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RIQQ kwam in 2013 tot stand. Dit was een gevolg van de politieke wens (neergelegd in de
beleidsnota Cultuurbeleid Rheden 2011-2014: Een kernachtige aanpak) om tot een organisatie te
komen die samenwerking tussen de cultuurorganisaties in de gemeente Rheden zou stimuleren
en het culturele aanbod voor de inwoners zou faciliteren. Met het oprichten van RIQQ wilde de
gemeente versnippering tegengaan en krachten bundelen waardoor - ook voor de langere
termijn - een effectieve ondersteuning van het culturele leven in Rheden zou zijn gegarandeerd.

1.1 Terugblik
RIQQ staat er inmiddels goed voor. In het onderwijs hebben we de afgelopen jaren een stevig
netwerk opgebouwd. Scholen en kunstenaars weten RIQQ te vinden, van de 3.300 tot 3.700
basisschoolleerlingen die Rheden jaarlijks rijk is bereiken we inmiddels ca. 90%. Met de
bovenschoolse directies is een goed contact opgebouwd, wat in het najaar van 2016 resulteerde
in een structurele samenwerkingsovereenkomst.

Vanaf 2014 is de lijn ingezet om vanuit RIQQ geen cursussen meer aan te bieden. Dit is in
september 2016 voltooid. Richting docenten en cursisten is RIQQ daarmee een verbindende
partij geworden in plaats van een cursusaanbieder. Onze voornaamste taak is nu het in beeld
brengen wat er in de gemeente te doen is en vraag en aanbod aan elkaar koppelen. De nieuwe
website, die in 2016 tot stand kwam, is hiervoor goed toegerust.

De ondersteuning van de amateurkunsten is versterkt. De werkgroep muziek-verenigingen is
uitgebreid met theaterverenigingen en in samenwerking is er een nieuwe subsidieregeling
gemaakt. RIQQ organiseert jaarlijks een aantal workshops naar aanleiding van thema’s die voor
de verenigingen van belang zijn. Het contact met de verenigingen is warm en de ondersteuning
door RIQQ werd in 2015 door de verenigingen beoordeeld met een 4,3 uit 5.
Al gauw na de opstart van RIQQ werd duidelijk dat de groeiende groep van ouderen in Rheden
geen of moeilijk toegang heeft tot kunst en cultuur. Sinds 2015 richten we ons daarom op het
sociale domein. We startten met het wijktheaterproject Stennis in Stenfert waar ruim 100
mensen aan deelnamen: de energie en kracht die uit het project kwamen waren overweldigend.
In september 2016 startten we een tweede theaterproject in Rheden en de voorbereidingen
worden getroffen voor een derde versie in Velp. Inmiddels zijn in het sociale domein, in
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samenspraak met een denktank van ouderen, acht projecten in de steigers gezet en twee
wijktheaterprojecten opgetuigd. De grote hoeveelheid nieuwe projecten betekent: aanpoten,
nieuwe partners zoeken, concepten uitwerken en vooral: uitvinden hoe het werken met deze
nieuwe doelgroepen in elkaar steekt.

Openluchttheater De Pinkenberg en Landgoed Middachten zitten qua culturele activiteiten en
publieksbereik in de lift. Het aantal partners dat samen met ons in De Pinkenberg wil
programmeren groeit ieder jaar. In goede samenwerking met die partners zijn we op weg naar de
4000 bezoekers per jaar. En op Middachten is dankzij een aanpassing van de programmering de
dalende trend in de publieke belangstelling weer omgebogen.

Dit is nog maar een kleine greep uit de rijke oogst van de afgelopen jaren. RIQQ timmert aan de
weg en ziet veel mogelijkheden om een nog grotere rol te kunnen spelen voor de inwoners van
Rheden. In het meerjarenplan wordt uiteengezet hoe we dat willen aanpakken. We vragen de
gemeente om ons hierin te steunen.
1.2 Evaluatie
Dit jaar werd het beleid van de gemeente over de periode 2011-2014 geëvalueerd. Kapstok
daarbij waren de 34 beleidsuitgangspunten uit de hiervoor genoemde beleidsnota. De evaluatie
vond plaats met behulp van het online inwonerpanel
‘Rheden spreekt’. Inwoners werd gevraagd naar zaken als cultuurparticipatie en vraag en aanbod
van kunst en cultuur in de gemeente Rheden. De gegevens zijn verwerkt in infographics die in de
evaluatie werden opgenomen. Wat opvalt is dat RIQQ in de uitvoering van bijna álle 34
beleidspunten een rol heeft gespeeld, direct danwel indirect. En wat ook opvalt is dat bijna alle
punten zijn beoordeeld met een opgestoken duim, dit ten teken dat het inwonerpanel over het
betreffende punt zijn tevredenheid heeft uitgesproken.
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2.1 Missie
Cultuurbedrijf RIQQ brengt jong en oud in Rheden in contact met cultuur en verbindt culturele
initiatiefnemers met mensen, organisaties en plekken in Rheden. RIQQ verbindt de aanbieders
van cultuur en kunst met degenen die daarvan genieten.
Cultureel bewustzijn is het cement van de samenleving, het draagt bij aan de vorming van onze
persoonlijkheid. Daarom is het zo belangrijk dat kinderen en jongeren met kunst en cultuur in
aanraking komen. RIQQ maakt zich sterk voor kunst en cultuur vanuit de overtuiging dat
meedoen aan -en genieten van- kunst en cultuur mensen verrijkt, versterkt, verwondert,
verankert en altijd verbindt.
RIQQ is daarmee bij uitstek een netwerkorganisatie. Het centrale en onafhankelijke schakelpunt
in het culturele leven van Rheden.
2.2. Visie
De relevante trends in onze samenleving zijn volgens het SCP: belevings-intensivering,
internationalisering, informatisering, informalisering en individualisering. Deze ontwikkelingen
hebben een directe invloed op de cultuurparticipatie en de kunstbeleving. Zo zien we dat door
het gebruik van digitale middelen informatie voor grote groepen realtime en gelijktijdig
beschikbaar is. Naast de toegenomen individualisering staat een groeiende behoefte om samen
te genieten en deel te nemen aan cultuur. De internationalisering brengt andere culturen
dichterbij en zorgt voor nieuwe mengvormen van culturele uitingen.

RIQQ speelt in op deze trends en richt zich daarbij op de hele samenleving. Dit komt tot uiting in
een breed palet aan activiteiten die doelgroepgericht vorm krijgen. Extra aandacht geven we aan
drie doelgroepen: scholieren, gezinnen met kinderen en 65-plussers. Uit verschillende
onderzoeken (zie www.lkca.nl) is empirisch gebleken dat cultuurbeoefening een substantiële
bijdrage levert aan zowel mentale als fysieke gezondheid. Daarnaast is er sluitend bewijs
gevonden dat cultuurdeelname aanzet tot emotionele betrokkenheid en (zelf)reflectie. Daarbij
komt dat als kinderen vroeg in aanraking komen met kunst, dit uiteindelijk een slimmere,
creatievere bevolking oplevert, creatief talent waarmee we voor de toekomst ons voordeel
kunnen doen. Voor RIQQ dus alle reden om met name in te zetten op het bereiken van zoveel
mogelijk kinderen en jongeren in Rheden. Naast vanzelfsprekend hun ouders en ouderen in onze
gemeente.
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De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe soorten organisaties ontstaan op het snijvlak van cultuur
en onderwijs, cultuur en zorg, cultuur en welzijn en cultuur als vitaal onderdeel van ruimtelijke
ontwikkelingen. De gedachte hierbij is dat slimme samenwerking en netwerken tot win-win
situaties leiden. Ons succes wordt daarbij bepaald door de manier waarop de verbindingen
tussen diverse partijen worden gelegd. Cultuurparticipatie kan zich ontwikkelen wanneer aanbod
en vraag slim op elkaar worden afgestemd, gericht op het publieksbereik.

Onze rol valt aan te duiden met een aantal werkwoorden: bemiddelen, initiëren, begeleiden,
stimuleren, programmeren, faciliteren, innoveren. En dat voor álle disciplines van de kunst.

