voor een vervolg. Deze aanvraag werd door het Nederlands Filmfonds
gehonoreerd voor de periode 2021-2023, provincie Gelderland honoreerde deze aanvraag
voor de periode 2021-2022. Filmhub Oost wordt sinds 2020 structureel door Cultuur Oost
geadviseerd. In 2021 zorgden we voor meer verbinding tussen Filmhub Oost en CMK
Gelderland, ondersteunden we bij het ontwikkelen van een monitor voor het evalueren van
eigen resultaten en zorgden we voor meer aansluiting bij het informele circuit van jonge,
Gelderse filmmakers.
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Kunstenaar Marc Sylla tijdens zijn Wiebert_residentie, in samenwerking met Cultuur Oost.
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Participatie: meedoen
door kunst en cultuur
Cultuur Oost werkt aan een samenleving waarin iedereen kan meebeleven, meedoen en
meemaken. Samen met culturele aanbieders, het onderwijs en innovatieve denkers en
makers vergroten we de toegankelijkheid van kunst en cultuur.
De kracht van kunst in cultuurparticipatie
Cultuur Oost organiseerde vier externe bijeenkomsten waarin actuele thema’s
rondom cultuurparticipatie centraal stonden, onder de noemer De kracht van kunst in
cultuurparticipatie. We nodigden inspirerende denkers en doeners uit om te vertellen over
kansen en uitdagingen in de dagelijkse praktijk. Een mooie manier voor deelnemers om hun
netwerk te verbreden en nieuwe kennis op te doen.

•

In De kracht van kunst in cultuurparticipatie #1 stond het thema
effectmeting centraal, er waren in totaal 76 deelnemers aanwezig.
Gekoppeld aan deze bijeenkomst werden er twee trainingen georganiseerd
bij CultuurCollege met 24 deelnemers.

•

De kracht van kunst in cultuurparticipatie #2 was een live-uitzending en
had als onderwerp sociaal-artistiek samenwerken, 138 deelnemers keken
en praatten mee.

•

De kracht van kunst in cultuurparticipatie #3 ging over het inzetten
van muziek als middel. De coronamaatregelen lieten het toe een fysieke
bijeenkomst te organiseren in Rozet Arnhem, met een plenair deel en vier
workshops. In totaal deden 41 deelnemers mee.

•

De kracht van kunst in cultuurparticipatie #4 was opnieuw een
interactieve livestream gericht op zzp’ers in de culturele sector. 55
deelnemers waren digitaal aanwezig.

Sociaal-artistiek samenwerken
Welke kansen biedt sociaal-artistiek samenwerken in een leerwerkpraktijk? Met deze
vraag stapten beleidsmakers, kunstenaars, ondernemers, docenten en studenten uit het
culturele en sociale domein samen in een bus, om Gelderse good practices te bezoeken
en met elkaar in gesprek te gaan over wat sociaal-artistiek samenwerken voor hun
regio zou kunnen betekenen. Deze zogenaamde buzztours organiseerde Cultuur Oost in
samenwerking met HAN Academie Mens & Maatschappij en de gezelschappen Speels
Collectief, Theater Klare Taal en Theater AanZ.
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In totaal waren er voor de buzztours 96 aanmeldingen, waarvan niet iedereen door corona
of quarantaine kon deelnemen. Uiteindelijk gingen er 57 mensen mee, verspreid over vier
dagen. De buzztours werden uitzonderlijk hoog gewaardeerd en kreeg een 8,7 (met een
respons van 81%). 33 deelnemers hadden na deelname aan de buzztours interesse in een
vervolg, voor hen organiseren we in 2022 regionale verdiepingsgesprekken. Ook gaven we in
2021, 433 exemplaren van het boek De veranderkracht van sociaal-artistiek samenwerken uit.

TheaterAanZ speelt de voorstelling Bij mij thuis over armoede.

Diversiteit en inclusie
Als Gelderse adviesorganisatie voor kunst en cultuur wisten culturele instellingen, podia,
fondsen, verenigingen, gezelschappen, makers en gemeenten ons ook in 2021 goed te
vinden. We gaven in totaal 311 adviezen rondom het thema diversiteit en inclusie. Daarnaast
hebben we 24 podia en culturele centra die aansluiting zochten bij de Agenda Inclusieve
Podiumkunsten, structureel ondersteund bij het ontwikkelen van een visie op diversiteit en
inclusie en het programmeren van nieuwe verhalen en cultuuruitingen. Dit deden we door
middel van netwerkbijeenkomsten en werksessies.
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Talentontwikkeling: groeien
door kunst en cultuur
Cultuur Oost stimuleert Gelderlanders om hun talenten te ontplooien. Kunstbeoefening
bevordert het creatieve vermogen en daagt mensen uit nieuwe talenten in zichzelf te
ontdekken. Creatieve broedplaatsen, scholing en coaching maken Gelderland bovendien
interessant voor professionele makers en kunstenaars, ook van buitenaf.
Kunstbende Gelderland
In verband met de coronamaatregelen vond de Gelderse voorronde van Kunstbende dit
jaar opnieuw plaats zonder live publiek. Op 20 juni traden 69 deelnemers op, verspreid
over 47 acts. Vanwege de coronapandemie lag het aantal deelnemers in 2021 lager dan in
voorgaande jaren. Toen deden er gemiddeld honderd deelnemers mee verspreid over zestig
acts. De optredens werden uitgezonden via een livestream die door 2045 unieke
bezoekers werd bekeken. Ook tijdens de landelijke finale viel Gelderland in de prijzen:
Connor won de derde prijs in de categorie theater en Sofia Mols won de derde prijs in de
categorie fashion.
Daarnaast organiseerde Cultuur Oost voor Kunstbende Gelderland vier online workshops
binnen de categorieën dans, muziek, film en taal om jongere Gelderse makers in contact
te brengen met de creatieve industrie. In totaal deden vijftig jongeren mee aan deze

