‘Enig dat de kerk weer zo goed gebruikt wordt!
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Met grote dank aan plaatselijke commissies, Stichting Alde Fryske Tsjerken en Het Drents
Landschap die toestemming hebben verleend om mee te kijken in de keuken, tijd vrij hebben
gemaakt om hun bevindingen te delen én de mooiste concerten verzorgen in het Noorden!

Samenvatting
Er gebeurt veel in de kerken. Heel veel. Menige kerk in Nederland wordt bemenst door een actieve
en bevlogen plaatselijke commissie, die een noemenswaardig mooi cultureel programma brengt.
De activiteiten van dergelijke kleinschalige podia zijn lang niet altijd zichtbaar voor alle partijen in
het culturele veld.
De pilot Culturele Impuls Drentse Kerken is in het voorjaar 2018 uitgevoerd onder drie kleine
kerken van Het Drents Landschap in opdracht van Provincie Drenthe, uitgevoerd door Van Dalen
Events. Binnen de pilot is er een reeks concerten geïnitieerd om te inventariseren of, en op welke
wijze, de kerken toegerust zijn op het gebruik van het kerkgebouw als cultureel podium.
Het beheerders model van Het Drents Landschap, waarbij er onderscheid ontstaat tussen
de ‘zorg voor de stenen’ (monumentenbehoud) en de ‘zorg voor de invulling’ (multifunctioneel
gebruik) bevalt betrokken partijen goed. Naast groot onderhoud kan het Drents Landschap ook
organisatorische en promotionele ondersteuning bieden aan de plaatselijke commissies die het
cultuurpodium bemensen. Ook worden er kennisbijeenkomsten tussen de kerken georganiseerd.
Een aantal cultuurpodia is zeer succesvol en draagt sterk bij aan het culturele klimaat in de
provincie Drenthe. Kleinschalige podia, zoals cultuurpodia in de kerken uit deze pilot, opereren
echter vaak buiten het zichtveld van beleid, en zijn voor regionale, of bovenregionale, bezoekers
niet altijd goed te vinden.
De artiesten die zijn geselecteerd voor deelname aan de pilot zijn eigentijdse muzikanten.
Timo de Jong bracht met zijn popnummers een vlot repertoire. Frank Nicolas en Anne Bakker waren
met hun ongebruikelijke orgel- en vioolwerk anders dan het gemiddelde klassieke concert.
Daarnaast zijn de folkbands Sunshine & The Woodies en het klassieke duo The Lansinks in de pilot
opgenomen. De concerten binnen de pilot hadden geen hoge opkomst qua bezoekersaantal, maar
er kwam wel ander publiek op af, hetzij in beperkte mate. Mede door de inzet van
Facebook-campagnes en de Drenthe-app, alsmede door het programmeren van popmuziek, werd er
een jonger en breder publiek aangesproken. Daarnaast zorgde de Facebookcampagnes er voor dat
er doelgericht bezoekers werden aangetrokken.
Alom klinkt de wens om een overkoepelend cultureel aanbod van diverse kleine podia te
kunnen raadplegen. Het is zeer wenselijk dat het activiteitenaanbod van verschillende cultuurpodia
op é
 én plek gebundeld worden. Het overzicht op Drenthe.nl zou bijvoorbeeld kunnen worden
uitgebreid met een categorie “kleine podia”, zodat de functionaliteit van deze streekagenda wordt
vergroot. Daarnaast wordt de plaatselijke commissies geadviseerd gebruik te maken van Facebook,
temeer deze ook informatie over evenementen deelt op basis van locatie. Ook de app Next Door
blijkt een goede manier om bekendheid over evenementen in de buurt te verspreiden.
Verder zou het een mooie ontwikkeling zijn als culturele programma’s vaker worden
gekoppeld aan dit soort kleinschalige locaties. Provincie en Gemeente kunnen sturen op het in
gebruik nemen van kerkgebouwen, bijvoorbeeld middels subsidieverordeningen of
programmavoorstellen. Het advies hierbij is om samen te werken met muziekdocenten of
muziekscholen, en talent-ontwikkelprogramma's. Daarnaast kunnen plaatselijke commissies de
samenwerking zoeken met lokale amateurkunstenaars. Voor het smeden en bespoedigen van
bovenstaande samenwerkingsverbanden en het stroomlijnen van het promotioneel en
organisatorisch landschap zou een “matchmaker” kunnen worden aangesteld.
Tot slot blijkt er geen succesformule te zijn voor een geslaagd (cultureel) gebruik van
kerkgebouwen, het zal altijd maatwerk blijven. Zoals in de Parade van Plattelandskerken 1benoemd
wordt is hierbij het enthousiasme en de betrokkenheid van initiatiefnemers leidend, want ‘Zij zijn
het die onze kerken een toekomst geven’. Het is daarom belangrijk om open te staan voor alle
invullingsmogelijkheden m.b.t. herbestemming, die kunnen bijdragen tot het instandhouden van dit
erfgoed.
1

Parade van Plattelandskerken, 25 inspirerende voorbeelden.. , 2016 uitgave van Agenda Toekomst Religieus Erfgoed
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1 De Pilot Culturele Impuls Drentse Kerken
Dit adviesrapport is opgesteld n.a.v. de pilot ‘ Culturele Impuls Drentse Kerken’. Deze pilot heeft in
opdracht van de Provincie Drenthe in het voorjaar van 2018 plaatsgevonden, onder drie kerken van
stichting Oude Drentse Kerken2.
Binnen de pilot zijn er 2 concerten per kerk gerealiseerd om te inventariseren of, en op
welke wijze, de kerken toegerust zijn op gebruik van het kerkgebouw als cultureel podium.
Daarnaast is bekeken of gezamenlijke programmering en professionele evenementenondersteuning kunnen bijdragen aan een succesvol cultureel podium. Ook wordt de mogelijke
toegevoegde waarde van een overkoepelend cultureel loket bezien. Binnen de pilot zijn er
betaalde Facebook-campagnes uitgevoerd, die een nieuw publiek hebben aangeboord. Daarnaast is
er een professionele fotografe ingezet om foto’s te maken, die zowel door de Provincie Drenthe als
door de kerken ter promotie kunnen worden ingezet3.
Bij de verslaglegging zijn de bevindingen van kennismakingsgesprekken met de
niet-deelnemende kerken meegenomen en is de situatie ter controle aan een cultuurpodium in
Noord-Holland gespiegeld. Daarnaast zijn er diverse gesprekken gevoerd met verschillende
culturele partners in het veld, meerdere muzikanten en Stichting Alde Fryske Tsjerken. Ook zijn
bezoekers en vrijwilligers van de kerken geraadpleegd. De locaties en personen zijn zonder
vermelding van naam in dit verslag opgenomen.
Naar aanleiding van deze pilot zijn een aantal aanbevelingen opgesteld die kunnen worden
aangewend om de positie van het cultuurpodium in de kerken te verduurzamen en provinciebreed
het toeristisch aanbod te stroomlijnen.

