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Voorwoord 
 
Het Huis verandert. Een gegeven dat moeilijk te vangen is in woorden in de vorm van deze verslaglegging. De veranderingen zijn vooral merkbaar op de 
werkvloer, in de dagelijkse praktijk. Het gaat om veranderingen op inhoud en de manier van werken. Het gaat om medewerkers die met enthousiasme en 
passie projecten ontwikkelen voor de culturele sector. Het zijn projecten die veel vaker dan voorheen in gezamenlijkheid worden ontwikkeld en uitgevoerd, 
daarbij aanhakend op actuele ontwikkelingen in de sector en veel meer gebruikmakend van elkaars expertise en kennis. Dit gebeurde in de verslagperiode 
o.a. op het gebied van verenigingsondersteuning en het ontwikkelen van een nieuw (streek)taalbeleid.  
 
De veranderingen zijn tevens merkbaar in de organisatiestructuur en het personeelsbestand. In de verslagperiode hebben we zes functies ingevuld met 
nieuwe medewerkers. Daarnaast is de ICT-omgeving en de telefonie gemoderniseerd en werden aangesloten organisaties ondersteund in hun 
werkzaamheden middels het aanbieden van diverse digitale ‘tools’.  
 
Het Huis verandert ook in de wijze waarop het zich presenteert naar buiten toe. We lanceerden een nieuwe website en nieuwe nieuwsbrieven. Ook 
ontwikkelden we een animatiefilm over het Huis. De nieuwe communicatie-uitingen hebben hun bijdrage geleverd aan het verbeteren van de zichtbaarheid 
van het Huis en nog belangrijker; de zichtbaarheid van onze diensten.  
 
We presenteerden ons met name in de eerste helft van het jaar ook nadrukkelijker richting de Provincie Limburg. In de Statenvergadering van januari 
presenteerden we de door ons ontwikkelde online Festivalkaart waarop een groot deel van de festivals in Limburg te zien is. Tijdens het formatieproces na 
de Provinciale Staten verkiezingen lieten we van ons horen tijdens de inspraakavond van de Provincie Limburg.  
 
Eén van de hoogtepunten van het Huis was de Huisdag op 17 mei. In Lumière Cinema in Maastricht lieten we die dag zien waar we voor staan en wat we in 
huis hebben. We organiseerden inhoudelijk goede workshops, boden middels nieuwe en traditionele optredens een podium aan kunstbeoefenaars, we 
legden verbindingen en brachten partners (van amateurs tot professionals) uit ons netwerk bijeen. Dat deden we met veel enthousiasme en 
professionaliteit.  
 
Met de provinciale muziekbonden hebben we tevens samengewerkt als het gaat om de ontwikkeling en organisatie van het project ‘Vrijheid maak je 
Samen’, een muzikale theatertour die vanaf de tweede helft van 2019 werden uitgevoerd op diverse plekken in Limburg.  
 
Op het gebied van erfgoed hebben we meegevierd met de officiële start van de Coöperatie Erfgoed Limburg. Een resultaat van doorzetten, verbinden en 
netwerken pur sang en een traject waar het Huis een grote bijdrage aan leverde.  



5 

Jaarverslag 2019 - Huis voor de Kunsten Limburg                                                          

De dit jaar geïnitieerde, gezamenlijke back-office van het Jeugdfonds Sport en Jeugdfonds Cultuur (waarbij we nauw samenwerken met het Huis voor de 
Sport Limburg) en het onderzoek naar community arts in Limburg (dat we in samenwerking met Burgerkracht Limburg uitvoeren), laten zien dat we ook de 
samenwerking opzoeken met andere domeinen als dat ‘winst’ oplevert voor de betrokken werkvelden.  
 
Het Huis is de afgelopen periode veranderd en zal ook de komende periode nog aan verandering onderhevig zijn. Dit alles om bestaande, maar ook nieuwe 
doelgroepen op een eigentijdse manier te kunnen ondersteunen. 2020 zal het jaar zijn dat de transitie daadwerkelijk volledig zal worden doorgevoerd. Met 
een nieuwe directeur-bestuurder zullen er grote stappen worden gezet, intern en extern. In 2020 zal ook de meerjarenvisie vanuit een inhoudelijke koers 
worden vormgegeven. Daarbij zullen cultuureducatie en cultuurparticipatie de grote pijlers zijn. 
 
 
 
 
 
Roermond, juni 2020 
Directeur-bestuurder  
Ruud van Eeten   
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1. Huis voor de Kunsten Limburg - Steunfunctie 

De Provincie Limburg ondersteunt de Limburgse cultuursector (gericht op een solide, krachtige en onderling verbonden provinciale culturele 
basisinfrastructuur) onder meer door het in stand houden van een provinciale steunfunctie voor deze cultuursector. Uitvoering van deze steunfunctie is 
door de Provincie Limburg neergelegd bij het Huis voor de Kunsten Limburg. Het Huis is de professionele, provinciaal werkende organisatie die de 
steunfunctie uitvoert voor de Limburgse cultuursector (kunsten en erfgoed) en vormt een steunpilaar binnen de provinciale culturele basisinfrastructuur. 
Het Huis helpt cultureel Limburg succesvol te zijn door een wezenlijke bijdrage te leveren in kennis, netwerk en ontwikkeling. De Provincie Limburg verleent 
daarvoor jaarlijks een exploitatiesubsidie aan het Huis en het Huis is daartoe opgenomen op de provinciale begroting. Het Huis voert de steunfunctie 
concreet uit op basis van zijn, door de Provincie goedgekeurde, vierjaarlijks ondernemingsplan en jaarlijkse werkplannen, binnen de kaders die door de 
Provincie Limburg zijn vastgesteld. Deze kaders worden hieronder uiteengezet.   
 

Belang 
Cultuur stimuleert de (talent)ontwikkeling van mensen van 0 tot 100 jaar, zet aan tot creatief denken en draagt bij aan de sociale cohesie, economie, 
aantrekkelijkheid en (eu)regionale identiteit van Limburg.  

Een solide, krachtige en onderling verbonden culturele basisinfrastructuur is van belang voor behoud en verbetering van de kwaliteit van het leef- en 
vestigingsklimaat in Limburg. Een goed uitgebouwde culturele infrastructuur zorgt voor een aantrekkelijke vrijetijdsbesteding en kansen voor 
(vrijetijds)economie, toerisme, creatieve industrie en cultureel ondernemerschap.  

Het laten ondersteunen van de Limburgse cultuursector d.m.v. een op provinciaal niveau werkende organisatie, met efficiënte en effectieve 
doorverbindingen op lokaal/(eu)regionaal/nationaal niveau, versterkt deze kracht van cultuur. Een dergelijke organisatie is bovendien een waardevolle 
informatie- en voedingsbron voor het provinciale cultuurbeleid.  
 

Maatschappelijk effect van de steunfunctie 
Voortkomend uit het provinciale belang is het voor Limburg gewenste maatschappelijke effect en daardoor het doel van de steunfunctie voor de Limburgse 
cultuursector:  

• versterken van de provinciale culturele basisinfrastructuur (basis van amateurs, via talent(ontwikkeling) naar de top van professionals); 

• vergroten van de actieve en passieve cultuurparticipatie; 

• bevorderen van de samenwerking tussen erfgoedinstellingen t.b.v. betere publieksontsluiting;  
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• talentontwikkeling; 

• verduurzamen en borgen van cultuureducatie; 
• aantrekkelijker leefomgeving; 

• versterking (eu)regionale identiteit. 

 
Doelgroepen 
Het Huis voert de steunfunctie uit voor: 

• de bij het Huis aangesloten provinciaal werkende (koepel)organisaties/platforms gericht op het belang waar ze voor staan;  

• individuele en groepen liefhebbers/beoefenaars/producenten en organisaties/platforms op het gebied van cultuur (kunsten en erfgoed); 

• gemeenten;  

• onderwijs- en opleidingsinstellingen  
in Limburg.  

Zowel amateurs, talenten als professionals zijn doelgroepen van het Huis. 
 

Kerntaken 
Het Huis voert de steunfunctie uit: 

• op het gebied van: 
- artistiek beleid (cultureel aanbod); 
- zakelijk beleid (cultureel ondernemerschap en organisatie); 
- samenwerking; 
- communicatie. 