Winnaars categorie Dans tijdens de Gelderse voorronde van Kunstbende.

Team Rivierenland, RegiOdes aan Gelderland.

workshops. Voor de winnaars en andere voorrondedeelnemers werden er optredens,
coachingsessies en exposities georganiseerd in samenwerking met Rozet Arnhem, Poppunt
Gelderland, Support Your Locals, Open Source Radio, Mensen Zeggen Dingen, Oostpool,
Zomervreugde gaat Framed en de Arnhemse Uitnacht.
Ook werd met verschillende partners de samenwerking tussen Kunstbende Gelderland en
het voortgezet speciaal onderwijs verkend. Met de scholengemeenschap Mariëndal wordt
de samenwerking in 2022 geconcretiseerd, door middel van take overs.
RegiOdes aan Gelderland
In het project RegiOdes aan Gelderland brachten jonge makers uit de spoken word, hiphop
en popcultuur de identiteit van de Gelderse regio’s in zes audiovisuele kunstwerken tot
leven. Het project was een initiatief van Cultuur Oost en de provincie Gelderland in het
kader van de Gelderland Talent Stage met als doel de samenwerking in de regio tussen de
urban scene, filmmakers en culturele instellingen te bevorderen.
In september 2020 klonk het startschot van RegiOdes met de ode aan Gelderland die de
Arnhemse stadsdichter Jesse Laport maakte. Vervolgens werden in de regio’s Achterhoek,
Arnhem-Nijmegen, Rivierenland, Stedendriehoek en Veluwe multidisciplinaire teams
gevormd met dertig jonge makers uit de urban-, pop- en filmscene. Zij werden tijdens het
maakproces gecoacht door de regionale culturele instellingen DRU Cultuurfabriek, Stichting
Beatwise, de Gelderlandfabriek, Gigant Apeldoorn en Astrant Ede.
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In mei 2021 volgde de lancering van de video’s. Via met name sociale media wisten zij ruim
570.000 kijkers te bereiken. Ook werd het project groots opgepakt in de media, onder andere
de Gelderlander, De Stentor, Omroep Gelderland en 3voor12 besteedden aandacht aan het
project, wat zorgde voor een gecombineerd bereik van 12,5 miljoen lezers, kijkers en luisteraars.
De RegiOdes aan Gelderland gingen ook het podium op, daarvoor werkten we onder
andere samen met partners als Erfgoedfestival Gelderland, Zomervreugde gaat Framed,
Festival de Oversteek, De Nieuwe Oost en Music Meeting. Ook de samenwerking met
de podia die we binnen RegiOdes aan Gelderland hebben geïnitieerd is verzilverd. Zeven
podia tekenden het convenant Iets met urban, waarmee ze zich committeerden aan het
ontwikkelen van een jongerenbeleid, het maken van ruimte voor programmering voor
en door jongeren en het uitwisselen van kennis. Cultuur Oost gaat deze processen en
ontwikkelingen op verschillende niveaus (jongeren, gemeenten, podia) begeleiden.

‘Jonge mensen moeten de kans krijgen om hun talent te
laten zien en verder te ontwikkelen. Het is ontzettend leuk
om te zien hoe ze dit hebben gedaan, met aandacht voor
de Gelderse regio’s.’
– Gelderse gedeputeerde voor cultuur Peter Drenth