Sonja de Ridder fotografeert Frank Nicolas en Mirte de Graaf in het Kerkje Eext

2

De stichting beheert vijf kerken en valt onder Het Drents Landschap. Stichting Het Drentse Landschap zet zich in voor
bescherming van de natuur en het erfgoed in Drenthe. Het Drentse Landschap is in 1934 opgericht. De stichting heeft de
zorg over bijna 9.000 hectare natuur, ruim 270 gebouwen, 22 hunebedden en vele archeologische objecten, zoals
grafheuvels.
3

Ook zijn een tweetal foto’s verstrekt aan het Kennis Centrum Events zodat hun website, naast een sportieve, ook een

culturele uitstraling kan hebben.
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1.1 De Kerken
Voor de pilot Culturele Impuls Drentse Kerken zijn alle vijf kerken benaderd die vallen onder
stichting Oude Drentse Kerken, hierna te noemen Het Drents Landschap (HDL). Alle kerken zijn
actief als cultuurpodium, of hebben het streven dit binnenkort te zijn.
Twee kerken zagen af van deelname, omdat zij geen mogelijkheid zagen om extra concerten in te
plannen in het voorjaar 2018. Het klassieke theaterseizoen loopt namelijk van het najaar tot de
zomer. Zowel een vol activiteitenprogramma als bemensing4 waren lastig te realiseren. Ook de drie
deelnemende kerken gaven aan dat hun reguliere programma ten tijde van de aanvang van de pilot
reeds gevuld was, en dat extra concerten ook concurrerend voor hun eigen programma konden
werken. Het aangeboden programma bleek minder afwijkend ten opzichte van de bestaande
programmering. In overleg zijn daarom 2 reeds geprogrammeerde concerten in de pilot
opgenomen. Daarnaast zijn er een aantal concerten op ongebruikelijke data geprogrammeerd,
zoals in het Pinksterweekend en na de gebruikelijke seizoenstop5. In de onderstaande tabel zijn een
aantal kenmerken van de desbetreffende cultuurpodia kort weergegeven.
Aantal kenmerken cultuurpodia
cijfers 2017

Kerk 1 Kerk 2 Kerk 3

Activiteiten
beginnend/gevorderd cultuurpodium

g

b

b

aantal culturele activiteiten

15

10

8

rouw/trouw bijeenkomsten

1

2

3

overige losse ruimteverhuur

5

5

1

differentiatie aard activiteiten

ja

ja

nee

activiteiten geloofsgemeenschap

0

22

2

10

7

3

ja

nee

nee

nee

ja

nee

800

700

200

ja

ja

ja

nee

ja

ja

ja

ja

nee

Organisatie
aantal vrijwilligers p.c.
differentiatie vrijwilligers
nabijheid grote stad
Promotie
bezoekers cultuurpodium op jaarbasis
facebook
facebook-campagne pilot
website

1.1.1 Plaatselijke Commissies
Bij twee kerken geven plaatselijke commissies actief vorm aan het cultuurpodium. Bij de derde kerk
komt de vorming van een plaatselijke commissie moeilijk tot stand en vinden de activiteiten op
onregelmatige basis plaats. De plaatselijke commissies bestaan uit 7 tot 9 leden, in een overwegend
4

“Dan zijn al onze vrijwilligers op vakantie.” Het voor- en naseizoen is bij de oudere generatie een geliefde periode om op
vakantie te gaan.
De opzet van de pilot waarbij iedere muzikant op twee verschillende tijdstippen (zaterdagavond en zondagmiddag) en
twee locaties zou spelen is daarmee niet optimaal uitgevoerd. Desalniettemin kunnen er uitspraken worden gedaan over de
opkomst van deze concerten.
5
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oudere leeftijdsklasse. Er zijn enkele
jongere leden, maar niemand onder de
30 jaar. Alle kerken geven aan dat dit een
aandachtspunt is om de continuïteit van
het podium in de toekomst te
garanderen.
Daarnaast
zorgt
een
gedifferentieerd
vrijwilligersbestand
voor een bredere maatschappelijke
binding. Het aantrekken van jongere
vrijwilligers blijkt een wisselwerking te
zijn met het aanbieden van activiteiten
die een bredere, of andere, doelgroep
aanspreken.
Daarnaast
is
het
vrijwilligerswerk bij het cultuurpodium
van
grote
sociaal-maatschappelijke
waarde.
Aankondigingen voor het optreden van Timo de Jong zijn
zowel in papieren vorm als op de digitale kanalen goed te vinden.

1.1.2 Cultureel Programma & Multifunctioneel Gebruik
Het programma dat de verschillende kerken bieden is divers, hoewel op een aantal genres de
nadruk lijken te liggen; namelijk klassieke muziek en folkmuziek. Daarnaast is er weinig popmuziek
of experimentele muziek te horen. Twee kerken bieden binnen hun programmering actief ruimte
aan zeer diverse amateurgezelschappen en programmeren buurtactiviteiten, terwijl de derde kerk
zich juist vooral op klassieke muziek toespitst. De vierde kerk van Het Drents Landschap heeft de
ruimte om ook grote groepen te ontvangen en de vijfde richt zich vooral op activiteiten inherent
aande aard van het gebouw.
Per jaar trekken de kerken gemiddeld 750 bezoekers, en vinden er tussen de acht en vijftien
openbare, culturele activiteiten plaats. Daarnaast wordt de ruimte incidenteel verhuurd voor rouwof trouwgelegenheden en losse verhuur, zoals vergaderingen of besloten partijen. Ook stellen veel
kerken in de zomermaanden hun ruimte ter beschikking aan exposanten. In drie van de vijf kerken
houdt de geloofsgemeenschap nog op geregelde basis diensten. Deze gemeenschap is in veel
gevallen oud-eigenaar van het kerkgebouw, en bijna altijd nemen een aantal leden plaats in de
plaatselijke commissies. Juist deze leden geven aan dat het belangrijk wordt gevonden om de
nieuwe functie van het gebouw als zijnde een cultuurpodium, in plaats van een gebedshuis,
duidelijk in te kleden. Dit is ook de reden waarom bepaalde plaatselijke commissies expliciet voor
een nieuwe naam hebben gekozen die duidt op het cultureel gebruik, in plaats van het refereren
aan de naam van het kerkgebouw.
1.2 De concerten
De artiesten die zijn geselecteerd voor deelname aan de pilot zijn eigentijdse muzikanten. Alle vijf
de artiesten zijn jong, ambitieus en professioneel muzikant6, of hebben de ambitie om
professioneel muzikant te worden. Veel van de artiesten bleken al vaker in kerken opgetreden te
hebben. Twee van de geselecteerde muzikanten, te weten Jeangu Macrooy en The Lasses hebben
uiteindelijk niet deelgenomen aan de pilot, omdat zij óf reeds volgeboekt waren met een kerktour,
óf al meerdere keren in een van de kerken hadden opgetreden.
6

Onder professioneel muzikant wordt verstaan: iemand die in de professie muziek een deel (of groot deel) van zijn/haar
hoofdinkomen verdient en de ambitie heeft dit volledig te doen. Overigens is dit in de Nederlandse muziekbranche erg
lastig, gezien het lage verdienmodel en de grote concurrentie.
(NOS Nieuws: ‘Muziek blijft voor veel beroepsmuzikanten sappelen’ 16-01-2016)
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Timo de Jong bracht met zijn popnummers een vlot repertoire. Frank Nicolas en Anne Bakker waren
met hun ongebruikelijke orgel- en vioolwerk anders dan het gemiddelde klassieke concert.
Daarnaast zijn de folkbands Sunshine & The Woodies en het klassieke duo The Lansinks in de pilot
opgenomen. De concerten vormden geen aparte concertreeks, gezien het feit dat het karakter en
het tijdvak van de concerten te weinig afweek van de reguliere programmering van de kerken.