 

• voor de sectoren: 
- kunsten: zoals muziek, toneel, theater, dans, beeldende kunst, audiovisuele media waaronder film & fotografie, literatuur; en 
- erfgoed: materieel (zoals musea, monumenten en archeologie) en immaterieel erfgoed (zoals volkscultuur en streektaal).  

 
Consulentschap 
Door beleidsmatig, ontwikkelingsgericht en verbindend consulentschap ondersteunt het Huis bij/door (de combinatie van):  
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1. Het krachtig maken van aanbieders van (amateur)kunsten en (be)houders van erfgoed, gericht op zelfredzaamheid en zelfstandigheid in het bereiken 
van hun doelen: 

• toerusten met kennis, (ervarings)deskundigheid en vaardigheden; 

• professionaliseren van en stimuleren van de samenwerking tussen de bij het Huis aangesloten (koepel)organisaties/platforms; 

• verbinden van (organisaties van) amateurs, talenten en professionals met elkaar en over hun eigen grenzen;  

• ondersteunen van gemeenten bij de uitvoering van hun wettelijke taken op het gebied van erfgoed. 
 
2. Vergroten van actieve en passieve cultuurparticipatie: 

• adviseren van het culturele veld over de aantrekkelijkheid en vernieuwing van cultureel aanbod (programma/product/locatie); 

• communiceren over en promoten van cultureel aanbod;  

• het bij elkaar brengen van vraag en aanbod; 

• verbinden van (organisaties van) amateurs, talenten en professionals met elkaar en over hun eigen grenzen;  

• inzetten op talentontwikkeling; 

• ondersteunen van culturele organisaties, gemeenten en onderwijs-/opleidingsinstellingen bij de visieontwikkeling en implementatie daarvan op 
het gebied van binnen- en buitenschoolse cultuureducatie.  

 
3. Vernieuwen met maatschappelijke waarde: 

• verbinden van de (amateur)cultuursector met het economisch, sociaal en fysiek domein; 

• verduurzamen van (eu)regionale identiteit in een zich vernieuwende omgeving; 

• signaleren, benoemen en in de praktijk vertalen van trends en maatschappelijke ontwikkelingen.   
 
De steunfunctie is niet gericht op het overnemen van verantwoordelijkheden, rollen en taken van degenen die ondersteund worden. 

In de provinciale beleidsnota “Toekomst voor erfgoed” is het provinciaal beleid inzake de steunfunctie op het gebied van erfgoed(-organisaties) opgenomen, 
hetgeen mogelijk nog tot wijzigingen zou kunnen leiden. 
 

Rol 
De steunfunctie van het Huis omvat een breed takenpakket op het gebied van kunsten en erfgoed. De rol van de consulenten van het Huis zal, afhankelijk 
van het project waar zij aan werken of in relatie tot samenwerkingspartners en/of aangesloten organisaties, telkens een andere vorm aannemen (adviseur, 
ontwikkelaar, initiator, coördinator, procesmanager, verbinder en partner).  
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De rol van het Huis is echter steeds van tijdelijke aard. Uitzondering hierop vormen de (wettelijke) taken die het Huis i.h.k.v. SAM-Limburg verricht. 
Ondersteuning van het Huis moet aanbieders van (amateur)kunsten en (be)houders van erfgoed krachtig maken, gericht op zelfredzaamheid en 
zelfstandigheid in het bereiken van hun doelen.  

De werkzaamheden die door het Huis worden uitgevoerd, passen binnen de kerntaken en voldoen aan de voorwaarden in de Uitvoeringsovereenkomst die 
de Provincie Limburg i.s.m. het Huis heeft opgesteld. 
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2. Huis voor de Kunsten Limburg - Organisatie  

Passage Jaarverslag Raad van Toezicht HKL 

De Raad van Toezicht bestond in 2019 uit de volgende leden:  
 
Jan Loonen (1964), toegetreden in 2015;  
Godelieve Stratermans (1975), lid commissie Financiën, toegetreden in 2018;  
Harm Wiertz (1961), lid commissie Financiën, toegetreden in 2018;  
Leo Niessen (1946), vice-voozitter en lid Remuneratiecommissie, toegetreden in 2018;  
Karlijn van der Graaf (1979), voorzitter en lid Remuneratiecommissie, toegetreden in 2016.  

Het kalenderjaar 2019 vormde het eerste aaneengesloten jaar dat de vijf leden in deze samenstelling samen de Raad van Toezicht van het Huis voor de 
Kunsten vormden. In 2018 was er immers sprake van een grote wisseling van de wacht, waarbij drie nieuwe leden toetraden. De Raad heeft uitgesproken 
voeling te willen houden en verder verkrijgen bij het ‘veld’. De leden zijn vanzelfsprekend liefhebbers van kunst en cultuur in algemene zin, en delen een 
grote liefde voor de Limburgse amateurwereld op dit gebied. Enkelen zijn bovendien zelf actieve beoefenaars. In dit kader bezoekt de Raad minimaal twee 
maal per jaar een activiteit die tot stand is gekomen met medewerking van het Huis. In 2019 betrof dit een bezoek aan de Declamatiewedstrijd van Veldeke 
in Panningen en het bijwonen van de voorstelling ‘Vrijheid maak je samen’ van de provinciale muziekbonden in Venray. Zij doet dit enerzijds om te 
verkennen wat dit in de praktijk betekent en om de band met de bij het Huis aangesloten organiserende partijen aan te halen, anderzijds om de onderlinge 
band te versterken. Dit vanuit de overtuiging dat een Raad van Toezicht er goed aan doet om zich af en toe nadrukkelijk buiten vergaderzalen te begeven; 
dat draagt bij aan een completer zicht op de organisatie en haar netwerk. Uiteraard onderschrijft de Raad de Governance Code Cultuur.  

Ook het Huis zelf treedt meer naar buiten toe, conform de nadrukkelijke wens van de Provincie Limburg. In 2019 zijn de ramen en de deur verder 
opengezet, hetgeen een frisse wind teweeg bracht maar ook de aanzet gaf om zelf uit te treden; niet alleen verwelkomend in de richting van de aangesloten 
partijen, maar ook zelf de boer op om samenwerking op te zoeken èn om deze zichtbaar te maken en uit te dragen. Daarnaast heeft het Huis toenemende 
aandacht voor vormen van kunst en cultuur waarbij niet direct sprake is van een georganiseerd geheel, maar wel van een veelal jongere aanhang. De Raad 
juicht dit toe.  

De Raad had in 2019 daarnaast de taak om op zoek te gaan naar een nieuwe directeur-bestuurder. Bas Thomissen, die de handschoen had opgepakt tijdens 
ziekte en het latere vertrek van vorige directeur Pé Diederen, gaf medio dit jaar te kennen een uitdaging buiten het Huis te willen aangaan. De Raad is hem 
erkentelijk voor zijn inspanningen. Zij heeft er vervolgens voor gekozen een zorgvuldige werving- en selectieprocedure op te starten, met onder meer een 
sollicitatiecommissie waarin naast de voorzitter en vicevoorzitter ook vertegenwoordigers namens het personeel én namens de vier bonden (in de persoon 
van de heer Noël Lebens van LBM) zitting hadden. De zoektocht heeft geleid tot de aanstelling van Ruud van Eeten per maart in het volgende jaar.  
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Educatie 
De voorzitter heeft in 2019 een leergang voor de Voorzitter van de Raad van Toezicht gevolgd bij VTOI-NVTK/Avicenna Academie voor Leiderschap. 

 
Financiën 
2019 is voor de afdeling financiën een jaar geweest waarbij veel oude zaken zijn opgeschoond  en een aantal procedures zijn herschreven en aangescherpt. 
De afwikkeling motie volkscultuur heeft een grote belasting op de financiële afdeling gehad. Dit heeft ertoe geleid dat het moderniseren en optimaliseren 
van processen nog niet de gewenste ontwikkeling heeft kunnen doorlopen. Voor een aantal aangesloten organisaties heeft de afdeling financiën 
ondersteuning geboden bij de installatie en inrichting van het boekhoudpakket Exact Online. 

In de cijfers is een correctie op de administratieve verwerking van de DOOR regeling 2018 terug te zien. Daarnaast heeft in 2019 een ICT aanpassing 
plaatsgevonden waardoor de automatiseringskosten zijn toegenomen. Voor de functie directeur/bestuurder is een wervingscampagne gestart en dit heeft 
geleid tot hogere advies- en wervingskosten.  
 
Het financiële jaarverslag vindt u als bijlage. 

