
 

 

 

 

 

 

 

  

Uitvoeringsprogramma  

kunst- en cultuurnota 2023 

De kracht van kunst en cultuur 



Inleiding 

Kunst- en cultuur doet ertoe in Albrandswaard. Het is een cruciaal en onmisbaar onderdeel 

van de Albrandswaardse samenleving. Het zorgt voor verbinding, verdieping en draagt bij 

aan een vitale gemeente. Met het cultuurbeleid uit de cultuurnota streven we naar een 

klimaat waar cultuur zowel als doel en als middel wordt gebruikt. We willen cultuur voor- en 

met iedereen, waarbij de rijke historie van Albrandswaard wordt behouden en door middel 

van kunst- en cultuur wordt bijgedragen aan maatschappelijke opgaves. 

Om dit te realiseren zijn we met culturele organisaties, onderwijs en inwoners het gesprek 

aangegaan over de ontwikkelingen rondom kunst- en cultuur. Gezamenlijk erkennen we het belang 

van kunst- en cultuur en de positieve impact die het kan hebben. De opgehaalde input en ideeën zijn 

verzameld voor de uitwerking van het uitvoeringsprogramma 2023. 

In dit uitvoeringsprogramma leest u de doorvertaling van de ambities uit de kunst- en cultuurnota. 

De focus ligt op de uitvoering van de ambities ‘cultuureducatie en cultuurparticipatie’*. Met de 

realisering van de actiepunten in dit programma wordt invulling gegeven aan de uitvoering van de 

kunst- en cultuurnota. Deze actiepunten bestaan uit de doorontwikkeling van de actiepunten van 

vorig jaar en uit nieuwe actiepunten. Dit document omvat een overzicht en uitwerking van deze 

actiepunten, planning en een financiële paragraaf.  

 

Dit uitvoeringsprogramma zien wij als een aanzet voor een mooier en rijker Albrandswaard. Het 

uitvoeringsprogramma wordt elk jaar opgesteld in samenwerking met de culturele aanbieders, 

organisaties en inwoners. Via deze weg willen wij alle betrokkenen bedanken voor hun bijdrage bij de 

totstandkoming van dit uitvoeringsprogramma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* De kunst en cultuurnota omvat ook een derde ambitie, namelijk cultuurhistorie. Zoals opgenomen in de nota, komt dit 

thema in andere beleidsnota’s aan bod en ligt hiermee buiten de scope van dit uitvoeringsprogramma. 



Waar ligt onze focus? 

Welke ambities hebben wij en hoe gaan wij het oppakken? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultuur in Albrandswaard verrijkt, verbindt en versterkt. 

Ambitie 1 

Cultuureducatie: 

Het versterken van 

cultuuronderwijs 

Ambitie 2 

Cultuurparticipatie: 

Cultuur dicht bij onze inwoners 

brengen 

Actiepunt 1.1: Intensivering 

educatieprogramma voor Nederlandse 

taalbeheersing/ cultuur 

Actiepunt 1.2: Intensivering en versterking van 

de  samenwerking scholen en culturele 

organisaties 

Actiepunt 1.3: Ontwikkelen van een erfgoed 

leerlijn 

Actiepunt 1.4: Geschiedenis en cultuur van 

Albrandswaard toegankelijk(er) maken 

Actiepunt 2.1: Informatie over cultuur(aanbod) 

toegankelijk(er) maken 

Actiepunt 2.2: Werving cultuurmaatjes om de 

toegankelijkheid te vergroten 

Actiepunt 2.6: Verbinding maken tussen 

cultuur, sport en welzijn en de 

maatschappelijke waarde ervan versterken 

Actiepunt 2.3 : Opstellen van een kerkenvisie 

Actiepunt 2.4: Cultureel aanbod koppelen aan 

evenementen(beleid) 

Actiepunt 2.5: Organiseren van een 

Cultuurparade om kunst en cultuur te vieren 



Uitwerking ambities en actiepunten 

 

Cultuureducatie: het versterken van cultuuronderwijs 

 
 

Sinds 2021 is het Taalpunt gevestigd in de 

Boekenstal. Inwoners en professionals kunnen hier 

terecht voor advies en vragen over taal, rekenen en 

digitale vaardigheden. In 2023 wordt er ingezet op 

het verder ontwikkelen van de taal-, reken-, en 

digitale trajecten en de werving van moeilijk 

bereikbare groepen, zoals NT1-ers. 