Concert Anne Bakker, avant-garde violiste in het Kerkje Eext

1.2.1 Organisatie & functionaliteit kerkruimte
De praktische realisatie van de kerkconcerten is bij veel plaatselijke commissies in zeer goede
handen. Twee van de drie kerken hebben een geolied team klaarstaan, waardoor programmering,
administratie, promotie en artiestenbegeleiding zeer goed zijn geregeld. Een aandachtspunt hierbij
is de kwetsbaarheid van de organisatie. Bij veel plaatselijke commissies is er één sleutelfiguur die
de rol van verbinder en procesmanager vervult. Deze persoon lijkt onmisbaar te zijn voor het reilen
en zeilen binnen het team. Ook is de vergrijzing van het vrijwilligersbestand een punt van aandacht.
Alle kerken geven aan dat het belangrijk is om jonge vrijwilligers te werven, waarbij dit bij één kerk
ook gelukt is.

Kerkbanken
Vier van de vijf kerken in bezit van Drents Landschap zijn grondig gerenoveerd waarbij (een deel
van) de kerkbanken verwijderd zijn en vervangen door losse stoelen. Hoewel drastisch, blijkt dit
essentieel te zijn voor gebruik als multifunctionele ruimte. De kerkbanken zijn niet geschikt om op
te zitten tijdens een lang concert. Daarnaast is de ruimte niet vrij in te delen aan de hand van de
benodigde podiumruimte, of beschikbaar voor andere functionaliteiten zoals een
vergaderopstelling of horecahoek. Ook in het kader van brandveiligheid is het belangrijk om de
ruimte praktisch te kunnen indelen.
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1.2.2 De opkomst
In Nederland is de zondagmiddag een geliefde middag om muziek te programmeren, zo ook in de
kerken. Qua bezoekersaantallen maakt het weinig verschil of het concert op de zaterdagavond
plaatsvindt, of op de zondagmiddag. De concerten op zaterdagavond in vergelijking met de zondag
maakten qua bezoekersaantallen niet heel veel verschil. Wel zou de zaterdagavond in plaats van
zondagmiddag beter het “mooiweer risico” kunnen ondervangen. Slechte opkomst door mooi weer
kan ook worden ondervangen door voorverkoop van kaarten, i.p.v. reserveren. Dit vereist wel een
kassa-systeem en/of brengt meer administratie met zich mee. Daarnaast hadden een paar kerken
positieve ervaringen met zondagochtendconcerten. Het programmeren op feestdagen kan goed
uitpakken. Wel zijn deze dagen meer onderhevig aan variabelen zoals het weer en/of
concurrerende evenementen.

‘Zo hebben de mensen nog wat aan hun dag’.
Plaatselijk commissielid over zondagochtend concerten

Qua bezoekersgedrag zijn de wat oudere bezoekers vaak een terugkerende bezoeker van de
locatie, ongeacht het optreden. De wat jongere bezoekers komen vooral af op het type concert of
muzikant. Het is opmerkelijk dat veel bezoekers van buiten het dorp komen.

‘Wellicht associëren dorpelingen de kerk vooral
nog met de geloofsgemeenschap, terwijl mensen
van buitenaf echt op de activiteit afkomen.’
Lid plaatselijke commissie
De concerten binnen de pilot hadden geen hoge opkomst qua bezoekersaantal, maar er kwam wel
ander publiek op af. De opkomst blijkt meer onvoorspelbaar bij de kerken die recent zijn gestart als
podium, en deze podia ondervinden meer last van de variabelen. Vooral het eerste mooie
zomerweer van het jaar zorgde voor aanzienlijk minder publiek.
Publiciteit door lokale nieuwsmedia heeft altijd veel invloed op het aantal concertgangers.
Ook de poster en flyers die bij toeristische accommodaties worden verspreid zijn effectief. Of een
bericht geplaatst wordt hangt onder andere af van het overige nieuwsaanbod. Het helpt als er
rechtenvrij, sprekend beeldmateriaal aangeleverd wordt en het artikel een redactionele inhoud
heeft en op het juiste moment wordt verstuurd. Daarnaast trekt het programmeren van lokaal
bekende artiesten of bekende namen, zoals Roon Staal of Lenny Kuhr veel publiek aan. Ook Timo
de Jong bracht een jonge fan mee. De Facebook-campagnes en het invoeren op de digitale
agendafunctie van Drenthe.nl bracht nieuw en jong publiek aan, hoewel niet in grote getalen.
Drie van de vijf kerken draaien qua opkomst over het algemeen redelijk tot zeer goed. Meer
publiek zou in deze gevallen enkel mogelijk zijn als het aantal activiteiten wordt opgeschaald. Veel
kerken geven echter aan dat dat qua bemensing een te grote belasting vormt.
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Opkomst variabelen concerten
Concert 1 - zondagmiddag
klassiek chello, duo The Lansinks

lage opkomst

●
●
●

uitzonderlijk mooi weer
beginnend cultuurpodium
facebook-campagne I

Concert 2 - zondagmiddag
folkbands Sunshine & The Woodies

redelijke
opkomst

●
●
●

uitzonderlijk mooi weer
gerenommeerd cultuurpodium
toegankelijke, regionale acts

Concert 3 - zondagmiddag
singer songwriter Frank Nicolas

geen opkomst

●
●

mooi weer
beginnend cultuurpodium

Concert 4 - zaterdagavond
popzanger Timo de Jong

redelijke
opkomst

●
●

pinksterweekend
zaterdagavond concert

Concert 5 - zaterdagavond
avant-garde violist Anne Bakker

redelijke
opkomst

●
●

RTV Drenthe
facebook-campagne II

Concert 6 - zaterdagavond
avant-garde violist Anne Bakker

redelijk opkomst

●
●
●
●

facebook-campagne III
druk evenementenweekend
beginnend cultuurpodium
tweede concert in de regio

Verdiensten
Recettes van concerten zijn qua inkomsten het meest variabel, waarbij sommige avonden
winstgevend, en andere niet kostendekkend zijn. Alle kerken in de pilot draaien op jaarbasis
budgetneutraal, of behalen een bescheiden winst. De kaartverkoop prijzen liggen tussen de €8,50
en €10,- waarbij bij “grotere namen” de prijs soms hoger ligt. Qua verdiensten is vooral de losse
verhuur interessant, en brengen de tentoonstellingen relatief gezien het minst op. Qua vaste lasten
zijn de verwarmingskosten ten opzichte van de opbrengsten vrij hoog. Zeker bij grotere
kerkruimtes moet de verwarming vaak meerdere dagen aan staan.7
Daarnaast is er een aantal leden en donateurs, en worden er bescheiden bedragen verdiend
aan de omzet van drankjes. In het gehele land is het consumentengedrag veranderd; men gaat na
het optreden snel naar huis. Ook bij de concerten in de kerken is dit te merken: na afloop wordt er
weinig drank verkocht.
De recettes van concerten uit de pilot worden door de kerken geïnvesteerd in het cultuurpodium.
Eén kerk is van plan een grote Facebook-campagne uit te voeren, waarbij het komende culturele
seizoen wordt gepresenteerd. De andere kerken investeren in het boeken van een (anders te
kostbare) act.