 
 
Personeel 

Vanwege de afwezigheid van de directeur-bestuurder en de aanstelling van de directiesecretaris als 
waarnemend directeur-bestuurder hebben er organisatorisch enkele wijzigingen en verschuivingen 
plaats gevonden. De aanzet hiervoor is eind 2018 gemaakt en de realisatie heeft veelal in de eerste 
helft van 2019 plaatsgevonden. Hiernaast treft u een overzicht van de huidige structuur aan. 
 
Per 1 januari 2019 beschikt het Huis officieel over een nieuwe controller. Deze vervangt onze financial 
manager die per september 2019 met pensioen gaat. 
 
Daarnaast hebben wij afscheid genomen van onze office-manager. Wij hebben ervoor gekozen om de 
betreffende functie te wijzigen naar de functie van managementassistent. Per 1 april is de vacature 
voor deze functie ingevuld. Ook op het gebied van projectondersteuning/secretariaat heeft 
vernieuwing en verjonging plaatsgevonden in het personeelsbestand. 
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Vanwege de eenmalige bijdrage van de Provincie Limburg voor de ondersteuning van het Platform Cultuureducatie hebben wij (tijdelijk) een coördinator en 
projectmedewerker cultuureducatie kunnen aanstellen voor enkele uren per week. 
 
In het kader van de digitalisering in de erfgoedsector heeft het Huis gebruikt gemaakt van de landelijk (incidenteel) beschikbaar gestelde middelen om een 
digitale erfgoedcoach aan te stellen. Deze komt per 1 september 2019 in tijdelijke dienst. Per september is de werving gestart van een nieuwe directeur-
bestuurder. In december is bekend geworden dat Ruud van Eeten per 1 maart 2020 start als nieuwe directeur. 

 
PR & Communicatie 
In de verslagperiode is veel werk verzet als het gaat om de profilering van het Huis en zijn activiteiten. In januari werd onze nieuwe website gelanceerd. De 
lancering ging gepaard met een grote social media campagne. De nieuwe website en aanverwante communicatie-uitingen (waaronder nieuwsbrieven) 
hebben ervoor gezorgd dat we onze kennisdelingsfunctie nog beter kunnen uitvoeren. Ze maken het mogelijk dat wij het culturele veld nog beter en 
directer van informatie kunnen voorzien.  
 
Ook ontwikkelden wij in de verslagperiode een animatiefilm over het Huis waarmee we heel duidelijk kunnen laten zien waar het Huis voor staat. Tijdens de 
Huisdag in mei werd de animatie voor het eerst aan het publiek getoond. De animatie wordt o.a. gebruikt in presentaties.     
 

Facilitaire zaken 
Per 1 april maken wij gebruik van een nieuwe ICT-omgeving. Hiermee is de lang gekoesterde wens om modernisering in vervulling gegaan. De nieuwe ICT-
omgeving is in samenwerking met Monumentwacht Limburg aangeschaft en ingericht.  
 
In april zijn wij tevens het traject gestart voor de verbetering/modernisering van onze telefonie. In dat kader hebben eerste verkennende gesprekken met 
diverse telefoniebedrijven plaatsgevonden. In het najaar hebben we besloten welk systeem we gingen aanschaffen en per januari 2020 zal dit 
geïmplementeerd worden. 

 
Het Huis heeft de aangesloten organisaties een professioneel boekhoudpakket aangeboden. Wij zijn met aangesloten bonden in overleg getreden en 
hebben met hen besproken in hoeverre en op welke wijze zij gebruik kunnen maken van het pakket. De vier bonden (Limburgse Bond van Tamboerkorpsen, 
Veldeke, St. Limburgse Kastelen en Werkgroep Industrieel Erfgoed) die gebruik wilden maken van het pakket werden door ons ondersteund bij de inrichting 
en het eigen maken van het systeem. Deze ondersteunende werkzaamheden hebben in eerste drie maanden van het jaar meer inzet van ons gevraagd dan 
verwacht. Toen de kinderziektes uit het systeem waren en de penningmeesters meer ervaring hadden met het systeem, nam onze ondersteuning in dit 
kader af.  
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Afronding Motie Limburgse Volkscultuur 
De afronding van de Motie Limburgse Volkscultuur en de eindafrekening ervan hebben vertraging opgelopen. Na overleg met de Provincie Limburg hadden 
we uitstel gekregen tot 1 oktober 2019. Inmiddels heeft de afrekening plaatsgevonden, heeft de accountant een goedkeurende verklaring afgelegd en is de 
afrekening goedgekeurd door de Provincie Limburg. 
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Leeswijzer  

Het Jaarverslag 2019 toont de werkzaamheden die het Huis i.h.k.v. zijn steunfunctie heeft verricht in de periode januari t/m december 2019.   

Het Jaarverslag borduurt voort op het in oktober 2018 ingediende Werkplan 2019 van het Huis en het in september 2019 ingediende Tussentijds Verslag 
over de periode januari-juni 2019. Het Jaarverslag bestaat (net als de eerder genoemde documenten) uit zeven hoofdstukken. In ieder hoofdstuk wordt 
telkens één thema uitgelicht. De tabellen in ieder hoofdstuk bestaan uit vier kolommen. In de eerste kolom (‘Urgentie’) geven we weer wat het Huis in 
relatie tot het thema signaleert in het veld (de urgentie). In de tweede kolom (‘Inzet en rol Huis voor de Kunsten Limburg’) maken we inzichtelijk op welke 
wijze en aan de hand van welke werkzaamheden we met deze urgentie aan de slag gaan. In de derde kolom (‘Voortgang’) omschrijven we de verrichte 
werkzaamheden. In de vierde kolom (‘Beoogd resultaat/maatschappelijk effect’) geven we aan welk resultaat en maatschappelijk effect we daarmee bereikt 
hebben.  

Projecten en werkzaamheden die in de loop van het jaar zijn verricht en niet waren benoemd in het Werkplan 2019, worden aangeduid onder het kopje 
‘AANVULLEND’.  

Disciplineoverstijgende werkzaamheden worden aangeduid met het logo van het Huis: . Werkzaamheden binnen een bepaalde discipline worden 

aangeduid met het symbool en de naam van de discipline in kwestie, bijv.  musea.  

Een aantal werkzaamheden en projecten heeft betrekking op meerdere beleidsthema’s. Daar waar dat het geval is, wordt het andere beleidsthema in de 
tekst vermeld met een # (gevolgd door het thema), bijv. #cultuurbeleid.   
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1. Deskundigheidsbevordering 

Algemeen 
Onder ‘deskundigheidsbevordering’ verstaan we het geheel van activiteiten gericht op het up to date houden en vergroten van de bekwaamheid van 
professionals, vrijwilligers en besturen uit de kunsten- en erfgoedsector. Een cruciale factor om aan deskundigheidsbevordering te kunnen doen, is het 
hebben van nauwe contacten met bestaande en nieuwe doelgroepen om te weten wat er speelt en waar deze doelgroepen behoefte aan hebben. Het 
contact dat het Huis heeft met de aangesloten koepelorganisaties (vertegenwoordigers van amateurkunstbeoefenaars en behouders van (im)materieel 
erfgoed), kunstprofessionals, onderwijsinstellingen en kunstvakstudenten is in dit kader zeer waardevol. Het Huis detecteert de noden van zijn doelgroepen 
en onderneemt actie door zijn doelgroepen toe te rusten met kennis, deskundigheid en vaardigheden in de vorm van (bij)scholing (cursussen, workshops, 
masterclassprogramma’s), adviesgesprekken en spreekuren. Dat gebeurt zowel vakinhoudelijk, daar waar het deskundigheidsbevordering binnen een 
bepaalde discipline betreft, als disciplineoverstijgend, daar waar het deskundigheidsbevordering rondom algemene thema’s als fondsenwerving, 
boekhouden, PR & communicatie en wetgeving betreft. Daar waar het Huis de kennis en kunde niet zelf in huis heeft, maakt het gebruik van de expertise 
van andere professionals en instanties. De doelen die het Huis met deskundigheidsbevordering wil bereiken, zijn professionalisering en het zelfstandig(er) 
en zelfredzaam(er) maken van het culturele veld (waaronder de bij het Huis aangesloten koepelorganisaties).       
 