Kenmerkend voor onze professionele expertise is: visie, overzicht, vermogen tot schakelen,
kracht tot verbinden, doelgericht werken en een antenne voor wat cultureel voor de lokale
samenleving van belang is
Cultuur vatten we daarbij op als “”het domein van beelden, vormen (fysiek en ‘performatief’),
geluiden en teksten die (vooral) worden voortgebracht en beoordeeld omwille van hun
symbolische of vormgevende betekenis. Cultuur heeft dus zowel betrekking op fanfaremuziek als
op klassieke muziek, op The Lion King als op King Lear, op mode en popmuziek als op beeldende
kunst en theater. De grens tussen kunst en cultuur is daarbij gradueel. Naarmate de waarden die
samenhangen met de vormgevende of betekenisgevende oorspronkelijkheid belangrijker zijn, is
er meer sprake van ‘kunst’. Worden elementen als populariteit, winstgevendheid, functionaliteit,
emotionaliteit, respectabiliteit, ambachtelijkheid en sociale samenhang belangrijker, dan is er iets
aan de orde dat breder en schuiven we qua betekenis op richting “cultuur”.
Het boek ‘De Culturele Stad’ van Cor Wijn beschrijft praktisch hoe beleidsmakers gericht kunnen
sleutelen aan het ‘cultureler’ maken van hun stand. De succesvolle steden van morgen zijn de
steden die blijvend mensen kunnen aantrekken. Kunst en Cultuur functioneren daarbij als een
magneet.
In dit beleidsplan gebruiken we het model De Creatieve Cyclus als rode draad voor onze
activiteiten.
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2.3 Ambitie
Voor het soort werk dat RIQQ doet zijn in den lande allerlei eigentijdse aanduidingen ontstaan:
cultuurintendanten, cultuuraanjagers, cultuurmakelaars, cultuurverkenners, cultuurcoaches,
cultuurscouts, community managers, programmamanagers cultuur, et cetera.
Deze functies hebben allen als doel om op onafhankelijke wijze verbindingen te leggen tussen
diverse partijen en mét diverse partijen en op dit vlak vernieuwingen tot stand te brengen.
RIQQ gaat ook onafhankelijk te werk en richt haar organisatie flexibel in, zodat we innovaties
kunnen bewerkstelligen en kunnen inspelen op de behoeften van de partners waarmee we
werken.
In 2021 zijn we tevreden als:
 Cultuur geen los thema meer is, maar is verankerd in alle thema’s van het gemeentelijk
Meerjarenbeleidskader (geagendeerd voor voorjaar 2017) voor het sociaal domein.


We kunnen laten zien in hoeverre onze activiteiten op het gebied van kunst en cultuur
bijdragen aan de gemeentelijke beleidsdoelen in het sociaal domein, te weten:
1.

Dat de vitaliteit van inwoners is verbeterd door deelname aan culturele activiteiten.

2.

Dat er minder eenzaamheid is onder Rhedense inwoners.

3.

Dat er voldoende en toegankelijke algemene culturele voorzieningen zijn in de
gemeente.

4.

Dat er voor iedereen culturele activiteiten zijn.

5.

Dat de gemeente en – als afgeleide daarvan – RIQQ optreedt als partner.



Onze partners weten waarvoor ze bij ons terecht kunnen en tevreden zijn over onze rol.



De organisatieontwikkeling succesvol is verlopen en de samenwerking, zowel intern als met
onze partners, op een andere manier verloopt. Zie bijlage 1.
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Onze kijk op het culturele leven van Rheden en de rol van RIQQ daarin wordt bepaald door de
creatieve cyclus, zoals beschreven in het boek De Culturele Stad. Deze is voor ons het
vertrekpunt. RIQQ is van mening dat alle schakels in de keten goed moeten functioneren om te
kunnen spreken van een goed cultureel klimaat en een goede lokale infrastructuur. Die lokale
infrastructuur kun je zien als een bedrijventerrein met allerlei soorten culturele entrepreneurs.
De gemeente is er dan verantwoordelijk voor dat de randvoorwaarden voor dit bedrijventerrein
adequaat zijn. Een van die randvoorwaarden is een gelijk speelveld voor alle actoren die op dat
terrein actief zijn. Dit is voor RIQQ - als onafhankelijke uitvoerder van het gemeentelijke beleid –
een belangrijk uitgangspunt.
De creatieve cyclus ziet er als volgt uit:

Dit model maakt snel duidelijk waar een gemeente sterk in staat en waar hiaten zijn.
Ieder creatief proces kent een aantal vaste stappen: eerst moeten er vaardigheden worden
geleerd, vervolgens moeten deze worden aangewend om een creatief product te maken, daarna
kan het product aan een publiek worden gepresenteerd en als er veel draagvlak voor deze
kunstuiting is zal deze wortelen in de samenleving en de basis vormen voor het ontstaan van
weer nieuwe creatieve uitingen (en ketens). Op deze manier kijken wij naar de culturele
infrastructuur van Rheden en de activiteiten daarbinnen:
a. Leren (het reguliere onderwijs, cultuureducatie, amateurverenigingen).
b. Produceren (amateurkunst, professionele producties en producten).
c. Presenteren (podia, festivals, tentoonstellingsplekken, galeries, bibliotheek, de openbare
ruimte).
d. Interesseren en stimuleren (samenwerken, verbinden, aanjagen, marketing,
sponsorwerving).
RIQQ wil een rol spelen in het versterken van al deze onderdelen. En samen met de gemeente
willen we graag bekijken waar de schakels versterkt kunnen worden. Hierna gaan we meer
uitgebreid in op de verschillende schakels. Maar eerst geven we aan waarom cultuur belangrijk is
voor Rheden en definiëren we onze voornaamste ontwikkelopgaven.
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Wat is de waarde van kunst en cultuur? En voor wie heeft het waarde? Hieronder geven we de
belangrijkste argumenten weer, met een verwijzing naar De Culturele Stad.
Sociale samenhang
Door sociologen wordt sociale cohesie ook wel omschreven als 'kleefkracht'. Op microniveau zien
we (sociale) cohesie binnen het gezin, de familie, de vriendenkring. Op een iets hoger niveau
bestaat sociale cohesie binnen verenigingen, kerkgenootschappen en dergelijke. Het passief en
actief deelnemen aan bv. culturele en sportieve activiteiten bevordert de samenhang in een
gemeenschap.
Persoonlijke groei
Kunst en cultuur dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen. Door te zingen tijdens
de muziekles op school of te spelen of dansen bij een amateur-gezelschap ontwikkelen mensen,
jong en oud, zelfvertrouwen. En ze leren samenwerken en creatief denken. Ook geven kunst en
cultuur mensen verbeeldingskracht. Kunst en cultuur laten mensen groeien.
Identiteit
Cultuur geeft mensen ook middelen om te laten zien wie ze zijn. Met cultuur geven ze vorm aan
hun identiteit. Jongeren met liefde voor metalmuziek zijn vaak al op afstand aan hun kleding te
herkennen. De jongeren ontlenen er hun identiteit aan en voelen zich deel van een groep.
Onafhankelijkheid
Kunst en cultuur stimuleren onafhankelijk denken. In tijden van massacommunicatie, van een
onophoudelijke stroom van informatie, is het ontwikkelen van een onafhankelijke en kritische blik
van groot belang. Om informatie te selecteren en een eigen mening te formuleren. Om te
bepalen wat is (voor mij) waar? Wat niet?
Vestigingsklimaat
Hoogopgeleide, creatieve mensen wonen graag in gemeenten met een interessant en gevarieerd
cultureel aanbod. De onderzoeken van Atlas voor gemeenten tonen dat aan. En bedrijven trekken
tegenwoordig naar de plekken waar hoogopgeleide, creatieve mensen wonen.
Toerisme
Bekijken we de motieven en activiteiten van toeristen om een plaats te bezoeken, dan staan
kunst en cultuur met stip op één. En cultuurtoeristen vormen een aantrekkelijke groep bezoekers
want zij geven veel geld uit. Ook buiten de steden zijn kunst en cultureel erfgoed belangrijke
trekkers van toerisme.
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Voor de komende jaren zien wij voor onszelf acht ontwikkelopgaven:
1.

Partnerprogrammering
We willen ons als RIQQ nadrukkelijker positioneren als onafhankelijke faciliterende
organisatie. Dit betekent dat we vanaf 2017 zo min mogelijk zelf activiteiten programmeren
en zoveel mogelijk op zoek gaan naar groepen en organisaties die – ondersteund door ons –
de programmatische taak op zich nemen. In principe staan wij daarbij open voor alle soorten
van culturele programmering waarin een educatieve component zit. Wij noemen dat vanaf
nu: de partnerprogrammering.

2. Activiteiten in sociaal domein
We gaan de activiteiten in het sociaal domein verder uitbouwen. Voor ons is het de kunst om
de verschillende projecten die zijn gestart te verduurzamen. De projectsubsidies die zijn
verworven lopen tot en met 2017 en fondsen zullen moeilijker betrokken raken bij een reeds
bestaand project. Het is van belang om met partners (in de zorg- en welzijnssector) en de
gemeente aan de verduurzaming te werken en nieuwe innovatieve projecten van de grond
te krijgen.