Iets met Urban
Op 24 september organiseerde Cultuur Oost samen met de Vereniging Gelderse Podia
en het netwerk Gelderland Renaissance de bijeenkomst Iets met urban. Tijdens deze
bijeenkomst spraken Flip the Script en wethouder cultuur van de gemeente Nijmegen
Noël Vergunst, over hiphop en urban en de brug naar de culturele sector. Tijdens dezelfde
bijeenkomst is er een convenant gepresenteerd en getekend waarin de VGP en Cultuur Oost
afspreken zich voor de komende vier jaar in te zetten voor jongerencultuur en hiphop in
de provincie Gelderland. Regionale sessies rondom Iets met urban bleken een vruchtbare
manier om het gesprek tussen jonge makers uit de urban scene, programmeurs van
culturele instellingen en beleidsmedewerkers van gemeenten op gang te brengen. Deze
methode zetten we dan ook voort in 2022.
Cultuur Oost werkt hiermee aan kansengelijkheid en inclusie. Veel culturele instellingen zijn
op zoek naar een manier om jongeren te betrekken maar weten niet hoe dit te realiseren.
Voor het toekomstbestendig en vitaal houden van de infrastructuur is het van groot belang
deze connectie te maken. De behoefte aan meer kennis en inzicht over een werkende
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aanpak is groot. Tijdens de Iets met urban-sessies brengen we alle belangrijke spelers bij elkaar
en delen we onze opgebouwde kennis.Bij de VGP zijn twintig podia tot zeshonderd stoelen
aangehaakt. Ons streven is om in de komende vier jaar zoveel mogelijk van deze podia bij
Iets met urban te betrekken en met hen beleid te ontwikkelen rondom jongerencultuur.
Netwerken
Om de jongerencultuur en urban culture in Gelderland duurzaam te kunnen ondersteunen,
initieerde Cultuur Oost al eerder een aantal netwerken: Gelderland Renaissance (met
dependances in Arnhem, Nijmegen, Apeldoorn, Winterswijk en Ede) en het Spoken Word
Netwerk Gelderland. Deze netwerken kwamen afgelopen jaar zes keer bij elkaar, wanneer
de maatregelen dat toelieten. In het kader van het ontwikkelingstraject De Nieuwe
Notie, dat we samen met Poppunt Gelderland initieerden, werden drie masterclasses
georganiseerd voor hiphoptalenten uit Oost-Nederland om hen te kunnen ondersteunen
op zakelijk, artistiek en persoonlijk vlak. De Nijmeegse Hiphop Alliantie die vorig jaar onder
begeleiding van Cultuur Oost werd opgericht, kwam vier keer bij elkaar.
Jongerenpanels Gelderse podia
De afgelopen jaren werkte Cultuur Oost met verschillende partners aan het vormgeven van
jongerenpanels om podia te ondersteunen in hun ambitie hun programmering te verrijken
met jongerencultuur en urban culture. Inmiddels zijn er zes jongerenpanels operationeel in
Culemborg, Ede, Nijmegen, Putten, Ulft en Wijchen. Zowel de jongeren die aan deze panels
deelnemen als de betrokken podia worden door Cultuur Oost begeleid en ondersteund.
Ondertekening convenant Iets met urban.

Samenleving: versterken
door kunst en cultuur
Kunst en cultuur zorgen voor een prettig woon- en werkklimaat in Gelderland. Ze
verbinden en verrijken het individu en zijn van groot belang bij het vervullen van onze
maatschappelijke opgaven. Samen met partners zet Cultuur Oost de innovatieve kracht
van kunst en cultuur in voor het versterken van de samenleving.
Cultuurbeleid gemeenten en culturele instellingen
In 2021 adviseerde Cultuur Oost negen gemeenten over hun cultuurbeleid, dat zijn
Berkelland, Beuningen, Brummen, Duiven, Ermelo, Nijkerk, Nunspeet, Wijchen en
Winterswijk. Drie gemeenten hebben hun nieuwe of hernieuwde cultuurnota in 2021
gerealiseerd, waarmee het totaal op dertig Gelderse gemeenten met een actueel
vastgelegd cultuurbeleid komt. In alle adviezen stond burgerparticipatie of de actieve
betrokkenheid van burgers bij het maken van beleid als gespreksonderwerp op de agenda.
Ook acht Gelderse culturele instellingen hebben inmiddels een cultuurbeleid. In 2021
voerde Cultuur Oost zestien adviesgesprekken met culturele instellingen met het oog op de
ontwikkeling van een cultuurbeleid.
Convenanten cultuureducatie
Cultuur Oost ziet cultuuronderwijs als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van scholen,
culturele instellingen en overheden. Met een convenant cultuureducatie maken deze
partijen op regionaal of lokaal niveau samen afspraken over tijd, ruimte en middelen,
Cultuur Oost begeleidt en adviseert hen daarbij. In 2021 werden er vier nieuwe convenanten
cultuureducatie getekend in de gemeenten Barneveld, Epe, Hattem en Winterswijk. De
convenanten in Brummen en Berkelland werden verlengd. Met de gemeenten Bronckhorst,
Buren, Heerde, Montferland, Oost Gelre en Overbetuwe werden voorbereidende
gesprekken gevoerd. Dat brengt het totaal van Gelderse gemeenten met een convenant
cultuureducatie op achttien, en zes convenanten zijn in de maak.
Stimuleren regionale samenwerking
In de zomer van 2020 gaf provincie Gelderland aan Cultuur Oost de opdracht om door
middel van regioverkenningen de eerste contouren te schetsen voor een duurzame culturele
infrastructuur in Gelderland na COVID-19. Samen met de Gelderse gemeenten werd er
gewerkt aan verschillende scenario’s en denkrichtingen die de basis vormden voor verder
bestuurlijk overleg. Cultuur Oost vervulde een rol als procesbegeleider en gaf inhoudelijk
advies. De regioverkenningen gaven inzicht in de brede behoeften en uitdagingen die
door de impact van corona op de cultuur- en erfgoedsector zijn ontstaan. Zo bleek er
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Dansworkshop op Basisschool Op Weg in Ooij.