Ter illustratie van de stookkosten: bij navraag bij een middelgrote kerk met capaciteit 600 personen moet de verwarming 2
dagen aanstaan, en zijn de stookkosten €350,- per keer. Een kleinere kerk met 100 personen capaciteit stookte een halve
dag vooraf. Dit koste ongeveer €75,- per keer.
7
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Context: Kleinschalige Podia
Binnen deze rapportage wordt vaak gesproken over “kleinschalige podia”. Hieronder wordt verstaan:
cultuurpodia in kerken en dorpshuizen en concerten in huiskamers, parken, schaapskooien en
andersoortige monumentale panden of openlucht locaties. Over het algemeen genomen worden
deze podia geheel gerund door vrijwilligers en hebben zij een zaalcapaciteit van minder dan 200
personen. Veelal wordt het podium beheerd door een stichting.
Juist daar waar een groter podium zich op afstand bevindt, ontstaan er vanuit de samenleving
allerhande initiatieven, die leiden tot charmante concertreeksen op bijzondere locaties.
Cultuurpodia , zoals die in de vijf kerken van het Drents Landschap, komen echter niet in de culturele
statistieken voor.
Rapportages over het culturele klimaat en het aantal podiumkunsten hebben bijna altijd betrekking
op supralokale, gesubsidieerde podia of instellingen8. Een uitzondering vormt de rapportage van het
Muziek Centrum Nederland (MCN) uit 2007 die spreekt over “kleine podia”. Het is echter onduidelijk
of hiermee ook de kleinschalige podia worden beschreven zoals in de definitie hierboven
Het MCN stelt dat deze kleine podia9 in 2007 ongeveer 790.000 bezoekers trokken, en een omzet
draaiden van 28 miljoen. Dit is ongeveer 5% van het totaal aantal concertgangers in Nederland.10
Het aantal kleine podia in kerken in Drenthe is bij het schrijven van dit rapport niet exact bekend,
maar er kan een schatting worden gemaakt op basis van gegevens in Friesland.11 Bij een voorzichtige
schatting van 30 podia, en een gemiddeld aantal bezoeken van 800 per kerk op jaarbasis, zijn er
jaarlijks 24.000 bezoeken. Ter vergelijking; het theater De Nieuwe Kolk in Assen heeft in 2017 60.000
bezoekers.12

2 Onzichtbare Parels
De onzichtbaarheid in de statistieken komt niet enkel door het kleinschalige karakter van deze
podia. De podia bedruipen vaak zichzelf, en vragen geen culturele subsidie aan. Het subsidiewezen
maakt dat verslaglegging vereist is. Hierdoor worden ook de activiteiten en bezoekersaantallen
inzichtelijk en bekend gemaakt op gemeentelijk niveau.13 Daarnaast is er online weinig te vinden
over lokale activiteiten, zeker in de regionale en landelijke databases. Ook valt er niet makkelijk te
verwijzen naar het totaal aanbod aan activiteiten van de kleinschalige podia, mede door het
ontbreken van een overkoepelend netwerk. De kasstromen gaan veelal in contanten, en
kaartverkoop is niet aangesloten op een centraal administratiesysteem. Overigens kennen ook

Zoals in de recentelijk verschenen rapportage Atlas voor Gemeenten, Utrecht 2018. Drenthe behaald daar een 10de plaats
op de cultuurindex, met enkel Flevoland en Noord-Brabant onder zich.
9
Definitie Muziek Centrum Nederland over kleine podia: ‘Dit gaat om organisaties die concertreeksen organiseren, maar ook
om festivalorganisaties, of organisaties die beide doen... De grootte van deze podia, gemeten naar het aantal concerten dat zij
per jaar organiseren, varieert sterk, van minder dan 5 tot meer dan 100 concerten per jaar.’ Bron zie volgende voetnoot.
8

10

uit Kleine Muziekpodia in Beeld, Muziek Centrum Nederland 2009

In Friesland zijn 800 van de totaal 1400 kerken herbestemd. Daarvan zijn er 97 kerken, ongeveer 7% die een
cultuurmaatschappelijke functie hebben. De helft daarvan valt onder Stichting Alde Fryske Tsjerken (Provincie Fryslân 2012,
Hergebruik Fryske Tjerken Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2011). Bij benadering hebben zowel Friesland als Drenthe
400 dorpen en steden, en als we het aantal kerken voor Drenthe voorzichtig inschatten zitten we op 800 stuks. Gezien de
vele actieve dorpshuizen zullen er relatief minder plaatselijke commissies zijn.
11

12

RTV Drenthe 03-01-2017: “Recordaantal bezoekers voor de Nieuwe Kolk”.

Het cultuurpodium Van Slag in de Borger kerk is een voorbeeld van een dergelijk goed gedocumenteerde plek.
Online zijn er al veel gegevens te vinden over de stichting en het jaarverslag is opvraagbaar.
13
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kleinschalige festivals dit probleem en zijn zij in beperkte mate uitgedrukt in cijfers terug te vinden
in statistieken.
Toch is het merkwaardig dat er zo weinig onderzoek gewijd wordt aan dergelijke kleinschalige
podia. De artiesten uit deze pilot geven namelijk aan een aanzienlijk deel van hun inkomsten via dit
soort podia te verwerven. Wellicht leeft de veronderstelling dat dit soort podia enkel aan
amateurverenigingen plaatst biedt. Hoewel een aantal plaatselijke commissies actief
amateurverenigingen benaderen en deze programmeren op aparte avonden, wordt het overgrote
deel van de concerten uitgevoerd door (semi)beroepsmuzikanten, al dan niet in opleiding.

Klassiek duo The Lansinks (conservatorium studenten), Cultuurpodium Bovensmilde

Trend: Kleinschalige podia winnen terrein
Steeds vaker worden monumentale gebouwen, zoals kerken, omgetoverd tot multifunctionele
ruimtes en staat er een bevlogen commissie op die een dergelijk cultuurpodium bestiert.
Tijdens de economisch mindere jaren aan het begin van deze eeuw zijn kleinschalige concerten
steeds populairder geworden. Ook in de popmuziek hebben de singer- songwriters en stand alone
acts terrein gewonnen t.o.v. grote bands. 14 Naast kerkgebouwen, leent menig schaapskooi,
bezoekerscentrum, industriepand, fort, kasteel, molen of dorpshuis zich goed voor dergelijke
intieme luisterconcerten. Door ‘de overkill aan aanbod’ zitten zalen echter niet langer vol. Ook
Stichting Alde Fryske Tsjerken merkt op dat er steeds meer onderlinge concurrentie plaatsvindt.

14

Muziekjaar 2018 belooft meer vrouwen en minder bandnamen. uit dagblad Trouw 16-01-2018
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‘Ieder dorp heeft wel een kerk of dorpshuis.
Er gebeurt zoveel hier in de buurt.’
Plaatselijk commissielid over het aanbod in de regio.

Naast een groot muzikaal aanbod in Nederland en het relatief hoge niveau van amateurkunsten,
lijkt er een steeds groter aanbod aan evenementen en activiteiten te zijn. Deze organisatiedrift kan
samenhangen met een verbeterde economie, een vitale en gepensioneerde babyboomgeneratie en
de toegankelijkheid van (digitale) publiciteitskanalen. Het is kenmerkend dat dit soort concerten
vaak vóór en dóór een wat ouder publiek georganiseerd worden, en de acts vaak jonge,
getalenteerde muzikanten zijn. Het grote muzikale aanbod maakt dat men, ondanks het beperkte
budget dat beschikbaar is, kritisch kan zijn op kwaliteit. Dit resulteert vaak in een mooi en
kwalitatief hoogstaand programma, waarbij het genre klassiek en folk sterk vertegenwoordigd zijn.