Verenigingsondersteuning 
Een belangrijk speerpunt voor het Huis binnen het thema ‘deskundigheidsbevordering’ is ‘verenigingsondersteuning’. Limburg is van oudsher een 
verenigingsprovincie. In ongeveer iedere gemeente zijn minstens drie culturele verenigingen te vinden. Denk aan harmonieën en fanfares, schutterijen, 
koren, toneelverenigingen en heemkundeverenigingen, maar ook allerlei andere verenigingen (en stichtingen) op het gebied van kunst en erfgoed. Zij 
dragen in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid en sociale cohesie in Limburgse steden, dorpen en wijken. Het culturele verenigingsleven heeft te maken 
met diverse uitdagingen als gevolg van onder andere vergrijzing en ontgroening. In het onderzoek ‘Vitale verenigingen in Limburg’, dat het Huis i.s.m. het 
Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunsten (LKCA) en het Huis voor de Sport Limburg liet doen, wordt het volgende geconstateerd: “De 
paradox van verenigingen in Limburg is deze: de demografische krimp veroorzaakt druk op het ledenbestand, het vrijwilligersbestand en de financiën, terwijl 
mensen de vereniging juist essentieel vinden voor het behoud van de leefbaarheid.” Het verenigingsleven vormt een belangrijke en grote schakel in de 
cultuursector in Limburg. Investeren in een goed cultureel verenigingsklimaat en als gevolg daarvan het verbeteren de leefbaarheid in een dorp, stad of 
regio vindt het Huis een belangrijke taak. Vandaar dat het in nauwe samenwerking met aangesloten koepelorganisaties en collega-instellingen inzet op het 
versterken van de bestuurskracht.  
 
Cultureel ondernemerschap 
Een tweede speerpunt van het Huis binnen het thema ‘deskundigheidsbevordering’ is ‘cultureel ondernemerschap’. Cultureel ondernemerschap rust op vier 
pijlers die nauw met elkaar verbonden zijn, te weten: artistiek onderscheidend vermogen, maatschappelijk draagvlak, verdienmodellen en bestuur en 
bedrijfsvoering. Elk van de vier pijlers is noodzakelijk voor duurzaam succes. Een kunstenaar of culturele instelling moet zich artistiek en inhoudelijk gezien 
weten te onderscheiden van anderen om de kans op succes te vergroten en moet oog hebben voor publieksbereik (en -bewustzijn) en financieringsbronnen 
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en verdienmodellen. De kwaliteit van het bestuur en de bedrijfsvoering bepaalt in hoge mate in hoeverre culturele instellingen en kunstenaars in staat zijn 
om de essenties van de andere drie pijlers succesvol te organiseren. Met name creatieve ZZP’ers worstelen met de zakelijke kant van hun onderneming 
(ondernemerschap). Kunstvakopleidingen in Limburg focussen met name op de artistieke ontwikkeling van kunstprofessionals in spé. Er wordt in verhouding 
weinig aandacht besteed aan het ontwikkelen van ondernemende vaardigheden. Daar komt bij dat de groep creatieve ZZP’ers alsmaar groter wordt en 
inmiddels 40% betreft van het totale aantal personen dat werkzaam is in de culturele sector. Het Huis wil in nauwe samenwerking met de 
(kunstvak)opleidingen, culturele instellingen en organisaties als ViaZuid en Cultuur + Ondernemen inzetten op het ontwikkelen van de ondernemende 
vaardigheden van deze doelgroep.  
 

URGENTIE INZET EN ROL - 
HUIS VOOR DE KUNSTEN LIMBURG  

VOORTGANG BEOOGD 
RESULTAAT/MAATSCHAPPELIJK 
EFFECT 

 

 
 
Loket voor 
verenigingsondersteuning 
Het culturele verenigingsleven in 
Limburg heeft te maken met 
diverse uitdagingen als gevolg van 
demografische krimp. Een 
veelgehoord probleem is een 
tekort aan vrijwilligers (druk op 
het ledenbestand), terwijl zij 
onmisbaar zijn voor het besturen 
en uitvoeren van taken. Ook het 
werven van nieuwe, jonge leden 
blijkt vaak lastig. ‘Bestuurskracht’ 
is in veel gevallen hét antwoord 
op de uitdagingen waar 
verenigingen mee te maken 
hebben. Verenigingen met goede 
bestuurskracht zijn o.a. in staat 

1. Het vervullen van de loket- en 
makelaarsfunctie op het gebied van 
verenigingsondersteuning. In dit 
kader is het Huis eerste 
aanspreekpunt voor culturele 
verenigingen die vragen hebben over 
het vernieuwen van hun aanbod, 
besturen, ledenwerving, jeugdbeleid 
etc. Het Huis geeft advies op maat 
aan de vereniging in kwestie en helpt 
de vereniging op weg middels een 
adviesgesprek of werkbezoek of door 
ze te wijzen op verenigingscoaches en 
coachingsprogramma’s die door 
derden zijn ontwikkeld. #netwerk en 
kennisoverdracht 

2. Het in kaart brengen en ontsluiten 
van de (regionaal, provinciaal en 
landelijk ontwikkelde) 
coachingstrajecten en coaches (en 
hun specialisme).      

1. We hebben in samenspraak 
met LBM, LBT, VNK-L en 
Toneelhuis LFA onze 
loketfunctie op het gebied van 
verenigingsondersteuning 
nader ingevuld; een team van 
consulenten samengesteld dat 
het project 
‘verenigingsondersteuning’ 
uitvoert, interne 
(administratieve) processen 
verbeterd waardoor 
coachingsvragen etc. beter 
worden geregistreerd en 
geanalyseerd, het Huis beter 
geprofileerd als zijnde de 
loketfunctie 
verenigingsondersteuning en 
het culturele veld (met name 
de lidverenigingen van de vier 
bonden) op de hoogte 

Resultaat 
Een (beter geprofileerd) provinciaal 
loket voor verenigingsondersteuning, 
een database van coaches en 
coachingstrajecten en mogelijk 
nieuwe projecten en 
samenwerkingsverbanden op het 
gebied van verenigingsondersteuning.  
Bestuurskrachtige, zelfredzame en 
toekomstbestendige culturele 
verenigingen. 
 
Maatschappelijk effect  
Een vitale toekomst voor het culturele 
verenigingsleven in Limburg en een 
toegenomen leefbaarheid in dorpen 
en steden.    
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om te vernieuwen en nieuwe 
samenwerkingen aan te gaan 
binnen de lokale omgeving 
(andere verenigingen, onderwijs 
etc.), draagvlak te creëren onder 
leden én een duidelijke visie te 
formuleren en uit te dragen. Maar 
deze bestuurskracht is niet 
vanzelfsprekend. Verenigingen 
geven aan hulp te willen bij het 
ontwikkelen van hun 
bestuurskracht.  

3. Het inspelen op de ontwikkelingen en 
behoeften die het Huis signaleert op 
het gebied van 
verenigingsondersteuning (zowel in 
het veld als n.a.v. de 
‘Verenigingsmonitor 2018’ van het 
LKCA) door het stimuleren en 
(door)ontwikkelen van passend 
aanbod gericht op het vergroten van 
de bestuurskracht (workshops, 
coachingstrajecten etc.).  

gebracht van onze  
loketfunctie.  
 
In samenwerking met de vier 
bonden ontwikkelden en 
lanceerden wij de 
‘Stimuleringsregeling 
Verenigingsondersteuning’. De 
regeling is bedoeld voor 
lidverenigingen van de vier 
bonden. Met deze regeling 
kunnen verenigingen een deel 
van de kosten voor externe 
coaching vergoed krijgen.  

 
Om verenigingen goed te 
informeren over de 
stimuleringsregeling en onze 
loket- en 
ondersteuningsfunctie, 
organiseerden we in juni drie 
regiobijeenkomsten in Noord-, 
Midden- en Zuid-Limburg. Hier 
namen zo’n 100 
vertegenwoordigers van 
koren, muziekgezelschappen 
en toneelverenigingen aan 
deel. De bijeenkomsten 
zorgden voor meer 
naamsbekendheid van het 
Huis (als zijnde de loketfunctie 
op het gebied van 
verenigingsondersteuning), 
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een toename van het aantal 
coachingsvragen en een 
overzicht van actuele 
vraagstukken waar 
verenigingen in de regio mee 
te maken hebben.   

 
We hebben diverse 
adviesgesprekken gevoerd met 
verenigingen die een 
coachingsvraag hebben. Het 
betrof veelal vragen die 
middels één gesprek met het 
Huis konden worden opgelost. 
Per 31 december hadden we 
60 geregistreerde hulpvragen. 
In vijf gevallen adviseerden we 
de vereniging om een extern 
coachingstraject te starten. Wij 
brachten de verenigingen in 
kwestie in contact met externe 
coaches. De 
stimuleringsregeling loopt 
door in 2020. 