grote behoefte te zijn aan een stevigere verbinding tussen gemeenten, regio’s en culturele
partijen en ook op het gebied van innovatie en exploitatie bleken veel gemeenten
vraagstukken en uitdagingen met elkaar te delen.
Als vervolg op de regioverkenning ondersteunden we de regio’s in 2021 bij het concretiseren
van de in hun regioverkenning gestelde doelen. We sloten aan bij gesprekken op ambtelijk en
bestuurlijk niveau en waren betrokken bij de eerste verkenningen rondom het vormen van een
partnership tussen gemeenten en provincie. Ook gaven we invulling aan een van de meest
concrete behoeften die uit de regioverkenningen naar voren kwam: de functie van cultuurmakelaar. Iemand die vraag en aanbod in de regio bij elkaar weet te brengen en culturele
aanbieders stimuleert een zo goed mogelijk cultureel aanbod neer te zetten. Met name in de
gemeenten Berkelland, Montferland, Oost Gelre en Winterswijk werkten we aan de aanstelling
van een combinatiefunctionaris of cultuurcoach. In de rol van adviseur en procesbegeleider
blijven we ook in 2022 betrokken bij de verdere uitwerking van de regioverkenningen.
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Regionale adviespunten
Cultuur Oost beschikt over vier regioteams, waardoor onze adviseurs de actuele vragen
die in de regio spelen nog beter kunnen inventariseren en we op die manier voor onze
klanten ook zichtbaarder en toegankelijker zijn. In samenwerking met lokale partijen
onderzochten we in 2021 de mogelijkheden van regionale adviespunten voor zakelijke
en juridische dienstverlening in de culturele sector. In Veluwe, Rivierenland en West
Betuwe werkten we aan een pilot met maandelijkse spreekuren rondom bijvoorbeeld
deskundigheidsbevordering en ondernemerschap. Ook werkten we samen met al bestaande
initiatieven zoals Cultuur + Ondernemen, Cultuur Academy, Voordekunst en Schakel025.
Er werden in totaal 84 adviesgesprekken gevoerd.
KunstWERKT
In 2021 werden er zestien samenwerkingen tot stand gebracht tussen een bedrijf en
een kunstenaar of kunstenaarscollectief. Binnen de Silo Art Tour Achterhoek werden vijf
matches tot stand gebracht tussen kunstenaars en bedrijven. Ook vond de aftrap plaats
van Hommage Hofleverancier in Tiel waarin zes kunstenaars aan in totaal vier bedrijven

Presentatie samenwerkingen Hommage Hofleverancier in de Agnietenhof in Tiel.