’Ik laat mij graag verrassen.’
citaat reguliere bezoeker cultuurpodium

Mirte de Graaf en Frank Nicolas in het Kerkje Eext

2.1 Perspectief van muzikanten
De meeste muzikanten uit de pilot treden geregeld op in kerken. Zo had Anne Bakker al een aantal
keren in Borger opgetreden en heeft Frank Nicolas zijn derde album opgenomen in een kerk. Timo
de Jong speelde voor eerst in een kerk. De band Sunshine had al tweemaal eerder in het kerkje
opgetreden, ditmaal samen met een tweede band en The Lansinks speelden ook geregeld op dit
soort podia.
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‘Dit is zeker voor herhaling vatbaar.’
Timo de Jong uit Meppel, popmuzikant in het Kleine Kerkje Gieterveen

Frank Rob, de boeker van Lenny Kuhr, stelt dat Lenny graag in dit soort kerken speelt. Het warme
onthaal van de plaatselijke commissies en de intieme sfeer tijdens optredens maken het lagere
verdienmodel meer dan goed.
‘Het theaterlandschap is verhard. Vroeger speelde Lenny veel in theaters, dat was de plek van
kunstliefhebbers. Nu zijn theaters in handen van cultuurmanagers. De sfeer is heel anders….
De kleine podia zijn in handen van enthousiaste mensen die vanuit passie iets organiseren.
Voor ons vervangt dit [optredens op kleine podia] het theater.’
Frank Rob
De theaterwereld lijkt veranderd, en met name acts die grote zalen doen uitverkopen worden
geboekt. Er is een verschuiving naar meer mainstream programmering zoals cabarets, musical en
popmuziek.15 De kleine podia en diverse muzikanten lijken hierop in te springen. Steeds meer
artiesten weten hun weg naar diverse kleine cultuurpodia te vinden, en schrijven de podia zelf aan.
Een toegankelijke website of Facebookpagina helpt de muzikanten om in contact te komen. Goed
draaiende podia kenmerken zich ook door een goede bereikbaarheid. Het regionaal conservatorium
biedt zelfs een muzikantenservice: op aanvraag van een podium kan er voor een vast bedrag
verbinding worden gelegd met een muzikale act, uitgevoerd door conservatoriumstudenten. Eén
kerk uit de pilot krijgt dermate veel aanvragen van muzikanten dat zij keuze hebben uit artiesten,
15

Kunstminnend Nederland? © Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag 2013
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en niet zelf op zoek hoeven te gaan naar programmering. Ook organiseren enkele artiesten hun
eigen tour in kerken, waarbij ze de kerkruimtes afhuren en (een deel van) de recettes innen.
Regionaal bekende artiesten zoals Roon Staal brengen hun eigen publiek mee en zijn een graag
geziene gast van menig plaatselijke commissie. Hoe groter de naam van de muzikant, des te groter
is de kerk waar ze spelen. Landelijk bekende artiest Jeangu Macrooy heeft bijvoorbeeld de gehele
maand mei in diverse kerken door het hele land getoerd. De capaciteit van deze grotere zalen ligt
tussen de 250-1250, in tegenstelling tot de kerken uit de pilot, met 60-200 zitplaatsen. Het
organiseren van een overkoepelende tour langs diverse kerken, lijkt vooral te werken voor de wat
grotere namen in de artiestenwereld, die hun eigen publiek meenemen. Daarnaast zijn initiatieven
zoals Gekleurd Grijs, Tour des Cimetières en Orgelconcerten Drenthe mooie overkoepelende culturele
programma’s die vaak geschakeld gebruik maken van diverse podia in kerken. Dit zijn echter wel
allemaal programma’s die zich voornamelijk richten op het wat oudere publiek. Bij een succesvol
initiatief kan dit zorgen voor meer publiciteit voor het cultuurpodium.

3 Een overkoepelend loket
3.1 Stenen en Invulling
De constructie waarbij het eigendom van de kerk en daarmee de grote onderhoudstaken worden
ondergebracht bij een grote organisatie zoals Het Drents Landschap gebeurt op meerdere plekken
in Nederland. Zo ontstaat er onderscheid tussen de ‘zorg voor de stenen’ (monumentenbehoud) en
de ‘zorg voor de invulling’ (multifunctioneel gebruik) door plaatselijke commissies. Binnen de pilot
bevalt deze verdeling beide partijen over het algemeen goed. Het is wel van belang de
taakverdeling en verantwoordelijkheden zo helder mogelijk op te stellen, zodat beiden organisaties
volledig in hun kracht staan om te doen waar zij goed in zijn en de kosten beheersbaar blijven.

Concert Anne Bakker in Cultuurpodium Bovensmilde
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3.1.1 Organisatorische ondersteuning
Naast grootschalig onderhoud kunnen de plaatselijke commissies van Het Drents Landschap o.a.
ondersteuning krijgen bij het beheer van het gebouw (bijv. door een vrijwilligersvergoeding of klein
onderhoud), het maken van een website, het aantrekken van vrijwilligers en het opstarten van een
plaatselijke commissie. Hier wordt wisselend gebruik van gemaakt. Daarnaast fungeert Het Drents
Landschap als vangnet, wanneer een plaatselijke commissie in opstartfase is, of tijdelijk niet
functioneert. Ook verzorgt Het Drents Landschap belangrijke promotionele taken. De
ondersteuning is echter een arbeidsintensief proces, dat bovenop de reguliere beheerderstaken
komt.
Veel kerken zijn trots en blij met hun zelfredzaamheid en de vrijheid om het cultuurpodium
naar eigen inzicht vorm te geven. De behoefte aan een cultureel loket leek niet sterk te leven; de
kerken regelen graag zelf de culturele programmering. Eén kerk geeft aan hier graag financiële
steun bij te willen ontvangen.