3. Nieuwe impuls aan cultureel klimaat
Om nieuwe impulsen te geven aan het cultureel klimaat in Rheden gaan we de wijze waarop
subsidies voor professionele kunstinitiatieven worden ingezet veranderen. We gaan werken
met een Kunstfonds Rheden van waaruit interessante projecten van professionals worden
ondersteund.

4. Cultureel ondernemerschap
Wij gaan cultureel ondernemerschap verder ondersteunen. De mate waarin een
initiatiefnemer ondernemerschap laat zien wordt een belangrijke factor in het toekennen
van subsidies vanuit het Kunstfonds.

5. Leerlijn cultuureducatie in schoolprogramma
We gaan de samenwerkingsovereenkomst met het primair onderwijs vertalen in concrete
plannen. Niet alle scholen zijn in staat om dit op eigen kracht te doen. Een grote uitdaging is
om te komen tot inbedding van een leerlijn cultuureducatie in het schoolprogramma.
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6. Zichtbaarheid docenten
Zichtbaarheid is voor de docenten in de buitenschoolse kunsteducatie van groot belang.
Daarom geven we hen een prominente plaats op onze site en zetten we PR-middelen in zoals
Sjors Creatief. Ons uitgangspunt is dat activiteiten leiden tot zichtbaarheid.
7. Nieuwe presentatieplekken voor beeldende kunstenaars
We willen samen met de beeldende kunstenaars op zoek gaan naar nieuwe
presentatieplekken. We denken daarbij aan leegstaande panden zoals winkels, kantoren ed.
Samen met de kunstenaars willen we op deze plekken tot nieuwe vormen van
kunstprogrammering komen.

8. Nieuwe communicatiewerkwijze
Wij willen dat wat zich cultureel afspeelt in Rheden en de rol van Cultuurbedrijf RIQQ hierin
nog beter zichtbaar maken. Er is een nieuwe communicatie-strategie opgesteld en een nog
in te stellen werkgroep gaat meedenken over de implementatie en aanscherping daarvan.
Ook de geplande verhuizing naar een meer centrale plek in de gemeente Rheden zal onze
zichtbaarheid en netwerkfunctie bevorderen.

In de volgende hoofdstukken worden deze punten verder toegelicht.
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6.1 Leren: voor jong en oud
6.1.1 Cultuureducatie
Samen met het primair onderwijs gaan we de komende jaren steeds meer projectmatig werken.
We blijven scholen ondersteunen bij de invulling van het cultureel jaarprogramma en het
opstellen van cultuureducatiebeleid. De ICC-netwerken worden voortgezet. Daarnaast wordt de
ondersteuning bij langer lopende leerlijnen en het binnenhalen van projectsubsidies van groter
belang. Cultuureducatie in het onderwijs heeft weer de aandacht van de rijksoverheid en er zijn
middelen beschikbaar voor scholen. Die worden echter door middel van subsidieregelingen voor
het onderwijs beschikbaar gemaakt. Ook de meest recente Muziekimpuls voor cultuureducatie
van minister Bussemaker werkt op deze manier. De CMK-regeling en Muziekimpuls stellen gelden
ter beschikking voor scholen die een plan opstellen voor structurele cultuureducatie.

Combinatie-functionaris
Het opstellen van een projectplan en begroting en het afhandelen van de aanvraag is niet voor
alle scholen eenvoudig. Het provinciale instituut Cultuurmij Oost neemt hierbij slechts een
beperkte rol op zich. Als penvoerder van de CMK-regeling maken zij formats voor de aanvraag en
wijzen de scholen op de mogelijkheden. Het opstellen van het plan en daarna de invulling,
structurering, afspraken met de uitvoerders, bijstellen en evalueren van de werkzaamheden
moeten door de school zelf worden opgepakt. Niet alle scholen zijn hiervoor toegerust. Onze
combinatie-functionaris zal daarom de scholen ondersteunen bij deze trajecten. Een grote
uitdaging daarbij is het bestendigen van het cultuuronderwijs. Kan een school de leerlijn
cultuureducatie inbedden in het schoolprogramma zonder de subsidies van de overheid? Een
andere opgave is om te trachten onze amateurkunstverenigingen bij de binnenschoolse educatie
te betrekken. De komende jaren gaan we samen met de scholen aan deze opgave werken.
Ondersteuning aan kunstdocenten
Hoewel we als RIQQ zelf geen cursussen en workshops meer aanbieden blijven we ondersteuning
bieden aan kunstdocenten. Zo hebben zij een plek op de site van RIQQ en kunnen ze tegen
gereduceerd tarief ruimte huren. Na de verhuizing van RIQQ, vermoedelijk in het najaar van
2017, zal RIQQ indien mogelijk ruimte blijven verhuren. Wanneer dit niet het geval is, of
aanzienlijk minder, zal RIQQ een plan opstellen om als bemiddelaar op te treden voor docenten
en locaties die ruimte bieden.
Zichtbaarheid kunstdocenten
Cultuureducatie in de vrije sector is momenteel te weinig zichtbaar, zeker in verhouding tot het
brede aanbod. Financiële injecties van het rijk gaan voor een groot deel naar het onderwijs.
Kunstdocenten in de vrije sector hebben het de afgelopen jaren zwaar gehad. Door
17

veranderende vraag van de consument en de veelal onvrijwillige verzelfstandiging van de
docenten zijn zij kwetsbaarder dan voorheen. Zichtbaarheid is voor deze docenten van groot
belang. RIQQ werkt daarom hard aan de zichtbaarheid van de kunstdocenten in Rheden. Dit
gebeurt door middel van de nieuwe site, waar docenten hun aanbod prominent in beeld kunnen
brengen en door de inzet van PR-middelen zoals Sjors Creatief. In de toekomst wordt dit steeds
belangrijker. Daarom zullen wij de mogelijkheid verkennen om een Uitmarkt te organiseren waar
kunstaanbieders hun aanbod voor het nieuwe seizoen kunnen tonen. Ons uitgangspunt is dat
activiteiten leiden tot zichtbaarheid. Daarom blijven we ook proberen de docenten te stimuleren
om - liefst tezamen - te komen tot moderne, productiegerichte benaderingen: denk aan korte,
intensieve cursussen die uitmonden in een groepsconcert of een voorstelling.

Aandacht voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen
Omdat meedoen aan kunst- en cultuuractiviteiten een verrijking is voor iedereen, zet RIQQ zich
ook in de toekomst in op de groep kinderen waarvan de ouders een laag inkomen hebben. In de
komende jaren zal RIQQ daarom werken aan de bekendheid van de Gelrepas bij de kunstaanbieders in de gemeente. Ook is RIQQ intermediair voor het Jeugdcultuurfonds. Alleen
onafhankelijke cultuurinstellingen, onderwijs- en zorginstellingen kunnen intermediair zijn.
Kunstaanbieders zelf kunnen deze rol niet vervullen. Het is daarom van groot belang dat RIQQ
deze taak blijft vervullen en aanbieders actief wijst op de mogelijkheid om kinderen via RIQQ voor
te dragen aan het Jeugdcultuurfonds.

6.1.2 Ouderen aanspreken op creativiteit
Ook ouderen zijn een belangrijke doelgroep. Zowel voor de ouderen die in een verzorgingshuis
wonen als voor de ouderen die thuis wonen, is het de moeite waard om door middel van kunst
aangesproken te worden op hun kunnen en hun creativiteit. Dit versterkt het geluksgevoel. Het
samen creëren en werken vanuit de eigen passie en talent vergroot het zelfvertrouwen en brengt
mensen in contact met anderen: ze worden deel van een groep en deel van een proces. Een
proces waarin plezier maken voorop staat, net als aandacht voor wat iedere persoon kán in
plaats van wat niet meer kan.