 
2. We hebben de hulpvragen 
van culturele verenigingen 
geadministreerd om een 
actueel beeld te krijgen van de 
uitdagingen waar verenigingen 
voor staan, zodat we daar 
middels coachings- en 
inspiratiebijeenkomsten en 
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informatievoorziening op de 
website op konden inspelen.  
We hebben gesprekken 
gevoerd met organisaties en 
experts die culturele 
verenigingen kunnen coachen 
op diverse werkterreinen 
(beleid, bestuurskracht etc.). 
We hebben informatie 
vergaard over de opzet van 
bestaande coachingstrajecten 
en bijbehorende kosten.  
Informatie die we kunnen 
gebruiken bij de advisering van 
verenigingen.    

 
3. Wij hebben het LKCA 
gevraagd om een rapport te 
maken van de Limburgse 
bevindingen en cijfers van de 
landelijke ‘Verenigingsmonitor 
2018’. Het Limburgse rapport 
hebben we gepubliceerd en 
onder de aandacht gebracht 
van de aangesloten 
organisaties om 
bewustwording te creëren 
voor de uitdagingen waar 
culturele verenigingen voor 
staan, duiding te geven aan 
ontwikkelingen die gaande zijn 
in verenigingsland en aandacht 
te vragen de voor kansen die 
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er liggen (als het gaat om 
samenwerking, 
maatschappelijke relevantie 
etc.). 

 
 

 

 
Scholingsaanbod Huis voor de 
Kunsten Limburg  ‘Wijzer in 
Cultuur’ 
Vrijwilligers uit de Limburgse 
cultuursector, creatieve ZZP’ers en 
medewerkers van culturele 
instellingen hebben behoefte aan 
kennis, deskundigheid en 
vaardigheden die hen helpen om 
hun rol als bestuurslid, creatief 
ondernemer of medewerker van 
een culturele organisatie  beter uit 
te kunnen voeren. Tevens hebben 
zij behoefte aan (meer) contact 
met (andere) aanbieders van 
cultuur, zorg en educatie om hun 
aanbod beter te kunnen 
afstemmen op de behoeften van 
het veld.  
 

1. Het aanbieden van 
disciplineoverstijgende workshops, 
lezingen, bijeenkomsten en 
spreekuren voor het (brede) culturele 
veld onder de noemer ‘Wijzer in 
cultuur’. In dit kader willen we het 
scholingsaanbod aanbieden rondom 
thema’s als cultuureducatie, beleid, 
financiering, bestuur en 
communicatie en focussen op het 
ontwikkelen van een doorlopende 
leerlijn (voor extra verdieping).  

2. Het facilitairen en organiseren van 
‘kenniskringen’ verspreid over de 
provincie waarbij creatieve ZZP’ers en 
lokale aanbieders van cultuur (o.a. 
centra voor de kunsten), scholen, zorg 
etc. met elkaar in contact worden 
gebracht, zodat zij vraag en aanbod 
beter op elkaar kunnen afstemmen 
en kennis kunnen uitwisselen. 
#netwerk en kennisoverdracht 

1. Wij ontwikkelden onder de 
noemer ‘Wijzer in Cultuur’ 
vijf leerlijnen voor het 
brede culturele veld 
(verenigingsbesturen, 
professionele instanties en 
ZZP’ers): beleid, 
projectorganisatie en 
financiering, 
cultuureducatie, PR & 
communicatie en cultureel 
ondernemerschap. Iedere 
leerlijn bestaat uit drie 
bijeenkomsten; een 
introductiebijeenkomst 
waarbij consulenten van 
het Huis  algemene kennis 
delen over het thema in 
kwestie, een tweede 
bijeenkomst in de vorm 
van een werksessie 
waarbij de deelnemers 
worden gecoacht bij het 
maken van bijv. een 
beleidsplan voor hun 
organisatie en een derde 
bijeenkomst waarin de 
resultaten met andere 

Resultaat 
Een gevarieerd aanbod aan 
workshops en (verdiepende) trajecten 
voor en toegespitst op de behoeften 
van het brede culturele veld en 
regionale ‘kenniskringen’ bestaande 
uit ZZP’ers, instanties etc. uit het 
culturele domein. 
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deelnemers worden 
besproken en een laatste 
coachingsmoment 
plaatsvindt.  

2. Iedere leerlijn heeft een 
kenniskring. Het betreft 
een steeds groter wordend 
netwerk van voormalig 
deelnemers aan de leerlijn 
en andere 
geïnteresseerden. De 
kenniskringen worden 
gefaciliteerd door het Huis, 
zijn themagericht en 
vinden plaats om kennis 
op peil te houden, best 
practices te delen en 
deelnemers met elkaar in 
contact te brengen.  

 
‘Wijzer in Cultuur’ (de 
leerlijnen en 
kenniskringen) is, vanwege 
een andere prioritering 
van het Huis, niet uitgerold 
in 2019.  
 

 

 
 
Crowdfundingadvies  
Verenigingen, stichtingen en 

1. Het geven van advies op maat, het 
aanbieden van begeleidingstrajecten 
(coaching) bij het maken van een 
crowdfundingcampagne voor kunst- 
en erfgoedprojecten en het delen van 
kennis over ‘crowdfunding’ o.a. via de 

1. Door tijdelijke afwezigheid 
van de consulent hebben 
deze werkzaamheden 
grotendeels stil gelegen. 
We hebben de 
crowdfundcampagne van 

Resultaat  
Verenigingen, stichtingen en 
individuele makers die ‘out of the box’ 
denken en vaardigheden hebben 
ontwikkeld t.b.v. ondernemerschap 
en communicatie.  
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individuele makers hebben 
enerzijds te maken met 
teruglopende subsidies, maar 
benutten anderzijds de 
mogelijkheden van 
sponsorwerving en de loyaliteit en 
vrijgevigheid van het publiek te 
weinig in het kader van 
crowdfunding. 
 
 

website van het Huis en middels het 
verzorgen van workshops voor het 
brede culturele veld.  

DOOR! voorbereid en 
korte coachingsgesprekken 
gevoerd. Daarnaast 
hebben we contact 
onderhouden met de 
accountmanager Limburg 
van crowdfundingplatform 
Voordekunst en de 
Provincie Limburg 
geïnformeerd.  

 
Maatschappelijk effect 
Een betere toekomstbestendigheid 
van verenigingen, stichtingen en 
individuele makers.  

 

 
 

Project- en financieringsadvies 
Het Huis krijgt veel vragen van 
culturele initiatiefnemers over het 
opstellen van een projectplan en –
begroting, fondsenwerving en het 
doen van subsidieaanvragen.  
 
Landelijke fondsen willen de 
afstand tot het culturele veld 
(potentiële aanvragers) verkleinen 
en het veld beter informeren over 
de subsidiemogelijkheden. 
Sommige fondsen, waaronder het 
VSB Fonds, hebben daarnaast 
behoefte aan een onafhankelijke, 
regionale ‘klankbordpartner’ die 
het fonds kan informeren over 
kunstinitiatieven in de regio.  

1. Het adviseren van culturele 
instellingen, vrijwilligersbesturen en 
creatieve ZZP’ers bij het opstellen van 
een projectplan en begroting en 
fondsenwerving.  

2. Het in gesprek gaan met regionale en  
landelijke fondsen om op de hoogte 
te blijven van ontwikkelingen en 
aanpassingen in regelingen, het 
informeren van het culturele veld 
over subsidiemogelijkheden en 
nieuwe regelingen (middels onze 
communicatie uitingen) en het 
fungeren als provinciaal klankbord 
voor landelijke fondsen.   

3. Het organiseren van een provinciale 
bijeenkomst waarbij de landelijke 
fondsen vertegenwoordigd zijn, zich 
kunnen presenteren aan het culturele 
veld en makers en instellingen advies 
op maat kunnen geven over het doen 
van een aanvraag.  

1. Wij adviseerden (buiten de 
projectadvisering van de 
consulenten binnen hun 
eigen discipline om) 74 
culturele partijen over 
projectfinanciering en het 
opstellen van een 
projectplan en begroting, 
afgestemd op de 
behoefte/hulpvraag van 
de partij in kwestie.  