Thema bijeenkomsten
In april 2018 heeft het Drents Landschap voor het eerst een bijeenkomst met de vijf kerken
georganiseerd. Het uitgangspunt is dat deze bijeenkomsten tweejaarlijks gaan plaatsvinden en
naast samenkoms ook een informatief deel bevatten. Deze pilot is betrokken bij de eerste
bijeenkomst. Tevens heeft er met oog op de te voerenacebook-campagnes een kennissessie Social
Media plaatsgevonden. Eind 2018 zullen de uitkomsten van de pilot worden teruggekoppeld tijdens
een tweede bijeenkomst.
De eerste bijeenkomst werd positief gewaardeerd en draagt bij aan kennisoverdracht en
samenwerkingsmogelijkheden tussen de plaatselijke commissies. Met name de jonge cultuurpodia
konden veel ervaring opdoen aan de hand van tips. Dergelijke bijeenkomsten lenen zich goed om
bepaalde onderwerpen te behandelen en elkaar scherp te houden op het functioneren van het
cultuurpodium.
Zoals de recente cultuurnota Drenthe onderschrijft werpt het beheer en de invulling van
kerkgebouwen de nodige uitdagingen op. Het is zinvol en constructief deze uitdagingen
gezamenlijk aan te pakken. Wellicht zijn er binnen de eigen gelederen professionals te vinden die
een thema kunnen behandelen. Te denken valt aan: een adequaat vrijwilligersbeleid,
websitebeheer, gebouwinspectie of fondswerving. Ook kunnen er gezamenlijk BHV trainingen of
Sociale Hygiëne cursussen worden gevolgd of aangeboden. Wellicht kan hierbij worden
aangesloten bij initiatieven die bijvoorbeeld al in buurthuizen bestaan. Op provinciaal niveau
worden kennissessies georganiseerd door het KennisCentrum Events16. Deze sessies zijn openbaar
toegankelijk voor alle evenementorganisatoren. Helaas was niemand die ik sprak binnen de pilot
hiervan op de hoogte.
Wat opvalt is dat men in het veld niet snel naar iets of iemand doorverwijst, of op zoek gaat naar
wat er in de regio wordt aangeboden. Men lijkt het liever zelf te regelen.
Het organiseren van dergelijke kennissessies vraagt de nodige personele inzet van
desbetreffende overkoepelende organisaties. Ook is samenwerking op basis van dialoog een
arbeidsintensief traject wat nooit helemaal is afgerond. Daarnaast komen er nieuwe plaatselijke
commissies bij, en vinden er mutaties plaats.

16

Het KennisCentrum Events is een (online) organisatie die adviseert, begeleidt en organiseert op het gebied van
evenementen in Drenthe. Het Kenniscentrum Events is een initiatief van Recreatieschap Drenthe, K&C, expertisecentrum en
projectorganisatie kunst en cultuur, Marketing Drenthe en SportDrenthe. In 2014 heeft RTV Drenthe zich ook bij het KCE
aangesloten. Het KennisCentrum Events wordt gesubsidieerd en daarmee mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe.
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Folkbands The Woodies & Sunshine in het Kleine Kerkje Gieterveen

3.1.2 Impresariaat
In Friesland heeft men expliciet gekozen voor extra personele inzet op het culturele vlak. Naast
gebouwenbeheer is er bij Stichting Alde Fryske Tsjerken een impressario aangesteld. Dit
impresariaat is ontstaan omdat veel kerken geen website hadden waardoor vraag en aanbod elkaar
niet konden vinden. Per jaar worden er nu 120 aanvragen weggezet en vanuit de impresario worden
ook enkele activiteiten binnen kerken ontplooid. Evenals bij Stichting Oud Groninger Kerken wordt
er een aparte activiteiten-agenda opgemaakt, waarbij alle activiteiten van de deelnemende kerken
staan vermeld. Het nadeel van een dergelijke agenda, naast het zeer tijdrovende beheer, is dat het
exclusief kerkgebouwen betreft. Het valt op dat ook deze beide agenda’s niet zijn
geïmplementeerd in het overkoepelende regionale toeristische aanbod. Middels naamsbekendheid
en vele fysieke distributiepunten bereiken zij echter een groot publiek.
Hoewel het Drents Landschap een selectie van activiteiten opneemt in haar goed bekeken
activiteitenoverzicht, klinkt de roep om een praktische en overkoepelende agendafunctie, zowel bij
bezoekersals bij muzikanten en organisatoren.
Binnen de pilot leken de kerken goed in staat zelf artiesten te vinden of boeken, en daarin ook
plezier te beleven. De jonge cultuurpodia konden hierbij wel wat ondersteuning gebruiken. Qua
vindbaarheid is een website van belang, desnoods via een pagina op Het Drents Landschap, en
goede bereikbaarheid, zowel per e-mail als telefoon.

‘Het is altijd een gokje. Maar dat maakt het ook leuk.’
Programmeur cultuurpodium
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Context: Het Versnipperde Promotielandschap
Vóór het digitale tijdperk werd informatie meer gebundeld
aangeboden. Alles was te vinden bij de lokale VVV, in regionale
nieuwsbladen of in de befaamde UIT-ladder. Het digitale tijdperk
heeft er voor gezorgd dat er nieuwe informatiestromen op gang
zijn gekomen. Naast websites en Facebookpagina’s, zijn er ook tal
van agenda-initiatieven, streeksites en thema-websites ontstaan.
Vaak allen met hetzelfde doel: potentiële bezoekers bereiken en
zo goed mogelijk informeren over de activiteit. Wat opvalt is dat
de analoge informatievoorziening via poster, flyers, uitladders en
huis-aan-huis bladen nog steeds veel gebruikt wordt.
Regionale uitladder de Uitloper en het
agenda aanbod van de Friese Kerken.

4 Drenthe.nl
Sinds het Recreatieschap Drenthe de versnippering in toeristische informatievoorziening heeft
aangekaart,17 zijn er een aantal zaken en processen binnen de provincie Drenthe beter op elkaar
afgestemd en samengevoegd. Er is echter nog een grote slag te slaan voordat event-organisatoren,
beleidsmakers en bezoekers een gestroomlijnd toeristisch programma ervaren en elkaar beter
weten te vinden.
Vanuit het recreatieschap en Marketing Drenthe wordt ernaar gestreefd om het toeristisch aanbod
zoveel mogelijk te bundelen op de website Drenthe.nl, zodat dat een volledige activiteitenagenda
voor de gehele regio ontstaat. Gebruikers kunnen een profiel aanmaken, waarna zij kosteloos
activiteiten en locaties kunnen aanmelden. Indien dit tijdig wordt aangemeld, kan de activiteit ook
worden vermeld in het papieren magazine. Deze activiteiten-portal wordt echter door de meeste
kerken niet, of sporadisch gebruikt. Men herkent zich niet in het productaanbod, is bang ‘onder te
sneeuwen in het aanbod van de hele regio’ en een aantal ervaren gebruikers-ongemakken18.
Daarnaast wordt er getwijfeld aan de reikwijdte van dit platform. Vooral de kleine dorpen dichtbij
de grote stad hebben het gevoel ondergesneeuwd te raken in de activiteitenagenda, omdat er
gezocht kan worden op een range in kilometers. Veel kerken geven aan dat zij bij het huidige
overzicht van Drenthe.nl de categorie van “kleine podia” missen en vinden het jammer dat er niet
op genre muziek kan worden gezocht.