Wijktheater
Ook de wijktheaterprojecten hebben een enorme meerwaarde. In deze projecten wordt
toegewerkt naar een artistiek eindproduct. Echter, dit product is niet het hoofddoel. Theater is
het middel om met bewoners in gesprek te gaan over hun ervaringen uit het verleden, hun
situatie nu en hun dromen voor de toekomst. De korte voorstellingen die op basis van de eigen
verhalen en ervaringen ontstaan, brengen in kaart wat er speelt in de wijk.
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Kunstparticipatie
Het maken, deelnemen en beleven van kunst- en cultuuruitingen maakt mensen blij, doet ze
versteld staan van zichzelf of anderen en maakt ze trots. Deze effecten van kunst en cultuur
moeten voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk zijn. Dat wil niet zeggen dat het eindresultaat
er niet toe doet. De effecten van kunstparticipatie zijn er alleen wanneer er sprake is van
ontplooiing, van het ontwikkelen van creatieve vaardigheden en het zoeken naar betekenisvolle
expressie. Die creatieve uitdaging komt tot stand met begeleiding van kunstprofessionals. Het
simpelweg samen dingen doen is niet voldoende. Het traject en het einddoel moeten serieus
genomen worden. De professionele begeleiding van kunstprojecten is daarom essentieel. De
‘nieuwe’ cultuurliefhebbers van een project in het sociale domein delen iets met elkaar (de passie
voor kunst), gaan ergens deel van uitmaken, zien eerder de noodzaak in van kunsteducatie voor
hun kinderen en nemen hen wellicht ook eens mee naar een voorstelling of expositie van een
kunstprofessional in de gemeente.

6.1.3 Meedoen
In de beleidsnota voor het Sociaal Domein ‘Meedoen’ wordt gewezen op het belang van culturele
participatie als ondersteuning van de andere beleidspunten. Om de projecten te kunnen
continueren zoekt RIQQ naar een goede financieringsmix. Hiervoor wordt aangeklopt bij
partners, cultuurfondsen en mogelijke sponsoren. Een structurele bijdrage van de gemeente is
hierbij echter op zijn plaats aangezien de projecten een concrete invulling zijn van het beleid van
de gemeente op het gebied van het sociale domein. Er zijn drie lijnen te onderscheiden
waarlangs de projecten in het sociale domein lopen: (1) projecten die werken aan leefbaarheid
en verbondenheid in de wijk, (2) projecten die zich richten op bestrijding van eenzaamheid en (3)
projecten met als doel: zingeving.
6.2 Produceren
In beginsel wil RIQQ kunstenaars in alle soorten disciplines ondersteuning bieden. Er is niet één
specifieke groep waarop wij ons in het bijzonder richten.
Rheden kent twee hoofdcategorieën van makers van kunst: de amateurverenigingen en de groep
van individuele kunstbeoefenaren (professioneel, semiprofessioneel en amateur). RIQQ
ondersteunt bij de verenigingen vooral het maakproces; de kunstenaars ondersteunen we bij het
vinden en benutten van presentatieplekken (zie onder 6.3)
6.2.1 Amateurprojecten
De amateurkunstverenigingen trachten we in de komende jaren intensiever te betrekken bij de
projecten voor de scholen en in het sociale domein. Eerder deden twee verenigingen al mee aan
een van de wijktheaterprojecten. Dit zorgt voor nieuwe samenwerkingen, versterking van de
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sociale cohesie in de wijk en levert de verenigingen ook weer zichtbaarheid en nieuwe leden op.
De verenigingen werken met andere professionals samen, dan ze gewend zijn, werken met
andere thema’s en repertoire en werken met wijkbewoners samen. De wijktheaterprojecten zijn
daarom ook zo van belang, omdat ze veel verschillende doelgroepen uit de gemeente bereiken.

Er zal opnieuw gekeken worden naar de mogelijke combinatie van het onderwijs en de
verenigingen. Dit gebeurt tijdens de invulling van de regeling Impuls Muziek-onderwijs op de
scholen. Ook kan dit gestalte krijgen in de vorm van een project voor de subsidieregeling Muziek
in de Klas.

6.2.2 Ondersteuning amateurkunsten
De reguliere ondersteuning van de amateurkunsten zal onveranderd voortgezet worden. Er
worden werkgroepvergaderingen georganiseerd en RIQQ biedt meerdere workshops aan die
voor de amateurkunsten interessant zijn. Verder zullen we de verenigingen blijven betrekken bij
evenementen uit de gemeente. Hiervoor is het van belang dat RIQQ goed op de hoogte is van
wat er speelt en genoeg ruimte heeft om haar functie als bemiddelaar uit te voeren.

Het Fragmentenfestival kon in 2016 niet doorgaan in verband met de weersomstandigheden. Er
waren 300 deelnemers bij betrokken en het werd door velen betreurd dat het werd afgelast. Er is
veel animo voor een nieuw festival voor de amateurkunsten. We nemen dit op als vast,
tweejaarlijks onderdeel in de werkzaamheden van RIQQ. De samenwerking tussen verenigingen
van verschillende kunstdisciplines, tussen professionals en amateurs en tussen jong en oud is van
grote waarde voor de gemeenschap. Openluchttheater De Pinkenberg is door haar weidse
omgeving en de ongedwongen sfeer de uitgelezen plek hiervoor.
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6.2.3 Ondersteuning professionele kunstenaars
Kunstenaars vormen een zelfstandige beroepsgroep in de samenleving. Het maakproces door
professionals valt onder hun eigen verantwoordelijkheid. Autonomie en zeggingskracht zijn
hierbij belangrijke trefwoorden. Voor RIQQ is op dit vlak geen rol weggelegd. Pas op het moment
dat professionele kunstenaars een lespraktijk starten of met hun werk trachten een publiek te
bereiken is er voor RIQQ een (bemiddelende) rol te vervullen. In de komende beleidsperiode
vervullen we die via onze ondersteuning aan kunstdocenten (zie boven) en via de
ondersteunende bijdragen die via het Kunstfonds Rheden (zie § 6.4) kunnen worden toegekend.
Die laatste bijdragen zullen doorgaans betrekking hebben op het publiekelijk onder de aandacht
brengen (presenteren) van het werk dat door de professionals is gemaakt.
In beginsel wil RIQQ kunstenaars in alle soorten kunstdisciplines ondersteuning bieden. Er is dus
niet één specifieke groep waarop wij ons richten.

6.3 Presenteren
Kunst- en cultuuruitingen worden in Rheden op veel plekken gepresenteerd.
RIQQ heeft een lange traditie in het verzorgen van de programmering op verschillende podia in
de gemeente Rheden. In de afgelopen jaren werd o.a. geprogrammeerd op:


Landgoed Avegoor



Landgoed Middachten



Muziektent Velp (i.o.v. Geërfden van Velp)



Pinkenberg



Grote Kerk Velp (i.s.m. Jansen & de Feijter)

In 2017 stoppen de concerten bij de Muziektent in Velp omdat De Geërfden dan andere
prioriteiten leggen.
In de jaren vanaf 2010 was er een dalende tendens in de bezoekersaantallen. In 2016 zijn daarom
enkele maatregelen genomen:
 de programmering op landgoed Avegoor is gestopt i.v.m. tegenvallende en teruglopende
bezoekersaantallen en de productiedruk.
 Het budget voor de programmering op Landgoed Avegoor is in 2016 ingezet voor de
programmering in Openluchttheater de Pinkenberg.
 samenwerking met boekhandel Jansen & De Feijter met een serie literaire concerten onder de
noemer ‘Lettergreep’.
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Onderstaande tabel laat zien dat de genomen beslissingen meteen in het eerste jaar hun
vruchten afwierpen.
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Voor het verzorgen van de programmering gaan wij voor de komende jaren zoals aangegeven op
zoek naar partners: organisaties, bedrijven of groepen van burgers die de programmering van
een podium voor een deel op zich willen nemen. RIQQ zelf gaat dan steeds meer in een
ondersteunende en faciliterende rol zitten.
6.3.1 Middachten
Sinds jaar en dag organiseert RIQQ concerten op de zondagen van juli in de kasteeltuin van
Landgoed Middachten. De programmering was voornamelijk gericht op klassieke- en
wereldmuziek maar sinds twee jaar krijgen singer-songwriters en jazzmusici ook de ruimte. In de
komende jaren willen we ook hier onszelf meer op de achtergrond plaatsen. We willen de
programmering laten ontstaan door samenwerking met andere
partijen/bewoners/programmagroepen en willen onszelf dan meer richten op de productie (voor
zover nodig) en – vooral – de marketing en online ticketverkoop (nb Middachten verzorgt de
horeca en (ism RIQQ) de kaartverkoop aan de deur).
De concerten worden door de jaren heen redelijk tot goed bezocht (zie onder). Ondanks de licht
dalende tendens is er in 2016 een flinke stap gemaakt richting een break even stand.
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De concerten op Middachten dragen bij aan de culturele en toeristische infrastructuur. Omdat
gewerkt wordt met professionele musici/gezelschappen van enige naam komen liefhebbers en
amateur ‘collegae’ van de musici vanuit de hele gemeente en daarbuiten naar de concerten.
Door de intieme en laagdrempelige setting die de kasteeltuin biedt zijn de artiesten erg
‘aanraakbaar’. Dat biedt een toegevoegde waarde voor de liefhebbers en amateurmusici. Ook
leveren de concerten veel op voor Landgoed Middachten omdat een groot deel van de bezoekers
aan de concerten na afloop nog het kasteel en/of de tuin bezoekt. Bovendien zijn de financiële
opbrengsten voor de organisatie van Middachten van groot belang voor het onderhoud van de
tuin.