werden gekoppeld. Daarnaast vonden er verkenningen en adviestrajecten plaats met
onder andere het Donders Instituut, de Radboud Universiteit, WAM&VanDuren, Erve Kots,
Rijn IJssel College, CIVON Ulft, het Onderduikmuseum in Aalten, Brabant-C, Erfgoed
Gelderland en Kunstloc Brabant. Ook deed Cultuur Oost onderzoek naar de manier
waarop kunstenaars kunnen worden ingezet voor gemeentelijke vraagstukken. Er werd een
inventarisatie gedaan en een opzet bedacht voor kunstenaarsresidenties in Gelderland. Dit
advies is inmiddels opgeleverd en wordt in 2022 verder uitgewerkt.
Kunst, cultuur, zorg en welzijn
Met hun creatieve blik kijken kunstenaars en vormgevers op een andere manier naar
uitdagingen in zorg en welzijn. Ze werken aan grote opgaven in onze maatschappij zoals
vergrijzing, dementie, eenzaamheid, depressie, burn-out en ontdekken in co-creatie met
zorgprofessionals nieuwe werkwijzen en innovaties die niet voor de hand liggen. Cultuur
Oost bevordert de samenwerking tussen kunst, cultuur, zorg en welzijn vanuit de visie dat
de creatieve sector kan bijdragen aan de kwaliteit van leef-, woon- en zorgomgeving.
In 2021 werd in samenwerking met het LKCA en Kunstloc Brabant de publicatie Kunst
werkt in de zorg opgeleverd. Daarnaast werd voor het opstarten van lokale initiatieven in
Gelderland input gevraagd bij de netwerken KOM Gelderland en Cultuur Inclusief Gelderland.
Er werden vijftien kansrijke gemeenten geselecteerd, wat resulteerde in gesprekken met
de gemeenten Rheden, Epe en Brummen. In de gemeente Brummen heeft dit geleid tot
de opdracht om met behulp van burgerparticipatie een brede cultuurvisie te schrijven. De
Waalboog in Nijmegen en de Liemerije in Zevenaar werden door Cultuur Oost geadviseerd
bij hun programma voor kunst en cultuur. Ook werd er een verkenning uitgevoerd op het
thema Eenzaamheid onder jongeren. Tenslotte werd er een workshop voor zorgmedewerkers
georganiseerd in samenwerking met beeldend kunstenaar Maaike Mul en actrice en trainer
Linda Willems bij Linge’s Zorglandgoed in Rumpt, gemeente West-Betuwe.
Samenwerking in de euregio: taNDem
Kunst en cultuur kunnen mensen over de grens heen op een laagdrempelige manier met
elkaar verbinden. Toch blijkt dat landsgrenzen voor kunst- en cultuurmakers vaak nog een
barrière zijn. Met het project taNDem wordt de kunst-, cultuur- en erfgoedsector in het
grensgebied dichter bij elkaar gebracht, door kunstenaars uit verschillende landen met
elkaar samen te laten werken.
Het derde en laatste reguliere jaar van het euregionale project taNDem is inmiddels
afgerond. Cultuur Oost begeleidde in totaal vijftien euregionale projecten. De
eindpresentaties werden veelal digitaal gerealiseerd, enkele volgen nog in fysieke vorm
vanwege de versoepeling van de coronamaatregelen. Er is bovendien een publicatie
geschreven voor deelnemers en stakeholders waarin alle resultaten zijn opgenomen.
Daarnaast zijn er online kennissessies georganiseerd in afwachting van interregionaal
budget voor een nieuwe periode. Ook is er een alumninetwerk opgestart.
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Communicatie
en integraal werken
Het culturele veld verandert snel en de werkzaamheden van Cultuur Oost daarmee ook. Het
jaar 2021 was, mede door de coronacrisis, ook een jaar van interne reflectie. Cultuur Oost heeft
onder leiding van de afdeling communicatie haar eigen missie, visie en doelstellingen onder
de loep genomen in een merkidentiteitstraject. Hierin werden opnieuw woorden gegeven aan
het wat, hoe en vooral het waarom van ons werk. Deze herijking werkte op verschillende
niveaus door in de organisatie. Zo werd er gewerkt aan een nieuwe overlegstructuur, met kernen flexteams en flexibele schillen die zich zowel op de verschillende Gelderse regio’s concentreren, als de inhoudelijke kwaliteit van onze programma’s bewaken. Vanuit een interne behoefte werd er een projectgroep integraal werken in het leven geroepen, waaraan medewerkers
uit heel de organisatie deelnamen. Vanuit plezier en gelijkwaardigheid, met vertrouwen, lef en
richting in een flow samenwerken: met deze grondhouding gaan we aankomend jaar aan de slag.
Afdeling communicatie stond aan de basis van het zogenaamde stafteam dat in december
2021 operationeel werd. Hierin zijn de afdelingen communicatie, deskundigheidsbevordering
en de nieuwe afdeling onderzoek en effectmeting samen ondergebracht. Het stafteam
trekt in de dagelijkse praktijk gezamenlijk op, om de organisatie vooral op het gebied van
proces en procedure te ondersteunen.

Onderzoek en
effectmeting
De nieuwe afdeling onderzoek en effectmeting is sinds september 2021 operationeel met twee
medewerkers, ondersteund door een stagiaire. Samen met de afdeling communicatie leverden
zij een doelgroepenonderzoek op, waarin de wensen en behoeften van de verschillende doelgroepen van Cultuur Oost in kaart werden gebracht. Ook werd er een literatuuronderzoek uitgevoerd
naar de waarde van cultuur en een effectmeting voor theatergezelschap Speels Collectief. In
2021 werkte Cultuur Oost bovendien samen met de provincie aan de opzet voor een Gelderse
cultuurmonitor met als doel de waarde van kunst en cultuur beter te kunnen duiden. De eerste
onderzoeken zijn inmiddels van start gegaan, de resultaten worden in oktober 2022 opgeleverd.
Ook intern heeft de afdeling onderzoek en effectmeting zich ingezet voor onder andere het aanscherpen van processen en procedures. Denk aan het implementeren van een nieuwe overlegstructuur, een plannings- en evaluatiecyclus en het inrichten van een nieuwe database en
CRM-systeem.
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Externe en interne
deskundigheidsbevordering
Kennisuitwisseling is één van de kernactiviteiten van Cultuur Oost en met ons scholingshuis
CultuurCollege zorgen we voor deskundigheidsbevordering daar waar dat nodig is. In totaal
volgden 878 deelnemers in 2021 een training van CultuurCollege, een kleine verdubbeling
ten opzichte van 2020. Dit grote verschil is te wijten aan de coronaperiode waardoor
veel trainingen in 2020 geen doorgang konden vinden en moesten worden verplaatst of
geannuleerd. In 2021 konden veel trainingen alsnog (digitaal) doorgaan en ook voor het
reguliere aanbod was grote interesse.
Daarnaast was er in 2021 ook veel ruimte voor interne deskundigheidsbevordering. De verchillende teams gingen onder leiding van Wenneke Ong gezamenlijk aan de slag met
intervisiebijeenkomsten rondom de drie kernwaarden van Cultuur Oost (analyse, verbinding
en vindingrijkheid). Daarnaast kregen medewerkers individueel de mogelijkheid een
talentenpaspoort te laten opstellen, om beter inzicht te krijgen in hun kwaliteiten en ontwikkelpunten. Dit is door de medewerkers zeer positief beleefd en sommigen volgen dan ook naar
aanleiding van hun talentenpaspoort een aanvullend coachingtraject. Als laatste ontwikkelde
Peter Noordhoek voor Cultuur Oost de leergang strategisch beleidsadvies, een intern opleidingstraject dat medewerkers ondersteunt in het vormgeven van hun strategisch adviseurschap.