‘Ik voer mijn activiteit in, maar hoe is deze
tussen alle activiteiten terug te vinden?’
Plaatselijk commissielid over activiteitenoverzicht op Drenthe.nl

4.1 Verschillende activiteiten agenda's
Er is sprake van een wildgroei aan online en offline activiteiten agenda's die allen proberen
activiteiten gebundeld te presenteren aan het publiek. Een aantal databases met culturele
activiteiten zijn in de afgelopen jaren samengevoegd en gelinkt aan de Drenthe.nl website en app.
17
18

in Toeristische Informatievoorziening Drenthe 2020, Het Recreatieschap Drenthe 2014 CELTH

De website Drenthe.nl heeft eind april 2018 zijn database vernieuwd en o.a. daarmee de klantvriendelijkheid verbeterd.
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Een aantal staan hier echter nog los van, zoals het activiteitenoverzicht in de nieuwsbrief van K&C
en de bluesagenda op www.route34.eu. Het is prettig dat bepaalde databases, hoewel afzonderlijk
opererend, wel gestroomlijnd worden in de huisstijl van Marketing Drenthe, zoals route 34 en
Magisch Drenthe. Hierdoor oogt het herkenbaar als toeristische informatie.
Idealiter zouden verschillende activiteiten-kalenders via subset-databases onderdeel
moeten uitmaken van het totale activiteitenaanbod van Drenthe.nl, welke als master-database
fungeert. Het is wenselijk dat deze subset-databases ook op de website van de desbetreffende
organisatie kunnen worden getoond. Een dergelijke gemeenschappelijke database, die per
onderdeel kan worden geïmplementeerd, zou het invoerwerk per activiteit verminderen. Tevens
ontbreekt het menig externe website aan een overzichtelijke en functionele agendafunctie. Het
zou mooi zijn als weergave van een sub-database het agenda-overzicht kan zijn. In bijlage 2 staan
suggesties ter verbetering van het database systeem uitgewerkt.
Het Drents Landschap heeft eveneens een goed bezocht activiteiten-aanbod uiteen gezet
in een eigen, herkenbare huisstijl. Het Drents Landschap zet een selectie van activiteiten in haar
gebieden en gebouwen op haar website, Facebookpagina en in het magazine. De
activiteitenkalender is (bewust) niet compleet, zodat de bezoeker geen informatie-overload ervaart
en de kwaliteit en eigenheid van de verzamelde activiteiten is gewaarborgd. Ook de
activiteitenkalender in Dagblad van het Noorden, waar de database van VanPlan/Uitservice achter
zit, wordt goed bekeken.
Daarnaast zijn er enkele landelijke initiatieven, zoals Dagje Uit, Evensi en de buurt-app Next
Door. Deze informatieservices zijn gebaseerd op geo-mapping19, waarbij de locatie het
uitgangspunt vormt voor de aan te bieden informatie. Een kerk nabij Assen had goede ervaringen
met de app Next Door. Ook Facebook werkt a.d.h.v. geo-mapping met de functie “zoek
evenementen in de buurt’.

Aankondigingen via de traditionele borden worden goed bekeken door passanten.

In de veelheid van deze initiatieven is het voor de bezoeker niet makkelijk de weg naar informatie
te vinden. Zowel vanuit de bezoeker als vanuit de plaatselijke commissies en overkoepelende
instellingen wordt de wens geuit om één overkoepelend loket voor aanmelding én overzicht van
alle activiteiten in de regio te hebben.

19

De term “geo-mapping” wordt gebruikt voor het aanbieden van informatie op basis van locatie.
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Deze wens is breed gedragen en mede daardoor ontstaan er steeds weer nieuwe activiteiten
agenda's. Een functionele en complete activiteitenagenda lijkt lastig te realiseren omdat enerzijds
de “info-overload” moet worden voorkomen, en anderzijds het aanbod compleet en
gedifferentieerd dient te zijn.

4.2 Arbeidsintensief promotiewerk
Bijna iedere organisatie en plaatselijke commissie die in het kader van deze pilot is benaderd geeft
aan dat het versnipperde promotielandschap en de veelheid aan kanalen er voor zorgt dat de
promotie van activiteiten een tijdrovende en arbeidsintensieve bezigheid is geworden. Een
activiteit moet bij ongeveer 10-20 promotiekanalen worden aangemeld, waarbij ieder
promotiekanaal zijn eigen format-wensen hanteert.20 Deze promotiekanalen variëren van
invoervelden (o.a. Drenthe.nl) tot persberichten, en van nieuwsbrieven tot analoge posters,
kaartjes en flyers. Daarnaast zijn 4 van de 5 kerken actief op Facebook en hebben 3 van de 5 kerken
een eigen website waarop zij ook nieuwsitems aankondigen. De kerken melden ook hun activiteiten
aan bij Het Drents Landschap, die een selectie hiervan opneemt in het online en offline
activiteitenaanbod. Een krantenartikel in een gratis streekblad, of vermelding op regionale tv wordt
door de kerken gezien als een van de betere manieren om veel publiek te bereiken. Maar omdat
bezoekers gebruik maken van diverse kanalen, waarbij zij soms via verschillende kanalen
herhaaldelijk aan dezelfde boodschap worden blootgesteld, is het belangrijk dat ieder kanaal benut
wordt.

‘O, kijkt iemand wel eens op die app?’
Plaatselijk commissielid over de app Drenthe.nl

4.2.1 Facebook
Het aanmaken van een (gratis)Facebook-event blijkt altijd zinvol, gezien steeds meer nieuws- en
agendaservices gaan werken aan de hand van data die op Facebook wordt verspreid, zoals Evensi.
Ook binnen Facebook bestaat de functionaliteit om te zoeken op evenementen in de buurt aan de
hand van de locatie van de gebruiker.
Het vernieuwde advertentiesysteem Business Manager van facebook dat sinds de winter
2018 draait is complexer dan het oude systeem en nog niet geheel vrij van “bugs”. Dit maakt dat het
niet heel laagdrempelig of klantvriendelijk is in gebruik. Het effect van Facebook-campagnes is
echter wel direct zichtbaar. Binnen de pilot had de tweede campagne veel bereik21, en brachten alle
drie de campagnes nieuwe en jongere gezichten in het publiek. Daarnaast kan er met een
Facebook-campagne specifiek publiek getarget worden, dat gericht op het concert afkomt. De
unieke publieksbeleving kan daarmee positiever worden, omdat er beter aan het
verwachtingsmanagement kan worden voldaan. Ook bij Facebookgebruik is het hierbij belangrijk
dat de basisinformatie duidelijk is, en de teksten en het beeldmateriaal sprekend en wervend.

‘Wel tof dat het in een kerk is.’
Jonge bezoeker over avant-garde vioolconcert

20
21

Een lijst van samengevoegde promotiekanalen is bijgevoegd als bijlage 1 en onder de kerken van deze pilot verspreid.
De tweede Facebook-campagne had 10.000 bereik, 16.000 weergaven, 46 reacties en 116 betrokkenheidsacties.
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5 Aanbevelingen
Aan de hand van de pilot Culturele Impuls Drentse Kerken, die heeft plaatsgevonden in het voorjaar
en de zomer van 2018, zijn er een aantal aanbevelingen opgesteld. Enkele aanbevelingen worden
reeds uitgevoerd, hetzij in beperkte mate, in onderbelichte rol of niet door iedere organisatie. Veel
ondersteuningsbehoeftes centreren zich rond het vinden van vrijwilligers en de uitvoer van digitale
promotie taken. De rode draad in de aanbevelingen is de communicatie en stroomlijning van
samenwerking. Uit deze pilot blijkt dat organisaties, beleidsmakers en organisatoren elkaar beter
moeten (kunnen) vinden.
Plaatselijke Commissies
● Diversiteit (en uitbreiding) aanbrengen in vrijwilligersbestand. Zowel in
leeftijdsdifferentiatie als in verschillende achtergronden, zodat de duurzaamheid en het
draagvlak van het cultuurpodium wordt vergroot.
● Aanmelding activiteiten bij Drenthe.nl, Next Door en aanmaken Facebook-event, naast het
aanschrijven van de reguliere promotiekanalen.
● Aandacht voor goede vindbaarheid, bijvoorbeeld middels website, Facebook-pagina en
actualisatie gegevens op Google-maps.
● Samenwerking met muziekdocenten, muziek- en theaterscholen en
talentontwikkelings-programma’s, bijvoorbeeld in voorprogramma’s.