 

 

 

 

 

 In de periode 2021-2024 doen we mee aan de 

CMK3 -matchingsregeling, waardoor de leerlingen 

in het primair onderwijs op school kennis kunnen 

maken met het aanbod van lokale culturele 

aanbieders. Om dit te bereiken willen we de 

bestaande samenwerking tussen scholen en lokale 

culturele organisaties versterken en uitbreiden naar 

andere scholen in de gemeente. Er is in 2022 

geïnventariseerd welke scholen en culturele 

organisaties al samenwerken, welke behoeften er 

op de scholen zijn en welke mogelijkheden 

aanbieders hebben voor scholen. Tijdens een CMK-

bijeenkomst is er een stuurgroep opgericht om deze 

gemeenschappelijke belangen te behartigen. Waar 

mogelijk worden scholen en aanbieders aan elkaar 

verbonden om vanaf het schooljaar 2023/2024 een 

gezamenlijk aanbod te realiseren. In 2023 wordt 

vanuit het Kunstgebouw een cursus ‘interne cultuur 
coördinator’ aangeboden voor scholen. Op deze 

manier willen we de samenwerking tussen scholen 

en culturele organisaties stimuleren en versterken. 

Daarnaast komt er in februari een aparte pagina op 

Albrandswaard Actief voor het lokaal cultureel 

aanbod voor onderwijs, zodat ook scholen/klassen 

zich kunnen aanmelden. 

 

 

Actiepunt 1.1: Intensivering 

educatieprogramma voor Nederlandse 

taalbeheersing/ cultuur 

Actiepunt 1.2: Intensivering en versterking van 

de  samenwerking scholen en culturele 

organisaties 

https://www.debibliotheekaanzet.nl/bibliotheek-poortugaal
https://www.kunstgebouw.nl/cursus/cursus-interne-cultuurcoordinator/
https://www.kunstgebouw.nl/cursus/cursus-interne-cultuurcoordinator/
https://www.albrandswaardactief.nl/


 

 

We doen in de periode 2021-2024 mee aan de CMK3- 

matchingsregeling, waardoor de leerlingen in het 

primair onderwijs kennis kunnen opdoen over de 

lokale geschiedenis. In 2023 worden digitale QR-

routes ontwikkeld om de historische parel van 

Albrandswaard zichtbaarder te maken. Onder andere 

onder de Rolf-route wordt uitgelicht en door de 

bijbehorende informatie kan kennis worden 

opgedaan over de lokale historie. Daarnaast wordt 

aansluiting gezocht bij Albrandswaard Actief om de 

leerlijnen verder te delen. Dit wordt gerealiseerd 

door kennis op te halen bij inwoners en/of culturele 

organisaties. Andere mogelijkheden voor de 

doorontwikkeling worden in 2023 verder 

geïnventariseerd. 

 

  

Albrandswaard wil dat inwoners op historische en 

cultuurbepalende locaties in de gemeente toegang 

kunnen krijgen tot informatie over de lokale 

geschiedenis. In 2023 worden digitale QR-routes in 

kaart gebracht en dit wordt samen met Storytrails 

ingericht in een digitale kaart. Via deze app/website 

kunnen verschillende routes worden afgelegd en 

wordt bijbehorende informatie verkregen over de 

historie. Daarnaast wordt ook het plan met de 

plaatsing van de gevelsteen van de oude school De 

Meijlle verder uitgevoerd. 

 

 

 

 

Actiepunt 1.3: Ontwikkelen van een erfgoed 

leerlijn 

Actiepunt 1.4: Geschiedenis en cultuur van 

Albrandswaard toegankelijk(er) maken 

https://www.albrandswaardactief.nl/
https://storytrails.eu/


 

Cultuurparticipatie: cultuur dicht bij onze inwoners brengen 

 

In 2022 is het platform Albrandswaard Actief 

gelanceerd. In 2023 wordt het kunst en cultuur 

aanbod verder uitgebreid via dit platform. Hierin 

wordt in februari tevens een pagina voor scholen 

toegevoegd, zodat zij zich ook als school/klas kunnen 

aanmelden. Daarnaast wordt er ingezet om de 

zichtbaarheid van het platform te vergroten, zodat 

zowel verenigingen als inwoners gebruik maken van 

het platform. Hierbij ligt de focus op het verbinden, 

versterken en verduurzamen om laagdrempelig en 

gebruiksvriendelijk het cultureel aanbod zichtbaar te 

maken voor iedereen. Daarnaast wordt er in 2023 

één keer per kwartaal een nieuwsbrief verstuurd met 

de laatste ontwikkelingen op het gebied van kunst en 

cultuur. 