Organisatie &
personeel
Personeelsvertegenwoordiging
De personeelsvertegenwoordiging (PVT) van Cultuur Oost bestaat uit drie leden. Per 1
juni 2021 is Johan Godschalk toegetreden, per 1 november 2020 is Thomas van der Ham
benoemd tot voorzitter van de PVT. Beiden zijn adviseur bij Cultuur Oost. Jolanda Kosman,
scholingscoördinator, is in 2019 opnieuw voor een periode van drie jaar benoemd.
De personeelsvertegenwoordiging heeft vier keer overlegd met de directeur-bestuurder,
waarvan éénmaal samen met de Raad van Toezicht. Naast de algemene gang van zaken
zijn onder andere de volgende onderwerpen besproken:
•

interne communicatie, onder andere in coronatijd;

•

communicatie met en door de PVT, welke structuur, stijl, vorm et cetera;

•

doorgroeimogelijkheden en differentiatie met betrekking tot de rol van adviseur;
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•

intervisiebijeenkomsten onder leiding van een extern bureau;

•

voortgang van de vacatures;

•

de adviesaanvraag met betrekking tot de wijziging van de
organisatiestructuur per 1 januari 2022; de PVT heeft op deze aanvraag
positief geadviseerd.

Personeelsmutaties
Per 1 januari 2021 waren er bij Cultuur Oost 36 medewerkers in dienst, verdeeld over in
totaal 27,5 formatieplaatsen. Deze formatieplaatsen waren als volgt verdeeld: 22,13 fte in
vaste dienst en 5,37 fte in tijdelijke dienst. Dit is inclusief de inzet van 0,88 fte door een
stagiaire per 1 januari 2021.
Per 31 december 2021 waren er bij Cultuur Oost 34 medewerkers in dienst, verdeeld over
in totaal 28,43 formatieplaatsen. Deze formatieplaatsen waren als volgt verdeeld: 20,16
fte in vaste dienst en 8,27 in tijdelijke dienst. Dit is inclusief de inzet van 0,88 fte door een
stagiaire per 31 december 2021.
Het verzuimpercentage over 2021 bedraagt 5,39%, tegenover 2,8% in 2020.In 2021 verlieten
negen medewerkers de organisatie en kwamen er zeven nieuwe medewerkers in (tijdelijke)
dienst. Aanvullend zijn er twee externe medewerkers ad interim ingezet ter vervanging van
een langdurig afwezige collega en twee vertrekkende medewerkers. In 2021 is Cultuur Oost
bovendien uitgebreid met een afdeling onderzoek en effectmeting, waar inmiddels twee
medewerkers met veel enthousiasme werkzaam zijn.
In 2021 waren er in totaal vijf stagiaires werkzaam bij Cultuur Oost. Eén stagiaire
concentreerde zich via een internship vanuit de Universiteit van Utrecht op inclusie
en participatie in de kunsten en het culturele domein, drie stagiaires ondersteunden
Kunstbende Gelderland, ook was er een stagiaire volop betrokken bij de afdeling onderzoek
en effectmeting.
Wet Normering Topinkomens
De beloning van de directeur-bestuurder valt binnen de richtlijnen van de Wet Normering
Topinkomens en wordt vermeld in de jaarrekening.
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Budgettaire resultaten
Het eigen vermogen van Cultuur Oost bedroeg per 31 december 2021 €928.030 tegenover
€957.819 ultimo 2020. De afname van het eigen vermogen is een direct gevolg van:
1. De Algemene reserve: - €1.499.
2. Bestemmingsreserve grote projecten: - €15.819.
3. Egalisatie reserve: - €12.471.
Ad 1) De Algemene reserve is afgenomen met het resultaat boekjaar ( - €1.499).
Ad 2) Op de balans stond op 31 december 2020 nog een bedrag van €15.819, maar
aangezien alle grote projecten zijn afgerond, is de bestemmingsreserve grote
projecten €0 geworden.
Ad 3) De egalisatiereserve is afgenomen doordat er een negatief resultaat was in 2021.
Zie voor een verklaring van het resultaat 2021 de paragrafen ‘Baten’ en ‘Lasten’.
De voorziening frictiekosten is afgenomen met €29.781 als een gevolg van BWU-uitkeringen
aanoud-medewerkers en aangezien er geen verplichtingen meer zijn op dit gebied staat de
reserve op 31 december 2021 op €0.
Baten
Ten opzichte van de begroting 2021 zijn er in 2021 €791.276 minder baten geweest.
Met name de baten van Cultuureducatie Met Kwaliteit zijn veel minder dan begroot
(- €521.939) omdat in 2021 CMK2 werd afgerond en CMK3 werd opgestart. Zodoende
deden er veel minder scholen mee in 2021 dan begroot. Ook bij de overige baten was het
verschil groot tussen begroting en realisatie (- €299.087). Dit verschil wordt bijna helemaal
verklaard doordat er door corona geen professionele podiumkunsten-voorstellingen waren
in 2021 en er daarom geen bussen hoefden te rijden voor Retourtje Cultuur Gelderland.
Wel was de subsidie van de provincie Gelderland hoger dan begroot (€29.750) omdat we
een vergoeding ontvingen voor de coronaschade in 2020. We hebben nog geen bevestiging
ontvangen van een eventuele vergoeding voor de coronaschade in 2021, zodoende is deze
(eventuele) bate niet in deze jaarrekening opgenomen.
Lasten
Ook zijn er in 2021 veel minder lasten dan begroot geweest (- €761.487). De grootste
afwijking zit in de directe kosten voor activiteiten (- €202.857). Dit zijn met name uitgaven
die we niet hoefden te doen omdat voorstellingen in het kader van Retourtje Cultuur
Gelderland niet doorgingen. Ook deden er minder scholen mee aan CMK, waardoor we
minder hoefden uit te keren. Een andere opvallende post waar minder op uitgegeven is, zijn
de personele lasten (- €228.857). Dit komt doordat we minder salarislasten hadden omdat
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onder andere nog niet alle functies waren ingevuld en/of dat functies zijn komen te
vervallen. Ook was er minder inhuur nodig dan begroot. De andere posten zijn (relatief
gezien en per saldo) redelijk conform begroting. In 2021 is er veel geïnvesteerd in
opleidingen voor personeel, deze (extra) investering komt ongeveer overeen met het
verlies dat gemaakt is in 2021.
Resultaat
Per saldo was er in 2021 een resultaat van - €29.789.
Concluderend
Ondanks de afname van het eigen vermogen is de financiële positie van Cultuur Oost gezond.