2. Wij zijn doorlopend in 
gesprek met fondsen, 
zowel in georganiseerd 
verband (bijv. 
samenwerkingsverbond 
‘Donatie op Locatie’ met 
het VSB-Fonds) als niet-
georganiseerd verband 
d.m.v. contacten met 
fondsen/subsidiënten op 
reguliere basis, onder 

Resultaat  
Culturele initiatiefnemers die 
vaardiger/kundiger zijn geworden in 
het schrijven van projectplannen en –
begrotingen en het doen van 
subsidieaanvragen en een grotere 
kans hebben op financiële 
ondersteuning. 
 
Een betere informatievoorziening 
over landelijke subsidieregelingen en 
een kleinere afstand tussen landelijke 
fondsen en potentiële aanvragers (het 
culturele veld in Limburg).  
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andere n.a.v. vragen die 
voortkomen uit 
adviestrajecten en/of 
berichtgeving van fondsen.   

3. Momenteel treffen we de 
voorbereidingen voor een 
provinciale  bijeenkomst 
met landelijke fondsen. De 
bijeenkomst vindt plaats in 
oktober. Wegens 
langdurige ziekte van de 
consulent fondsenwerving 
is deze bijeenkomst niet 
georganiseerd in 2019. 

 

  
 

Coaching cultureel 
ondernemerschap voor creatieve 
ZZP’ers 
Op basis van (advies)gesprekken 
met het veld (waaronder 
kunstvakopleidingen en creatieve 
ZZP’ers), de bijeenkomsten 
‘Tussen cultuur en factuur’ en 
resultaten van enquêtes, 
signaleert het Huis dat 
professionals en dan met name 
creatieve ZZP’ers (kunstenaars, 
docenten, organisatoren van 
culturele activiteiten etc.) 
behoefte hebben aan coaching en 
aanvullende kennis op het gebied 

1. Het initiëren en ontwikkelen van een 
algemeen coachingsprogramma 
gericht op cultureel 
ondernemerschap voor 
(door)startende creatieve ZZP’ers 
(binnen alle kunstdisciplines). Dit in 
nauwe samenwerking met instituten 
als ViaZuid en de Jan van Eyck 
Academie, opleidingen (o.a. 
Maastricht Academy of Fine Arts en 
de Faculty of Law van Maastricht 
University) en artistieke professionals 
uit de (Eu)regio, zodat gebruik 
aangehaakt kan worden bij reeds 
bestaande initiatieven. In het traject 
staat kennisoverdracht, het 
opbouwen van een netwerk en 
deskundigheidsbevordering centraal 
en komen thema’s als profilering, het 

1. Er is (binnen het eerder 
genoemde 
workshopaanbod ‘Wijzer 
in Cultuur’) een leerlijn 
cultureel 
ondernemerschap 
ontwikkeld, genaamd 
tussen Cultuur&factuur. In 
2020 wordt naar geschikte 
coaches en professionals 
gezocht die de workshops 
binnen deze leerlijn 
kunnen verzorgen. 

2. Voor de sector beeldende 
kunst ontwikkelden we 
een coachingstraject voor 
professionele beeldende 
kunstenaars, genaamd: 
The Unknown Artist. Het 

Resultaat  
Een coachingsprogramma voor 
creatieve ZZP’ers op het gebied van 
cultureel ondernemerschap. Creatieve 
ZZP’ers die beter toegerust zijn op het 
professionele werkveld, (meer) 
zakelijke vaardigheden hebben 
ontwikkeld en hun kansen op de 
arbeidsmarkt hebben vergroot. Een 
duurzaam samenwerkingsverband 
tussen instituten, opleidingen etc. die 
zich samen inzetten voor het 
bevorderen van cultureel 
ondernemerschap van creatieve 
ZZP’ers.  
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van cultureel ondernemerschap. 
Bij kunstvakopleidingen komen 
ondernemende vaardigheden 
nauwelijks aan bod, omdat vooral 
aandacht wordt besteed aan de 
artistieke praktijk. Daardoor 
hebben veel creatieve ZZP’ers vlak 
na het afstuderen, maar ook later 
in de carrière moeite met de 
zakelijke kant van hun 
onderneming.   
 
 
 
 
 
 

schrijven van een project- en 
businessplan, maken van een 
begroting, boekhouding, 
fondsenwerving, pitchen en 
auteursrecht aan bod. Het uitvoeren 
en monitoren van een pilotproject 
met concrete workshops en 
feedbackmomenten rondom 
bovengenoemde thema’s. 
#talentontwikkeling 

2. Het toespitsen van het algemene 
coachingsaanbod op de specifieke 
behoefte van de verschillende 
kunstdisciplines (o.a. beeldende 
kunst, audiovisuele media, theater, 
literatuur, muziek) middels het 
aanbieden van disciplinespecifieke 
coaching.    

traject bestaat uit 
meerdere masterclasses 
die focussen op creatief 
ondernemerschap en 
persoonlijke begeleiding 
door professionals uit het 
werkveld (zowel uit 
Limburg als andere delen 
van de Euregio). De inhoud 
en opzet van de 
masterclasses werden 
afgestemd op de 
behoeften van de 
deelnemende kunstenaars. 
Er is een visuele identiteit 
ontwikkeld en een 
blauwdruk ontworpen. 
Aan de hand hiervan 
worden in 2020 (nieuwe) 
samenwerkingspartners 
benaderd die het traject 
kunnen ondersteunen en 
wordt een publiciteits- en 
wervingcampagne omtrent 
de masterclass uitgewerkt. 

 

 muziek 
 
Aanwas van dirigenten 
Meerdere hafabra-verenigingen 
(in de lagere divisies) kunnen geen 
(passende) dirigenten vinden. 
Tevens is er geen midden-kader-

1. Op basis van de resultaten van een in 
2018 verricht onderzoek onder 
hafabra-verenigingen naar het 
aanbod van dirigenten, formuleert 
het Huis i.s.m. muziekpartners 
(waaronder de provinciale 
muziekbonden en het 
Conservatorium Maastricht) een plan 

1. We hebben verbindingen 
gelegd tussen de 
disciplines blaasmuziek, 
koormuziek en percussie 
en gesprekken gevoerd 
met de muziekbonden om 
te onderzoeken of een 
gezamenlijke aanpak wat 

Resultaat 
Een plan waarin aandacht wordt 
gevraagd voor de 
dirigentenproblematiek en mogelijke 
oplossingen (acties) worden 
aangedragen. 
(Samenwerkings)initiatieven die het 
aanbod van dirigenten stimuleren. 
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opleiding voor dirigenten die zich 
verder willen ontwikkelen. 
Hierdoor is een hiaat in het 
dirigentenaanbod ontstaan. Het 
tekort aan dirigenten heeft 
nadelige gevolgen voor de 
muzikale kwaliteit van 
muziekverenigingen.  

en bijbehorende acties met als doel 
om de aanwas van dirigenten te 
vergroten. In dat kader onderzoekt 
het Huis o.a. de mogelijkheid om een 
middenkaderopleiding voor 
dirigenten te ontwikkelen. 
#talentontwikkeling   

betreft de  
middenkaderopleiding 
voor dirigenten mogelijk is. 
We hebben tevens 
gesprekken gevoerd met 
diverse partners in het 
veld over hun aanbod 
m.b.t. dirigentopleidingen 
(Conservatorium 
Maastricht, RICK, SMK 
Kerkrade en 
Kunstencentrum Venlo). 
In 2020 wordt een 
gezamenlijk ontwikkeld 
cursusaanbod op drie 
niveaus aangeboden.  

Waarborging van de muzikale 
kwaliteit van muziekverenigingen. 
 
Maatschappelijk effect 
Behoud van een sterk (muzikaal) 
verenigingsleven.  
 