 

We zetten ons in voor de werving van vrijwilligers die 

inwoners helpen om deel te nemen aan culturele 

activiteiten. Hierbij zoeken we de samenwerking op 

met de vrijwilligersvacaturebank van Welzijn 

Albrandswaard en bekijken we welke mogelijkheden 

er zijn om vrijwilligers te werven. 

 

 

Een kerkenvisie geeft kaders voor het behoud en 

gebruik van religieus erfgoed. De visie geeft ook een 

beeld van de visie op de mogelijkheden voor het 

toekomstig gebruik van kerkgebouwen. In 2023 is 

deze kerkenvisie gereed. 

 

 

Actiepunt 2.1: Informatie over cultuur(aanbod) 

toegankelijk(er) maken 

Actiepunt 2.2: Werving cultuurmaatjes om de 

toegankelijkheid te vergroten 

Actiepunt 2.3 : Opstellen van een kerkenvisie 

https://www.albrandswaardactief.nl/
https://vrijwilligerswerkalbrandswaard.nl/aanmelden


Deze doelstelling overlapt met het 

evenementenbeleid en is bedoeld om meer 

verbindingen te leggen tussen lokale culturele 

organisaties en evenementenorganisatoren. 

Evenementen bieden een podium om culturele 

uitingen zichtbaar te maken voor een (groot) publiek. 

Er wordt een netwerkbijeenkomst georganiseerd om 

deze twee doelgroepen bij elkaar te brengen. Ook 

houden wij middels verschillende 

communicatiekanalen deze twee doelgroepen op de  

hoogte over de mogelijkheden en/of verbindingen. Er 

wordt verbinding gezocht met de evenementen- 

coördinator om (meer) lokaal cultureel aanbod te 

koppelen aan de Albrandswaardse evenementen.  

 

In 2023 wordt voor het eerst een Cultuurparade 

georganiseerd. Dit wordt een feestelijk evenement 

om de kunst en cultuur te vieren, waarbij scholen en 

kunst- en cultuuraanbieders verschillende activiteiten 

organiseren voor een brede doelgroep. Met dit 

jaarlijkse evenement willen we het plezier en belang 

van kunst en cultuur meer onder de aandacht 

brengen, om zo gezamenlijk draagvlak te creëren 

voor de verdere ontwikkeling en participatie van 

kunst en cultuur. 

 

 

We stimuleren samenwerkingen tussen sport- en 

cultuurverenigingen en de inzet voor 

maatschappelijke vraagstukken, zoals bijvoorbeeld 

eenzaamheid. In 2023 worden verschillende sport- en 

cultuurcafés georganiseerd om de onderlinge 

verbinding te maken en om het aanbod verder op 

elkaar af te stemmen en aan te vullen. Zo streven we 

gezamenlijk naar een goed welbevinden van de 

burgers van Albrandswaard. 

Actiepunt 2.4 : Cultureel aanbod koppelen aan 

evenementen(beleid) 

Actiepunt 2.5 : Organiseren van een 

Cultuurparade om kunst en cultuur te vieren 

Actiepunt 2.6 : Verbinding maken tussen 

cultuur, sport en welzijn en de 

maatschappelijke waarde ervan versterken 

https://akkoordvanalbrandswaard.nl/
https://akkoordvanalbrandswaard.nl/


Planning 

 

Actiepunt 

Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 

1.1: Intensivering 

educatieprogramma 

x x x x 

1.2: Samenwerking 

scholen en culturele 

organisaties 

x x x x 

1.3: Erfgoed leerlijn x x x x 

1.4: 

Toegankelijkheid 

geschiedenis en 

cultuur 

x x x x 

2.1: Informatie 

cultuur  

x x x x 

2.2: Werving 

cultuurmaatjes 

x x x x 

2.3: Opstellen 

kerkenvisie 

x x x x 

2.4: Cultureel 

aanbod koppelen 

aan 

evenementen(beleid) 

x x x x 

2.5: Organiseren van 

de Cultuurparade 

  x x 

2.6: Verbinding 

maken cultuur, 

sport, welzijn. 

x x x x 

 

 

Financiën 

Het uitvoeringsprogramma wordt uitgevoerd binnen de bestaande begroting. De gemeente 

stelt budget beschikbaar voor onder andere subsidies aan culturele organisaties en 

onderhoud aan lokale kunstobjecten. Daarnaast ontvangt de gemeente middelen vanuit 

Kunstgebouw voor het project Cultuureducatie met Kwaliteit. De ambities vanuit het 



regioplan Cultuureducatie met Kwaliteit zijn verwerkt in dit uitvoeringsplan en kunnen mede 

door de middelen van Kunstgebouw gerealiseerd worden.  

 

 

 

 