26

Verslag
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Stichting Cultuur Oost was in 2021 als volgt samengesteld:
•

Dhr. R.C. König				
Deventer 				

•

voorzitter, lid renumeratiecommissie

Dhr. B.L.M.T. van Moerkerk
Huissen 				

•

lid auditcommissie

Mw. M.E.B.G. van Baars			
Nijmegen 				

•

lid renumeratiecommissie

Dhr. A. van Dijk				
Helvoirt				lid auditcommissie

•

Mw. M.J. Helmink			
Aalten				

•

lid sinds april 2021

Dhr. M. Kolf 			
Arnhem				

toezichthouder in opleiding (leerervaringsplek)

De Raad van Toezicht is in 2021 uitgebreid met een nieuw lid én met een leerervaringsplek
voor jonge toezichthouders met als doel de diversiteit en eigentijdsheid van de Raad van
Toezicht te vergroten.
Relevante bespreekpunten
In 2021 kwam de Raad van Toezicht zeven keer bij elkaar voor overleg, in verband
met de coronamaatregelen deels digitaal en deels fysiek. Er heeft informeel overleg
plaatsgevonden met de leden van het managementteam van Cultuur Oost alsook met de
leden van de personeelsvertegenwoordiging. Belangrijke thema’s tijdens de vergaderingen
waren onder andere; de kwartaalrapportages van Cultuur Oost (zowel inhoudelijk als
financieel), de projectgroep integraal werken, de adviesaanvraag voor een wijziging van
de organisatiestructuur van Cultuur Oost gericht op integrale samenwerking en heldere
programmalijnen, de ontwikkeling van de Gelderse Cultuurmonitor en de samenwerking
met andere ondersteuningsinstellingen van de provincie. De jaarrekening en het jaarverslag
van 2020 zijn vastgesteld, de bij de Provincie Gelderland in te dienen begroting en het
jaarplan voor 2022 zijn eveneens ter vergadering vastgesteld.
Relatie met provincie Gelderland
Cultuur Oost onderhoudt zowel op ambtelijk als op directieniveau een nauw en frequent contact
met de provincie. Dit contact verloopt in principe via de directeur-bestuurder van Cultuur Oost,
de leden van de Raad van Toezicht worden hierover tijdens de vergaderingen geïnformeerd.
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Interne evaluaties
De Raad van Toezicht functioneert conform de Governance Code Cultuur. Op 18 november
2021 is er een zelfevaluatie uitgevoerd, besproken en vastgelegd. Nevenfuncties van de
leden van de Raad van Toezicht werden vooraf tijdig gemeld.
De directeur-bestuurder geeft in elke vergadering van de Raad van Toezicht inzicht in
de contacten die als externe belanghebbenden kunnen worden gekarakteriseerd en met
wie regelmatig overleg plaatsvindt. De Raad van Toezicht acht ‘artistieke integriteit en
onafhankelijkheid’ als principe in de Governance Code Cultuur voor Cultuur Oost relevant
omdat Cultuur Oost een uitvoerings-organisatie van het provinciebestuur is. Binnen de
Raad van Toezicht zijn voor de leden specialismen en aandachtsvelden benoemd.
Cultuur Oost heeft één van haar medewerkers de rol van vertrouwenspersoon toegekend,
de voorzitter van de Raad van Toezicht functioneert als zodanig als het klachten zijn die het
bestuur of de Raad van Toezicht betreffen. Het beloningsbeleid van Cultuur Oost is conform
de wettelijke voor-schriften. Anders dan de Governance Code Cultuur aanbeveelt, is het
overleg met de belangrijke publieke financiers gedelegeerd aan de directeur-bestuurder
die over de contacten verslag uitbrengt. De meerjarenstrategie blijft ook voor de Raad van
Toezicht een belangrijk agendapunt in 2022.
Bezoldiging Raad van Toezicht
De heer R.C. König			