 

 

 erfgoed   
Steunpunt Archeologie & 
Monumentenzorg (SAM) - 
Limburg 
De Steunpunten Cultureel Erfgoed 
(waaronder SAM-Limburg) zijn 
opgericht als onderdeel van de 
decentralisering van taken op het 
gebied van archeologie & 
monumentenzorg naar de 
gemeenten. De doelstelling van de 
Steunpunten is gericht op de 
ondersteuning van gemeenten bij 
het uitoefenen van de wettelijke 
taken op het gebied van de wet- 
en regelgeving archeologie & 

1. Het uitvoeren van de taken 
behorende bij het Steunpunt 
Archeologie & Monumentenzorg 
Limburg (volgens convenant):  

• het fungeren als aanspreekpunt 
(helpdesk) voor Limburgse gemeenten 
op het gebied van archeologie en 
monumentenzorg 

• het bieden van een platform voor 
afstemming van partijen in Limburg. 
Tijdens het maandelijkse planoverleg 
brengen wij direct betrokkenen bij 
bouwplannen voor monumenten en 
ruimtelijke plannen met impact op 
erfgoedwaarden samen met adviseurs 
(RCE, Provincie Limburg en 
gemeentelijke 

1. De helpdesk- en 
vraagbaakfunctie hebben 
wij volgens plan 
uitgevoerd. 
 

Wij hebben negen keer een 
regulier planoverleg 
georganiseerd en bijgewoond, 
zowel in Huis als op locatie op 
verschillende plekken in de 
provincie. Ook is er twee keer 
een extra planoverleg 
georganiseerd in 
samenwerking met de 
Provincie Limburg. 
 
Onze deelname aan de 

Resultaat  
Een efficiënter, consistenter en 
kwalitatief beter proces van 
advisering en vergunningverlening 
omtrent archeologie en 
monumentenzorg. Het Steunpunt 
voorziet in de behoefte aan 
informatie over cultuurhistorie, zorgt 
voor een beter begrip voor het belang 
van cultuurhistorie en bewerkstelligt 
een kwaliteitsimpuls aan de plannen 
en diensten van gemeenten in kennis, 
draagvlak en beleid.  
 
Maatschappelijk effect 
Behoud en duurzame ontwikkeling 
van archeologische waarden, 
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monumentenzorg en 
uitvoeringspraktijk. 
  
Het Steunpunt Archeologie & 
Monumentenzorg (SAM) Limburg 
constateert dat er bij een aantal 
Limburgse gemeenten nog steeds 
onvoldoende tijd/geld 
beschikbaar is voor het uitvoeren 
van het erfgoedbeleid. Doordat 
gemeenten te weinig fte’s 
vrijmaken voor het uitoefenen van 
deze taken, bestaat het risico dat 
het als een bijzaak gezien wordt 
en dat de specialistische ervaring 
die nodig is voor het uitvoeren 
van gemeentelijke taken op het 
gebied van archeologie & 
monumentenzorg niet wordt 
opgebouwd. 
 

monumentencommissies) om tot 
afstemming en betere plannen te 
komen. Daarnaast biedt het 
Beleidsplatform Erfgoed Limburg (BEL) 
een overlegorgaan voor Limburgse 
gemeenten en provincie in drie 
regio’s. 

• het bevorderen van de deskundigheid 
van gemeenten (ook op de werkplek) 
op het gebied van wet- en regelgeving 
archeologie & monumentenzorg en 
uitvoeringspraktijk door het  
beheren en actualiseren van de 
websites www.sam-limburg.nl en 
www.erfgoedbeleidlimburg.nl; 
het organiseren van halfjaarlijkse 
informatiebijeenkomsten over actuele 
ontwikkelingen in de erfgoedsector, 
zoals bijv. de Omgevingswet; het 
organiseren van de cursus 
Actualiteiten & Ontwikkelingen (A&O); 
het mede-organiseren van de jaarlijkse 
Limburgse Archeologie Dag en 
Nationale Archeologiedagen. 

 
Het gaat hierbij met name om het 
ondersteunen van de gemeenten en niet 
om het overnemen van de rol van de 
gemeenten. Door het inzetten en 
bijeenbrengen van kennis en ervaring op 
het gebied van cultuurhistorie in Limburg 
helpt het Steunpunt gemeenten zowel 
inhoudelijk als procesmatig bij het 

regionale beleidsplatforms in 
de Regio’s Noord, Midden en 
Zuid (zeven sessies) is volgens 
plan verlopen. 
 
Ook is er drie maal een 
bilateraal overleg tussen 
Provincie Limburg en het 
Steunpunt geweest in april, 
augustus en oktober 2019. 
 
Ondersteuning op de werkplek 
is in de verslagperiode 
geboden aan de gemeenten 
Susteren, Heerlen, Leudal, 
Sittard, Nederweert en Stein 
(2x). 
 
In januari heeft het Steunpunt 
in Venlo een 
informatiebijeenkomst 
georganiseerd over en in mei 
over de Omgevingswet met als 
thema: Van Omgevingsvisie op 
weg naar Omgevingsplan 
Kerkenvisies (zie ook 
AANVULLEND).  
 
De jaarlijkse Limburgse 
Archeologie Dag heeft op 15 
juni plaatsgevonden en is ook 
geëvalueerd. 
 

gebouwde en groen monumenten, 
cultuurhistorische en ruimtelijke 
ontwikkelingen in Nederland. 
 
AANVULLEND 
1. Het vergaren en verspreiden van 

kennis met het oog op de 
invoering van de Omgevingswet 
in 2019 t.b.v. Limburgse 
gemeenteambtenaren. 

2. In het kader van de 
Omgevingswet toewerken naar 
een Limburgse 
provinciedekkende digitale kaart 
met een overzicht van de 
kernkwaliteiten van cultureel 
erfgoed binnen de fysieke 
leefomgeving. Hiermee kan 
iedere gemeente binnen haar 
omgevingsvisie/-plan voldoende 
rekening houden met de 
gewenste ontwikkeling, behoud, 
bescherming en gebruik van 
cultureel erfgoed binnen de 
fysieke leefomgeving in relatie 
met de overige opgaven. 
Daarnaast moeten burgers, 
bedrijven en maatschappelijke 
organisaties kunnen deelnemen 
aan beleid- en 
besluitvormingsprocessen. De 
Erfgoedkaart Limburg kan 
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vormgeven van een integraal 
cultuurhistorisch (kwaliteits)beleid. Het 
leveren van maatwerk is hierbij een 
uitgangspunt. Daarbij werkt het 
Steunpunt samen met relevante 
erfgoedpartijen. Ook particulieren en 
andere partijen, zoals bijvoorbeeld 
heemkundeverenigingen of particuliere 
monumenteneigenaren en organisaties, 
kunnen een beroep doen op de kennis 
van het Steunpunt. 
 
AANVULLEND 
1. Het organiseren van een reeks van 

(landelijke) bijeenkomsten om 
Limburgse gemeenteambtenaren op 
de hoogte te brengen van de laatste 
ontwikkelingen op het gebied van de 
Omgevingswet en Erfgoed. 

2. Het inzetten van onze expertise op het 
gebied van archeologie en 
monumentenzorg bij bijeenkomsten 
m.b.t. de ontwikkeling van de 
Erfgoedkaart Limburg door de 
Limburgse gemeenten in 
samenwerking met de Provincie 
Limburg. 

3. Op basis van de Beleidsbrief Erfgoed 
telt. De betekenis van cultuur voor de 
samenleving’ ondersteunt de minister 
van OCW in de periode 2018 tot en 
met 2021 de ontwikkeling van 
integrale kerkenvisies op gemeentelijk 

Verder is in oktober de A&O-
cursus gehouden in Maastricht 
met als thema “De Kracht van 
Erfgoed in Limburg”. 
 
Wij hebben deelgenomen aan 
de bijeenkomsten: 

• Startbijeenkomst 
Erfgoedcoöperatie te 
Maastricht; 

• Wintermiddag 
Landschapsbiografie 
Amersfoort; 

• Provinciaal 
Archeologiebeleid te 
Heerlen; 

• Archeologisch 
rijksmonumenten-bestand 
Amersfoort. 

• Open dag Vergeten 
grafheuvels in Baarlo 

• Derde dag van de 
Limburgse 
Landschapsgeschiedenis 

• SIKB-dag 

• Kennisdag Erfgoed en 
Duurzaamheid 

• Netwerk Historisch 
Cultuurlandschap – De 
Maas en zijn werken 

• Expertmeeting 
Kerkenvisies 

hiervoor ook als instrument 
dienen. 