De programmering op Middachten sluit nauw aan bij het beleid van de gemeente zoals
neergelegd in het Masterplan Toerisme dat in juli 2016 door het College van B & W werd
vastgesteld. De essentie hiervan is dat de private partijen in de toerisme- en recreatiebranche
(zoals Middachten) het niet alleen kunnen. Organisaties zijn druk met de eigen bedrijfsvoering en
hebben ‘handen voor de uitvoering’ nodig. In het geval van de podia in de gemeente is RIQQ de
partij die handen levert. Doel is om gezamenlijk het merk Veluwezoom goed te promoten. Een
ander doel is om het bezoek aan de natuurgebieden en de landgoederen te stimuleren.

De concerten zijn in de huidige financiële opzet levensvatbaar en kostendekkend. Belangrijk is dat
RIQQ zich meer kan gaan richten op pr en marketing zodat niet alleen de liefhebbers en amateurs
op het gebied van muziek maar ook de liefhebbers van erfgoed en tuinen worden bereikt. Meer
aansluiten bij RBT KAN en andere regionale/provinciale initiatieven is daarbij van belang.
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6.3.2 Pinkenberg
Openluchttheater de Pinkenberg in de bossen van Rozendaal biedt plaats aan ca. 850 bezoekers.
Het theater kent een lage drempel en bereikt publieksgroepen die anders niet zo snel naar een
theatervoorstelling gaan. De programmering is heel divers: voorstellingen voor scholen en voor
ouders met kinderen, maar ook voor theaterliefhebbers. Door de intieme sfeer zijn de artiesten
erg ‘aanraakbaar’.
Kindervoorstellingen
Het theater heeft een jarenlange traditie voor kindervoorstellingen in de zomervakantie op zes
woendagmiddagen. Naast de ‘kaskrakers’ als Hakim en Dirk Scheele programmeert RIQQ er ook
educatieve voorstellingen.
Wanneer het seizoen van de reguliere theaters is afgelopen start het seizoen van de
openluchttheaters. Enerzijds komt publiek alleen voor ontspanning anderzijds komt het publiek
ook gericht af op de educatieve voorstellingen. Ook vanuit de toeristische sector bekeken hebben
de voorstellingen haar waarde: vakantiegasten die in de regio verblijven komen ook naar de
voorstellingen..
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Gezien de gunstige kosten/batenverhouding is er alle aanleiding om door te gaan met de
kindervoorstellingen. In de komende jaren willen we het accent in onze betrokkenheid meer gaan
leggen bij de facilitering en de marketing. We zetten onze expertise en netwerk in om het
theater zijn sociale, educatieve en verbindende rol te laten spelen in de gemeente (nb: dit vergt
een ander soort expertise en netwerken dan nodig is voor een regulier theater). Voor de
marketing geldt dat met een goede aanpak de voorstellingen een nog groter bereik kunnen halen
uit de wijde omgeving en de toeristische sector. Wanneer daarnaast samenwerkingen met
onderwijsinstellingen, BSO’s et cetera worden gerealiseerd is het mogelijk een structureel
gemiddelde van tenminste 2.500 bezoekers van de kindervoorstellingen te realiseren.
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NJO
De samenwerking met NJO Muziekzomer heeft al geresulteerd in enkele producties die volledig
door de NJO muziekzomer zijn gerealiseerd. RIQQ heeft hierbij een faciliterende rol gespeeld. De
NJO muziekzomer komt zeker terug, met daarbij een grote kans op de serie
openingsvoorstellingen.

Zjuust
Een andere partner is jeugdtheater Zjuust dat al enkele jaren haar voorstelling in het theater
komt spelen. Deze voorstellingen zijn zeer educatief van karakter en worden grotendeels door
jongeren gespeeld. Ook hier speelt RIQQ een faciliterende rol. In de periode 2017-2021 willen we
deze lijn doorzetten en uitbouwen.
Het Gelders Orkest
De samenwerking met het Gelders Orkest die in 2016 startte (met de seizoens-opening door het
gehele orkest plus een serie kamer-muziekconcerten) wordt wegens succes gecontinueerd. Het
publiek dat kaarten had gekocht was aanzienlijk jonger en diverser van samenstelling dan het
reguliere klassieke publiek. Het orkest komt komende jaren terug in zowel kamermuziek-, als
volledige bezetting
Samenwerking met partners
Doelstelling van de samenwerking met programmerende organisaties is dat de voorstellingen
tenminste kostendekkend worden. Door als RIQQ de focus te leggen op de marketing,
barexploitatie en de programmeurs mede risicodragend te maken voor de voorstellingen,
verwachten we de directe kosten en baten van De Pinkenberg over twee jaar in evenwicht te
hebben.
Zo worden het openluchttheater en de Veluwezoom op de ‘culturele kaart’ gezet. Dit sluit aan bij
de wens van de gemeente om De Pinkenberg meer te promoten in het kader van het toerisme.
De samenwerkingsrelaties die wij zoeken beogen mede de toeristische aantrekkelijkheid van de
gemeente te versterken.
ArtEZ komt terug met het Kleinetententheaterfestival. Met initiatiefnemers uit Velp willen we in
gesprek om te bezien of er op het snijvlak van amateurs en professionals iets voor De Pinkenberg
te ontwikkelen valt.
RIQQ werkt ook nog samen met niet-culturele organisaties: studenten van Het Groenhorst
College (praktijkonderwijs) knappen delen van het theater op waardoor de faciliteiten verbeterd
worden. Met studenten van Hogeschool Larenstein wordt een plan ontwikkeld om het theater
‘toekomstbestendig’ te maken. Ook de gemeente Rheden is een partner in het onderhoud van
het theater; een pool van moeilijk plaatsbare werkzoekenden wordt jaarlijks ingezet in het
groenonderhoud van het theater. Met de naastgelegen voetbalvereniging zijn afspraken gemaakt
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over parkeren en krijgen de leden van de voetbalvereniging kortingen op kaartjes voor
voorstellingen. Deze samenwerkingen zorgen ervoor dat het theater een steeds meer
verbindende rol krijgt in zijn omgeving.

6.3.3 Andere podia
Naast Middachten en De Pinkenberg zijn er nog verschillende andere presentatie-plekken waarbij
RIQQ betrokken is.
Boekhandel
Sinds 2016 werken wij samen met boekhandel Jansen & De Feijter in de serie literaire concerten
genaamd ‘Lettergreep’. RIQQ heeft een faciliterende rol in het inhoudelijk meedenken, de
incidentele programmering van het muzikale deel en de communicatie. De serie voorziet gezien
de bezoekers aantallen in een behoefte; de 3 concerten hebben ca 500 bezoekers op de been
gebracht. De intentie is om ook in 2017 weer de programmering van enkele concerten te
ondersteunen.

Bibliotheek
Ook met Bibliotheek Veluwezoom streven wij een nauwere samenwerking na. Dat kan zijn op het
vlak van gezamenlijke presentaties (zoals met Jansen & De Feijter), maar kan ook betrekking
hebben op cultuureducatieve activiteiten of op algemene impulsen aan het culturele klimaat van
Rheden. In de komende periode onderzoeken of we met de bibliotheek tot enkele concrete
projecten kunnen komen.

Rhederart
In het najaar van 2016 is gestart met gesprekken met Rhederart om te kijken waar we samen
kunnen werken in de programmering. Rhederart programmeert in
Theothorne en draait volledig op vrijwilligers. De stichting heeft weinig middelen en loopt steeds
weer een groot financieel risico. We onderzoeken of een slimme taakverdeling (zij de
programmering, wij de ondersteuning) een oplossing kan bieden zodat het theater zijn culturele
waarde voor Rheden kan behouden (en liefst vergroten).