Overkoepelende organisatie(s)
● Bieden van diverse ondersteuningspakketten aan vrijwilligersorganisaties:
○ Ondersteuning/facilitatie bouw en beheer website met zoekmachine optimalisatie
○ Ondersteuning bij opzet en beheer social media
○ Ondersteuning aantrekken vrijwilligers
○ Opzetten en vorming plaatselijke commissies
○ Aanbieden openbare kennissessies met bijvoorbeeld thema’s als
■ evenementenorganisatie
■ artiestenmanagement
■ boekhouding
■ fondswerving
■ social media
■ vrijwilligerscoördinatie
■ gebouweninspectie & klein onderhoud
■ BHV / EHBO / SVH cursussen

Gemeente
● Koppelen culturele activiteiten (bijvoorbeeld via subsidieverordeningen) aan kleinschalige
cultuurpodia .
● Eigen activiteiten onderbrengen op monumentale locaties (bijv.. vergaderingen)
● Samenwerking met muziekdocenten, muziek- en theaterscholen en
talentontwikkelings-programma's.
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Marketing Drenthe
● Integratie agenda-item “Kleine Podia” onder Drenthe.nl.
● Integratie bestaande activiteitenagenda’s in overzicht als separaat agenda item; Magisch
Drenthe, Blues Agenda, Het Drents Landschap.
● Importeer en exporteer mogelijkheden binnen het overkoepelende activiteitenaanbod,
bijvoorbeeld via facilitatie van subset-databases.
Bovenstaande suggesties en ideeën zijn verder uitgewerkt in bijlage 2.
Provincie
● Koppelen culturele activiteiten (bijvoorbeeld via subsidieverordeningen) aan kleinschalige
cultuurpodia.
● Aanstelling fysieke matchmaker.
Overzichtelijke en toegankelijke informatievoorziening over de verschillende organisaties en
projecten is een basisvoorwaarde, maar dit is niet voldoende om synergie tot stand te brengen. Ik
adviseer daarom een actieve rol voor een fysieke “matchmaker”. Deze matchmaker kan in het veld,
middels persoonlijk contact, activiteiten, organisaties en instellingen aan elkaar koppelen. Het
profiel van een dergelijke matchmaker betreft iemand die handige verbanden kan leggen, denkt in
verbindingen, in gesprek gaat met mensen uit het veld en zich dienstbaar opstelt. Het is iemand die
processen, organisaties, programma’s en activiteiten met elkaar weet te verbinden. Deze persoon
moet processen in kaart kunnen brengen en bindend advies kunnen uitbrengen over stroomlijning.
Dit gaat veel verder dan de rol van impresario, hoewel het wegplaatsen van culturele aanvragen of
het onderbrengen van programma’s bij specifieke locaties onderdeel kan uitmaken van deze
matchmaking.
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Bijlage
1
Promotiekanalen
Overzicht
Medium
Kranten

contactinformatie

Dagblad van het Noorden contact@dvhn.nl
Uitservice

https://www.uitservice.nl/aanmelden/

Het Gezinsblad

gezinsblad@ndcmediagroep.nl

Zuidoosthoeker

zuidoosthoeker@ndcmediagroep.nl

Kanaalstreek

kanaalstreek@ndcmediagroep.nl

Assercourant

assercourant@ndcmediagroep.nl

Week in Week uit

har@regiomagazine.nl

de Schakel

redactie.deschakel@persgroep.nl

Cultureel Hart van Assen

info@cultureelhartassen.nl

Veldenkrant

veldenkrant@noordpers.nl

opmerkingen
Agenda via Uitservice

agenda via Uitservice

Krant van Midden Drenthe dekrantvanmiddendrenthe@ndcmediagroep.nl
Radio
Facebook

RTV Drenthe

06 - 515 68 886

aanleveren via whatsapp

11.10 - 11.30 via 0592 331188

Programma De Brink

eigen pagina Kerk
evenement facebook
gieterveen.com

https://www.facebook.com/Gieterveen/

Smilde Actief
Websites

Marketing Drenthe

https://www.drenthe.nl/ondernemers

aanmelding via account aanmaken

Drents Landschap

Apps

Wij zijn Bovensmilde

info@wijzijnbovensmilde.nl

Nieuws in Assen

info@nieuwsinassen.nl

Stad Assen

persbericht@assenstad.nl

Uitzinnig

https://www.uitzinnig.nl/agenda-toevoegen.aspx?t=4

Uitservice / Van Plan

aanmelden evenementen via account uitagenda Dagblad van het Noorden

Eext info

via contactformulier website www.eextinfo.nl

Gieterveen

https://gieterveen.com/agendapunt/

Next Door

aanmelding via account

Evensi
Uitladders

deelname op basis woonadres
automatisch via facebookevent

Drenthe.nl

via website www.drenthe.nl

Uitloper Assen

assen@uitloper.nu
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Bijlage 2 Toelichting aanbevelingen integratie activiteitenaanbod
In deze bijlage op het rapport Onzichtbaar Genoegen, Culturele Impuls Drentse Kerken 2018 een
aantal suggesties voor een database structuur die zowel de invoer, als output van evenementen &
activiteiten efficiënter kan inrichten. De aanbevelingen staan uitgewerkt in het onderstaande
stroom lijndiagram.
Voorstel Database integratie
De huidige database met activiteiten van Drenthe.nl is als uitgangspunt genomen bij dit voorstel
van database integratie. De Drenthe database is een stand-alone database, waarbij activiteiten door
gebruikers niet geïmporteerd, of geëxporteerd kunnen worden. Alle data wordt handmatig
“ingeklopt” door organisatoren of organisaties.
Het voorstel is de invoer door gebruikers zo in te richten, dat handmatige invoer van data
ook kan geschieden door het importeren van een facebook evenement. Ook zouden evenementen
geëxporteerd moeten kunnen worden, bij voorkeur via het universele agenda formaat .ics, e-mail
en facebook. Dit soort deelfuncties worden bijvoorbeeld ook aangeboden bij berichten van nu.nl en
advertenties op Marktplaats.
Daarnaast is het wenselijk om evenementen te kunnen selecteren aan de hand van een
“hotkey” functie. Deze sneltoets zou idealiter direct de evenementen moeten weergeven die
plaatsvinden in de buurt van de gebruiker, rond het tijdstip van het verzoek d.m.v. geo-lokalisatie.
Tot slot zou het mooi zijn als een selectie van het totale activiteitenaanbod, de
zogenaamde ‘subset-database x’ kan worden gespiegeld en weergegeven op een externe website.
Hierdoor vervalt de noodzaak voor organisatoren om zelf een activiteitenagenda te hosten, en
worden alle activiteiten vanuit één centrale locatie beheerd en gepubliceerd (wat invoerfouten of
herstelacties verminderd). Op termijn kan dit de veelheid aan activiteitenkalenders verminderen en
het daarmee samenhangende arbeidsintensieve invoerwerk. Ook wordt de reikwijdte van het
activiteitenaanbod sterk vergroot, omdat het wordt verspreid door partnerorganisaties binnen hun
eigen netwerk.

Schematische weergave van aanbevelingen database structuur. In rood functionaliteiten binnen de ‘masterdatabase’,
in blauw activiteitendata buiten het systeem, deelbaar op publiekelijk toegankelijke plekken.
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