€ 5.000

De heer B.L.M.T. van Moerkerk

€ 2.500

Mevrouw M.E.B.G. van Baars		

€ 2.500

De heer A. van Dijk			

€ 2.500

Mevrouw M.J. Helmink		

€ 1.875

Toezichthouder in opleiding Dhr. M. Kolf volgde op kosten van Cultuur Oost de leergang
‘Toezicht in de Cultuursector’, georganiseerd vanuit een samenwerking tussen crmLiNK en
kennisplatform Cultuur+Ondernemen.De leden kunnen gemaakte reiskosten declareren
conform de vigerende regeling van stichting Cultuur Oost.
Bezoldiging directeur-bestuurder van Stichting Cultuur Oost
Mevrouw S.P.C. Heijse is directeur-bestuurder sinds 1 september 2020. Per 1 september 2021
is haar tijdelijke dienstverband omgezet naar een dienstverband voor onbepaalde tijd, voor
36 uur per week. Salariëring conform schaal 13 CAO Sociaal Werk, trede U2. Zij ontving
geen algemene onkostenvergoeding. Voor dienstreizen gold een vergoeding op basis van
declaratie van gereden kilometers of treinreizen conform de regeling van Cultuur Oost.
Te benoemen personele mutaties na balansdatum
De heer A. van Dijk is op eigen verzoek om privéredenen teruggetreden als lid van de Raad
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van Toezicht. Hem is namens de overige leden décharge verleend per 6 april 2022.
Op dit moment zijn we op zoek naar een vervangend lid voor de Raad van Toezicht in
verband met het vertrek van de heer A. van Dijk. We zoeken eveneens naar een nieuwe
voorzitter in verband met het vertrek van ondergetekende per 1 juli 2022 (conform rooster
van aftreden).
Arnhem, april 2022
Dhr. R.C. König
Voorzitter Raad van Toezicht Cultuur Oost
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Bijlage
Drs. R.C. König
Functie:			Burgemeester Deventer
Nevenfuncties:		
Voorzitter bestuur Stichting Vrienden van Middachten
				Lid klachtencommissie Dushihuis
Nevenfuncties ambtshalve: Lid DB en AB Veiligheidsregio IJsselland
				
Lid van bestuur gemeenschappelijke regeling HCO
				Lid van Algemeen Bestuur Omgevingsdienst IJsselland
				Lid van bestuur Hanseverein
M.E.B.G. van Baars
Functie:			
Directeur-eigenaar bij Verschilmakersgroep bv
				Directeur Jonge Helden Academie
Nevenfuncties:		
Lid van de Raad van Toezicht bij PSW, voorzitter
				commissie kwaliteit
				
Voorzitter bestuur stichting de Broederij
Drs. B.L.M.T. van Moerkerk
Functie:			
Zelfstandig consultant bij Bluez Corporate Finance&Advice
Nevenfuncties:		
Lid Raad van Commissarissen en Auditcommissie bij de
				
woningcorporaties Woonstede (Ede) en DeltaWonen (Zwolle)
				
Lid directie Stichting Gelders Familiebedrijven Gilde
				Lid bestuur Stichting AMZAF
				
Voorzitter Raad van Toezicht van Kunstwerk! Culturele
				voorzieningen in de Liemers
				Lid Raad van Toezicht stichting USE-IT
				Lid bestuur stichting World Town Music
A. van Dijk
Functie:			
Directeur Raad en Daad – Kunst en Cultuur in Transitie
Nevenfuncties:		
Lid Adviescommissie Cultuurnota 2021-2024 Gemeente Utrecht
				Lid Raad van Toezicht Kunstloc Brabant
				Lid Raad van Toezicht Opera Zuid
M.J. Helmink
Functie:			
Directeur-Programmeur Theater De Storm
Nevenfuncties:		
Lid VSCD Cabaretjury
				Lid Bestuur Stichting Raamwerk
				
Lid Bestuur Stichting V (van theatermaker Renée van Bavel)
				
Lid Bestuur Steengroevetheater (per 1 april 2022)
				Lid Raad van Advies Winterswijkse Uitdaging
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