Kastanjelaan 13
Ook met Kastanjelaan 13 in Velp willen we in gesprek om te bezien hoe we vanuit RIQQ wellicht
enige ondersteuning kunnen bieden (publicitair, facilitair, o.i.d.).
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6.3.4 Presentatie van beeldende kunst
De kunstenaars geven regelmatig aan dat op meer aansprekende plekken in de gemeente een
goede tentoonstellingsruimte gerealiseerd zou moeten worden. Wij willen de mogelijkheden
graag samen met de gemeente onderzoeken.
Verkennen nieuwe mogelijkheden
Een denkrichting hierbij is om leegstaande panden (zoals winkels, kantoren etc) op centrale
plekken in de gemeente dicht bij het winkelende publiek bij toerbeurt te benutten voor
tentoonstellingen. De kosten hiervan zullen wel hoger zijn dan de huidige € 1.200 op jaarbasis,
maar daar staat tegenover dat ook aanzienlijk meer publiek zal worden bereikt en dat het de
levendigheid in de winkelstraten ten goede zal komen.1
Wij vinden het van groot belang om de zichtbaarheid van de exposities te vergroten zodat ook
een nieuw publiek kennis kan maken met beeldende kunst. Afgelopen jaar is een start gemaakt
bij Hotel Landgoed Avegoor. Helaas is deze mogelijkheid weer verdwenen door een overname
van het Hotel. Momenteel is RIQQ in gesprek met de Boecopkerk in De Steeg. Ook in de nieuwe
thuishaven van RIQQ zijn wellicht mogelijkheden.
In de begroting maken wij een reservering om op dit vlak actiever te kunnen zijn. Daarnaast
vragen wij de gemeente om met ons mee te denken en te zoeken naar geschikte locaties en in
voorkomende gevallen medewerking te geven als het gaat om tijdelijke vergunningen,
ontheffingen ed.

Huidige activiteiten
Mooie voorbeelden van activiteiten die al sinds jaren georganiseerd worden zijn de exposities in
Galerie Halte de Engel, de kunstkijktocht of de Stand Alone in Ellecom. Daarin zijn succesvolle
elementen en zaken die soms minder goed lopen zoals het geringe aantal bezoekers in Halte de
Engel, teruglopende aantallen bezoekers tijdens de Kunst Kijktocht of minder belangstelling van
de kunstenaars om werk aan te leveren.
Als de gemeente en de kunstenaars aangeven deze activiteiten voort te willen zetten en als zij
mogelijkheden zien om er nieuw elan aan te geven of de activiteiten met nieuwe initiatieven
verder te ontwikkelen, zal RIQQ hen met alle plezier ondersteunen in de organisatie, de
communicatie en het vinden van financiële mogelijkheden.
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Gemeentelijke kunstcollectie
De Selectie Advies Commissie houdt de interesse in de gemeentelijke kunstcollectie levend. De
commissie bestaat uit enkele kunstenaars aangevuld met een medewerker van de gemeente en
de coördinator productie en organisatie van RIQQ. De commissie beheert de collectie en stelt de
in het gemeentehuis werkende ambtenaren jaarlijks in staat ander werk te kiezen voor op de
betreffende werkplekken. Deze werken worden gekozen met behulp van een website
(www.beeldbankrheden.nl) waarop de gehele gemeentelijke collectie terug te vinden is. Naast
deze activiteiten is de commissie verantwoordelijk voor de jaarlijkse aankoop van kunst door de
gemeente. RIQQ heeft een post van € 2.000 euro op haar begroting die bestemd is voor aankoop
van kunst ten behoeve van de gemeente. De Selectie Advies Commissie selecteert jaarlijks de
werken die hiervoor in aanmerking komen. De komende jaren wordt dit voortgezet.
Beeldbank
De beeldbank is een website die wordt beheerd door RIQQ. Dit wordt in de komende jaren
gecontinueerd.
Ondersteuning aan beeldende kunstenaars
Om te bepalen welke kunstenaars betrokken zijn bij exposities e.d. werkte RIQQ tot dusverre met
de “Commissie de Lijst”. Deze hield zich bezig met de selectie en registratie van professionele
beeldend kunstenaars in de gemeente Rheden. Wij beschouwen deze benadering (ballotage) als
uit de tijd. Het past niet bij het uitgangspunt van ‘een gelijk speelveld’ dat wij hiervoor
formuleerden en het belemmert de ontwikkeling van kunstenaars. We hebben daarom besloten
‘de Lijst’ af te schaffen en aan alle kunstenaars dezelfde mogelijkheden te bieden voor
bijvoorbeeld exposities, het ontwikkelen van projecten en profilering via onze site.

6.4 Interesseren

In de wereld van kunst en cultuur (profs en amateurs) gaat het niet meer alleen om het maken
en presenteren van kunstproducten. Steeds belangrijker wordt het om hiermee ook een publiek
te bereiken. Dit sluit aan bij de reden waarom de gemeente ons subsidieert: zij wil zien wat voor
maatschappelijk effect de subsidies hebben. Dat wil zeggen: welke mensen er door kunst en
cultuur worden bereikt en welk effect cultuurdeelname heeft op het welbevinden van mensen.
Dit is een verschil met het beleid in voorgaande decennia. Toen was het overheidsbeleid vaak
aanbodsgericht, denk aan de tekortsubsidies voor muziekscholen en aan de Beeldende
Kunstenaars Regeling van eertijds.
6.4.1. Herdefiniëring van ieders rol
Zoals we in §5 al opmerkten, denken wij in termen van lokale culturele infrastructuur. Die kun je
zien als een bedrijventerrein met allerlei soorten culturele entrepreneurs. De gemeente is er dan
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verantwoordelijk voor dat de randvoorwaarden voor dit bedrijventerrein adequaat zijn. RIQQ
treedt op als een beheerder van het terrein. Wij voeren enerzijds gemeentelijke regelingen uit,
maar bevorderen anderzijds dat het terrein zo goed mogelijk functioneert. RIQQ brengt jong en
oud in contact met cultuur en verbindt culturele initiatiefnemers met mensen, organisaties en
plekken in Rheden.
In de komende beleidsperiode willen we deze rol scherper hanteren. Dit betekent dat wij
reagerend en faciliterend optreden daar waar zich initiatieven aandienen van organisaties of
particulieren (kunstenaars, liefhebbers etc). De initiërende rol en het uitvoeren van activiteiten
laten we zoveel mogelijk aan het veld over.

6.4.2 Samenwerking
Deze scherpere rolverdeling maakt ook duidelijk dat RIQQ is gericht op samenwerking. Alleen via
een goede wisselwerking tussen enerzijds initiatiefnemers/ uitvoerders (het veld) en anderzijds
de ondersteuners (RIQQ) komen er aansprekende initiatieven tot stand. Daarmee is RIQQ bij
uitstek een netwerkorganisatie. Wij gaan voortdurend op zoek naar partners met wie wij het
culturele aanbod in Rheden kunnen vergroten en versterken.
6.4.3 Kunstfonds voor projectsubsidies
In lijn met deze rolverdeling en om nieuwe impulsen te geven aan het kunstklimaat in Rheden
gaan we de organisatie van kunstsubsidies voor de professionals aanpassen. De verschillende
subsidiestromen die er nu zijn gaan we bundelen en structureler organiseren. We noemen dit het
‘Kunstfonds Rheden’ van waaruit wij interessante projecten honoreren. Initiatiefnemers melden
zich bij het Kunstfonds met hun aanvraag waarin zij onder meer aangeven wat de motivatie is om
een bepaald project op te zetten. Het fonds betaalt mee aan een project als het artistiek
interessant is, potentie heeft wat betreft publieksbereik en als de initiatiefnemer ook andere
geldbronnen weet aan te boren. De voorwaarden waarop een aanvraag beoordeeld zullen
duidelijk via de website van RIQQ worden gecommuniceerd. Professionele kunstenaars (uit alle
disciplines) worden actief uitgenodigd om projectvoorstellen in te dienen om zo een volwaardig
programma te kunnen realiseren. De coördinator productie en organisatie van RIQQ beoordeelt
de aanvragen. Hij is in die zin ‘cultuuraanjager’, een functie die we kennen uit veel andere
gemeenten. Een op te richten kleine, maar brede, klankbordgroep van onafhankelijke
deskundigen uit de verschillende disciplines,
ondersteunt hem.
Het is onze bedoeling om het Kunstfonds uit te laten groeien tot een motortje dat nieuwe
initiatieven aanjaagt en – door de gevraagde cofinanciering – ook nieuwe geldbronnen genereert
voor de kunst in Rheden. Voorbeelden elders in het land laten zien dat zo’n formule veel nieuwe
energie en nieuwe middelen voor de sector kan losmaken.
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6.4.4. Stimuleren van ondernemerschap
Bij de scherpere rolverdeling hoort ook dat wij organisaties en individuen ondersteunen bij het
(leren) nemen van initiatieven en het daarvoor vinden van financiële middelen. Een trefwoord
daarbij is cultureel ondernemerschap. Een cultureel ondernemer is een producent van kunst die
hiervoor zo veel mogelijk betalend publiek probeert te interesseren en tegelijkertijd streeft naar
een sluitende exploitatie van zijn 'onderneming'. Cultureel ondernemerschap heeft primair tot
doel om het draagvlak en het bereik van een culturele organisatie en/of activiteit te verhogen.
Het optimaliseren van de bedrijfsvoering (wat tot uitdrukking komt in het (waar mogelijk)
verhogen van de eigen inkomsten en beperken van de kosten) is hiervan een afgeleide.
Omdat het verhogen van inkomsten zo belangrijk is, is RIQQ in de afgelopen periode gestart met
het bieden van ondersteuning bij het opstellen en toetsen van subsidieaanvragen, bijvoorbeeld
door scholen of amateurverenigingen. Voor kunstdocenten en kunstprofessionals worden
meerdere workshops aangeboden op het gebied van cultureel ondernemerschap. De afgelopen
periode heeft het team van RIQQ zich hierin verder bekwaamd en we proberen voortdurend
deze kennis over te dragen. De hulp van RIQQ kan van verder pas komen bij aanvragen voor
provinciale subsidieregelingen, private cultuurfondsen, sponsorverzoeken ed.

6.4.5 Zoeken naar geschikte ruimten
Voor alle soorten kunstdisciplines en kunstenaars geldt dat ze zo nu en dan op zoek zijn naar een
geschikte plek om te oefenen of om hun werk te presenteren (zie ook § 6.3.4). Soms zijn die
plekken moeilijk te vinden. RIQQ gaat actief trachten aanbod en vraag bij elkaar te brengen. Dit
gebeurt door een centraal punt in te richten waar leegstaande ruimten (voor tijdelijk of voor
vast) kunnen worden aangemeld en waarmee initiatiefnemers contact kunnen opnemen als ze
een ruimte zoeken.

6.4.6 PR en Marketing
De pr en marketing gaan we versterken en meer structureel organiseren. Daarbij zijn twee
aspecten van belang:
1. Marketing: alle activiteiten die RIQQ ondersteunt of ontplooit meer en beter onder de
aandacht van de inwoners van Rheden brengen met als doel meer mensen participeren in en
genieten van kunst en cultuur. Hier gaat het over publieksbereik.

30

2.PR: duidelijkheid over de rol van cultuurbedrijf RIQQ: wat kan men van ons verwachten, wat
doen we wel en wat soms ook niet. Dit is meer de communicatie over het proces, de
samenwerking, het belang van kunst en cultuur.
De nieuwe aanpak sluit aan bij het projectmatig werken. Bijna alles wat we doen kun je als een
project zien: ouderenprojecten, een expositie, de hele programmering in de Pinkenberg,
ondersteuning van scholen, aandacht voor cursussen en workshops, een festival. In een vroeg
stadium maken de projectleider en de communicatie medewerker in het draaiboek een paragraaf
over de communicatie. Specifiek voor deze situatie: wat is onze strategie, wat willen we bereiken,
wie zijn onze doelgroepen, met wie werken we samen, wat zijn in dit geval de passende
middelen.
We richten een werkgroep op met belangstellenden en deskundigen die de verschillende
doelgroepen uit de gemeente vertegenwoordigen om ons hierbij te ondersteunen. Ook hier is
samenwerking met partners de sleutel tot succes. Ieder van ons heeft communicatiemiddelen die
we effectief kunnen inzetten. Door elkaar op een passende manier ‘te bedanken’ voor ieders
inzet belichten we op een mooie manier de samenwerking.

In bijlage 2 leest u meer over de communicatieaanpak van Cultuurbedrijf RIQQ.
Een specifieke vorm van marketing is het organiseren van een Uitmarkt aan het begin van het
culturele seizoen. Wij zijn er nog niet uit of dit tot een succesvol evenement kan worden. Dit
hangt o.a. af van verwachte bezoekersaantallen, kosten, animo onder deelnemers (verenigingen,
kunstdocenten) ed. In de komende periode verdiepen wij ons nader in de haalbaarheid hiervan.
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6.4.7 Vrijwilligersbeleid
In een groot aantal van onze activiteiten worden we ondersteund door vrijwilligers. Denk daarbij
aan iedereen die bij de voorstellingen in de Pinkenberg een essentiële rol vervult of in de
projecten in het sociale domein. Deze groep wordt steeds groter en is van groot belang voor ons.
Wij spreken regelmatig onze dank aan hen uit en laten hen merken hoezeer wij hij waarderen. Nu
is het tijd voor een beleidsmatige verankering. In 2017 zullen wij, volgens de interessante theorie
van Wijzer Werven, een vrijwilligersbeleid opstellen.
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Begroting RIQQ 2017 - 2021

1: Organisatieontwikkeling
2. Communicatieaanpak (2 documenten)
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Cultuurbedrijf RIQQ is als organisatie flink in beweging en in ontwikkeling. Na de start in
2012 zijn de samengevoegde organisaties van start gegaan als RIQQ, is de organisatie
ingericht en zijn de functies benoemd. In de loop van 2016 bleek in de praktijk, dat de
organisatiestructuur toe was aan een herziening. RIQQ begeeft zich in enorm veel
netwerken die ieder hun eigen tempo, organisatievorm en snelheid hebben. De vragen
die aan RIQQ gesteld worden, zijn diverser en worden vanuit diverse invalshoeken
benaderd, waarbij cultuur steeds meer als effectinstrument wordt ingezet.
Impact op de organisatie
Door de verplatting van structuren en vervaging van grenzen zien we een verschuiving
van centrale regie naar decentrale regie en in het geval van zelfsturende teams zelfs
naar onzichtbare regie: de verantwoordelijkheid en bevoegdheid ligt daar waar snel en
adequaat moet worden gereageerd. Dit vraagt om een cultuur gericht op transparantie,
openheid, delen met elkaar en vertrouwen in plaats van controle. Dit betekent een
andere samenwerking dan men gewend is, zowel intern als met de partners
(leidinggevenden en medewerkers anders moeten gaan samenwerken dan men tot nu
toe formeel gewend is)
Er komt meer nadruk te liggen op faciliteren, coördineren, coachen en inspireren en
tegelijkertijd is het van belang dat je rekening houdt met en aandacht geeft aan de
(leidinggevenden rekening houden met en aandacht geven) aan de persoonlijkheid en
drijfveren van de verschillende typen mensen met wie je samenwerkt. Een duidelijke
visie en inspirerend, sterk leiderschap zorgen voor een gevoel van purpose en
betrokkenheid met de organisatie en voor een overkoepelend referentiekader. Hierdoor
ontstaat er samenhang en synergie tussen de ‘losse’ onderdelen, in het geval van RIQQ
zowel in als extern.
Hiërarchisch leiderschap bij RIQQ wordt steeds minder relevant. Afhankelijk van de
context (opdracht, project, omgeving) neemt steeds een andere medewerker het
voortouw: contextueel leiderschap. Formele en hiërarchische communicatie- en
escalatielijnen worden persoonlijker, informeler en directer. Uitsluiting en ongelijkheid
(door hiërarchie, positie en status) maakt plaats voor insluiting en gelijkheid. In plaats
van vaste doelstellingen, prognoses en strakke (starre) planningen werken platte
organisaties met een (bewegende) stip op de horizon en passen deze al doende aan op
de praktijksituatie en realtime beschikbare data. In plaats van inspanningen om
complexiteit te standaardiseren (bureaucratie), worden inspanningen gericht op
het vereenvoudigen en versimpelen van processen en gaan we complexiteit
distribueren en decentraliseren.
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Organisatieontwikkeling
Door de ontwikkelingen van de afgelopen anderhalf jaar, denk aan grote projecten in
o.a. het onderwijs en het sociale domein, verandert RIQQ steeds meer naar een
netwerkorganisatie, van piramide-organisatie naar een pancake/pizza-organisatie. Het is
daarom nu het juiste moment om de interne structuur onder de loep te nemen en de
noodzakelijke en gewenste veranderingen door te voeren. Pancake of pizzaorganisaties zijn gericht op maatwerk, decentralisatie, empowerment, distributie van
complexiteit, samenwerking en inclusiviteit. Het levert flexibele en innovatieve
samenwerkingsvormen op.
Door deze verplatting van structuren en vervaging van grenzen zien we een
verschuiving van centrale regie naar decentrale regie en zelfs naar onzichtbare regie: de
verantwoordelijkheid en bevoegdheid ligt daar waar snel en adequaat moet worden
gereageerd. Er komt meer nadruk te liggen op faciliteren, coördineren, coachen en
inspireren en tegelijkertijd moeten onze medewerkers rekening houden met de
persoonlijkheid en drijfveren van de verschillende typen klanten/organisaties waar we
voor- en mee samen werken.
Als gevolg van die toenemende verandersnelheid en complexiteit van de
(organisatie)omgeving waar RIQQ zich in beweegt, is flexibiliteit noodzakelijker dan ooit
om succesvol te kunnen opereren. Het flexibel kunnen inzetten van verschillende
expertises is voor RIQQ van groot belang, om aan de vraagstelling van de markt te
kunnen voldoen.

De verschillende pizzapunten staan voor de verschillende expertises die nodig zijn om
een project, taak of opdracht uit te voeren. Alle pizzapunten samen vormen de
organisatie, team of community. Pizzapunten kunnen eenvoudig van het ‘ene bordje op
het andere worden gelegd’, in de zin van onderlinge uitwisselbaarheid en
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de teamleden. Dit al naargelang de
behoefte. Na het voltooien van de opdracht blijven sommige pizzapunten op het bordje
liggen en worden weer aangevuld met nieuwe ‘smaken’ (specialisaties).
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Social media als katalysator om anders te organiseren
Bij organisatieontwikkeling is communicatie en samenwerking essentieel. Communicatie
intern en extern verandert razendsnel, social media wordt zowel binnen de organisatie
ingezet (contact tussen ons en de buitenwereld via WhatsApp, Facebook, tijdelijke
websites etc.) als daarbuiten. Communicatie via social media legt als het ware een
virtuele laag over de bestaande ‘harkjes en blokjes’ heen en maakt dat we anders
communiceren, samenwerken en organiseren. Niet meteen, maar geleidelijk aan.
Cultuurbedrijf RIQQ wordt platter (minder hiërarchisch), wendbaarder (kortere en
snellere responsiviteit) en transparanter (authentieker en informatiever). Bovendien zien
we, doordat medewerkers continu met elkaar en de buitenwereld in verbinding staan,
dat grenzen vervagen. Zowel tussen functies, teams, afdelingen en organisatie-units,
alsook tussen organisaties onderling. Het wordt makkelijker om medewerkers op hun
expertise in te zetten en in flexibele gelegenheidsorganisaties samen te laten werken.
De piramide-structuur zal steeds meer naar de achtergrond verdwijnen. Wel blijven de
coördinatoren bij RIQQ in een leidinggevende positie, immers beslissingen moeten er
altijd genomen worden.

In de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een betere aansluiting tussen de
afdelingen Productie & Organisatie, Culturele Ontwikkeling en de ondersteunende
backoffice functies van Cultuurbedrijf RIQQ. Veel tijd en energie is geïnvesteerd in het
op orde krijgen van onze etalage; de nieuwe website, huisstijl en corporate story. We
hebben de stappen gezet tot een structurele borging van PR en Marketing en
Communicatie in algemene zin en ook de ICT zaken zijn op orde gebracht.
De financiële administratie is zodanig geherstructureerd dat project based costing te
monitoren is en waar nodig in te grijpen, naast het helpen vereenvoudigen en
versimpelen van de werkprocessen op dit gebied, waardoor financiële en inhoudelijke
verslaglegging vereenvoudigd kan worden. Tevens is een gedeelte van de medewerkers
bij RIQQ geschoold in het programma Wijzer Werven gesubsidieerd door OC&W, met
als doel relaties op te bouwen en te onderhouden, waardoor de financieringsmix van
Cultuurbedrijf RIQQ een bredere opzet kan gaan krijgen. De eerste resultaten worden in
het voorjaar van 2017 zichtbaar o.a. door de samenwerking met Habion, specialist in
ouderenhuisvesting.
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In het team is gesproken over de noodzaak, de onderdelen en de inhoud van een communicatieplan.
In oktober is er een avond georganiseerd voor het culturele veld in Rheden in het kader van de
cultuurnota die de gemeente Rheden opstelt. Hierin kwam ook de positie, de rol en de taken van
RIQQ ter sprake. Die input is meegenomen in de communicatieaanpak. In december is het bestuur
meegenomen in deze aanpak en gevraagd om feedback of aanvullingen.
De aanpak zelf is een communicatieplan op een A3: Interne en Externe situatie, Visie, Betrokkenen,
Ambitie, Middelen, Verantwoording en Aanpak. Dat is een dynamisch document dat steeds
aangevuld en aangescherpt wordt. Het vormt een leidraad bij het maken van de communicatie
paragrafen in de projectdraaiboeken en in de productie van alle communicatiemiddelen.
Er is synergie met ons eigen Meer Jaren Beleids Plan en de cultuurnota van de gemeente Rheden.
De begrippen communicatie, PR en Marketing worden soms naast elkaar gebruikt.
Hieronder een samenvatting van de belangrijkste aspecten.

Interne en Externe Situatie
De medewerkers van RIQQ hebben passie voor kunst en cultuur en zijn
enorm gedreven en deskundig. Het ontbreekt aan een plan van
aanpak/overzicht voor de communicatie. We missen nog soms de
afstemming.
Voor onze inwoners en partners is de rol van Cultuurbedrijf RIQQ niet
altijd duidelijk: de naam, programmering, taken. Partners en de
cultuursector zijn kritisch en er is een goede samenwerking met hen.

Voor en naar wie communiceren we
Inwoners van Rheden: bezoekers van voorstellingen, deelnemers aan
cursussen, leden van verenigingen, deelnemers aan projecten
Kunstaanbieders: makers van kunst en cultuur als professional of
amateur
Vrijwilligers in en buiten RIQQ
Partners: gemeente, verenigingen, welzijnsorganisaties, werkgroepen,
relaties, fondsen
Media: via hen bereiken we ook onze doelgroepen
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Ambitie
We willen zichtbaar maken wat er in Rheden op het gebied van kunst en
cultuur gebeurt: voorstellingen, cursussen, verenigingen, exposities,
projecten. We willen dat zo veel mogelijk mensen participeren in en
genieten van kunst en cultuur.
Projectmatig werken
Voorbeelden daarvan zijn: de programmering (Middachten, Pinkenberg,
de voorstellingen) ouderenprojecten, Keuzemenu, De Passage, Burg de
Bruinprijs. Hiervoor maakt de projectleider of degene die vanuit RIQQ bij het
project betrokken is een projectdraaiboek. Bij het maken daarvan neemt hij of
zij het initiatief om samen met de communicatie medewerker de
communicatieparagraaf te maken.
Daarin wordt beschreven:
 Wat is de strategie: wat willen we precies communiceren
 Wie is de doelgroep en de afzender
 Welk doel willen we bereiken
 Welk beeld en welke toon hoort daarbij
 Het wie werken we samen, hoe kunnen we ieders
communicatiemiddelen inzetten.
 Hoe profileren we RIQQ, het product, de locatie en de partners
 Hoe benutten we ieders kennis, expertise en passie
Op deze manier is er in een vroeg stadium aandacht voor communicatie.
We maken goede afspraken over de taakverdeling. Die afspraken en deadlines
zijn verwerkt in een Communicatieplanning voor alles wat er speelt. Zo ziet
iedereen in één oogopslag wat hij of zij in welke week moet doen. De
communicatiemedewerker past het overzicht steeds aan en ‘bewaakt’ de
planning.
De Doelgroepen Middelen Matrix die gemaakt wordt om beter in beeld te
hebben wie we met welke middelen kunnen bereiken.
Communicatie ondersteunt, adviseert, voert uit al naar gelang de situatie
en de gemaakte afspraken. Iedereen heeft een rol in de communicatie, vanuit
je eigen netwerk, je expertise, je rol en je deskundigheid. Afstemming is van
groot belang.
We gaan een communicatiewerkgroep oprichten met vertegenwoordigers
van onze partners, de verenigingen, het bedrijfsleven en de kunstenaars. Zij
kennen de doelgroepen die we willen bereiken en hebben zelf ook
communicatiemiddelen die we in kunnen zetten.
In de communicatie zijn er twee belangrijke aspecten:
1. Profilering: communicatie over werk/visie/positie/rol van
Cultuurbedrijf RIQQ
In relatie tot de omgeving, de partners en het project.
2. Marketing, gericht op bezoekers van de voorstellingen en
deelnemers aan de projecten.
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