3. Een kerkenvisie stelt eigenaren, 
overheden en betrokkenen in 
stat om e anticiperen op de 
komende veranderingen ten 
aanzien van functie, gebruik en 
eigendom van kerkgebouwen. Als 
dit in gezamenlijkheid in kaart is 
gebracht en hierover een keuze 
en/of afspraken zijn gemaakt dan 
levert dat een aantal voordelen 
op zoals: 

• er is een strategische visie 
geformuleerd; 

• er kan begrip en respect ontstaan 
voor elkaars invalshoeken en 
standpunten; 

• partijen kennen elkaar en kunnen 
elkaar vinden bij tussentijdse 
ontwikkelingen; 

• er vindt afweging plaats op basis 
van een breed palet aan 
belangen en waarden: fysiek, 
economisch en sociaal-
maatschappelijk; 

• er is de mogelijkheid gecreëerd 
om verwachte `beladen’ 
ontwikkelingen en besluiten 
vooraf met elkaar te bespreken 
en communicatie en proces af te 
stemmen; 
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niveau. Het steunpunt verzorgt 
voorlichting hierover. 

 
 

• Reuvensdagen 

• Bijeenkomst digitaal 
erfgoed “Meer Limburgs 
Erfgoed op Wikipedia” 

 
AANVULLEND 
1. Wij hebben op 9 mei 2019 

een netwerkbijeenkomst 
over de Omgevingswet 
georganiseerd met als 
thema: Van 
Omgevingsvisie op weg 
naar Omgevingsplan.  

2. Wij hebben acht maal 
deelgenomen aan de 
Redactieraad Erfgoedkaart 
Limburg en aan de 
Werkgroep Archeologie 
(2X) en de Werkgroep 
Landschapsstructuren (2X). 
Werkgroepen die speciaal 
zijn opgericht t.b.v. de 
archeologie- en 
landschapsstructurenlaag 
op de Erfgoedkaart 
Limburg. 
Op 21 maart en 9 oktober 
hebben we een speciale 
bijeenkomst over het 
gebruik van Erfgoedkaart 
Limburg georganiseerd 
voor medewerkers van de 
gemeenten. 

• er is aandacht en tijd voor 
ideeën, emoties en initiatieven 
uit de gemeenschap van het 
kerkgebouw en betrokken lokale 
partijen; 

• een kerkenvisie kan ook gebruikt 
worden om andere thema’s te 
agenderen.er is de mogelijkheid 
gecreëerd om verwachte 
`beladen’ ontwikkelingen en 
besluiten vooraf met elkaar te 
bespreken en communicatie en 
proces af te stemmen; 

• er is aandacht en tijd voor 
ideeën, emoties en initiatieven 
uit de gemeenschap van het 
kerkgebouw en betrokken lokale 
partijen; 

• een kerkenvisie kan ook gebruikt 
worden om andere thema’s te 
agenderen; 

• er is de mogelijkheid gecreëerd 
om verwachte `beladen’ 
ontwikkelingen en besluiten 
vooraf met elkaar te bespreken 
en communicatie en proces af te 
stemmen; 

• er is aandacht en tijd voor 
ideeën, emoties en initiatieven 
uit de gemeenschap van het 
kerkgebouw en betrokken lokale 
partijen; 
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3. Op 24 januari 
organiseerden wij een 
informatiebijeenkomst met 
als thema Kerkenvisies. In 
het kader hiervan hebben 
wij ook de Provinciale 
Startbijeenkomst 
Gemeentelijke Kerkenvisie 
Brabant in Nieuwkuijk 
bezocht. In juni namen wij 
deel aan een vergadering 
met provincies en 
steunpunten over de 
voortgang van dit project. 

een kerkenvisie kan ook gebruikt 
worden om andere thema’s te 
agenderen. 
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2. Netwerk en kennisoverdracht 

Netwerken 
Het Huis beschikt over een groot netwerk. Als spin in het culturele web in Limburg heeft het Huis o.a. contact met lokale overheden, culturele instanties, 
verenigingen en stichtingen, creatieve ZZP’ers, centra voor de kunsten, podia, fondsen, andere provinciale organisaties en landelijke organisaties als het 
Landelijk Kenniscentrum voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Samen met deze en vele andere 
partners organiseert het Huis projecten, ontwikkelt het beleid etc. Het Huis werkt met en voor deze partners met als doel om de cultuursector in Limburg te 
versterken. Het Huis vindt het van belang om het netwerk dat het heeft in stand te houden en uit te breiden en investeert daar dan ook continu in. Het zorgt 
ervoor dat het Huis voeling houdt met het veld, op de hoogte blijft van wat er leeft en kan inspelen op actualiteiten etc.  

Het Huis zet zijn netwerk in om culturele initiatiefnemers te ondersteunen bij bijv. het ontwikkelen, realiseren of verduurzamen van een project. Het Huis 
legt in dat kader vaak verbindingen tussen diverse partijen. Het Huis weet als geen ander hoe belangrijk het is om samen te werken om tot het beste en 
duurzaamste resultaat te komen en eigenaarschap te creëren. Daar waar het een discipline of cultureel initiatief kan versterken, zal het Huis aansturen op 
het creëren van een netwerk of samenwerkingsverbanden.  

Kennisoverdracht  
Het Huis draagt kennis over aan het culturele veld en informeert het veld over relevante ontwikkelingen en activiteiten in de kunst- en erfgoedsector (in 
Limburg) middels (advies)gesprekken, werkbezoeken en scholingsactiviteiten. Ook de communicatiemiddelen van het Huis spelen daarbij een zeer 
belangrijke rol. In het verleden focuste de communicatiestrategie van het Huis zich met name op het zichtbaar maken van de vele culturele activiteiten en 
projecten in Limburg. In de komende beleidsperiode zal de nadruk veel meer komen te liggen op kennisoverdracht. In dat kader zet het Huis zijn 
communicatiemiddelen in om te communiceren over actuele beleidsthema’s en hedendaagse trends en ontwikkelingen (en de vertaling daarvan naar het 
culturele veld in Limburg). Ook worden netwerken (van culturele spelers, podia etc.) in kaart gebracht. Door uitvoering te geven aan nieuw 
communicatiebeleid en zijn communicatiemiddelen te vernieuwen, kan het Huis zijn netwerk- en kennisfunctie beter uitdragen en worden zijn speerpunten 
en de rollen die het vervult in de culturele sector (signaleren, verbinden, ontwikkelen) beter voor het voetlicht brengen.       

URGENTIE INZET EN ROL - 
HUIS VOOR DE KUNSTEN LIMBURG 

VOORTGANG BEOOGD 
RESULTAAT/MAATSCHAPPELIJK 
EFFECT 

 

 
 
PR & Communicatie 

1. Het inzetten van de 
communicatiemiddelen 
(website, nieuwsbrieven, 
sociale media etc.) van het Huis 
om voor cultureel Limburg 

1. Wij hebben de (nieuwe) 
communicatiemiddelen van het Huis 
ingezet om het culturele veld te 
informeren over onze 
werkzaamheden en projecten en die 

Resultaat 
Het Huis kan zijn rol als provinciaal 
kennisplatform voor kunst en 
erfgoed beter uitvoeren. Een 
cultureel veld dat beter op de 
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Het Huis kan het culturele veld in 
Limburg beter van dienst zijn door 
zijn communicatiemiddelen met 
name in te zetten voor het delen 
van kennis over actuele 
(beleids)thema’s, het bieden van 
inhoudelijke verdieping en het 
vertalen van trends en 
ontwikkelen naar de werkpraktijk 
in Limburg.    

relevante kennis en informatie 
te delen over bijv. culturele en 
maatschappelijke trends en 
ontwikkelingen en  financiering 
in de vorm van 
(achtergrond)artikelen, blogs 
etc. en het inzichtelijk maken 
van netwerken (belangrijke 
spelers binnen iedere 
disciplineketen, 
talentontwikkelingsstructuren 
etc.). 

van de aangesloten organisaties. Ook 
informeerden wij het veld over zaken 
als projectfinanciering, onze 
loketfunctie op het gebied van 
verenigingsondersteuning en het 
nieuwe landelijke cultuurbeleid.   

hoogte is van relevante 
ontwikkelingen, speerpunten van 
landelijk en provinciaal beleid etc. en 
wat dit voor hen betekent. Ook 
kunnen zij op toegankelijkere wijze 
en sneller kennis vergaren omtrent 
onderwerpen als financiering etc.   

 

streektaal 
 
Voorlichting geven over de 
Limburgse streektaal 
Er bestaat een grote behoefte aan 
onderbouwde informatie over de 
Limburgse streektaal. Dit blijkt uit 
het groot aantal vragen dat het 
Huis hierover krijgt. Deze vragen 
zijn afkomstig van studenten, 
heemkundeverenigingen, 
personen die een Limburgs 
woordenboek willen 
samenstellen, de media etc.      

1. Het geven van advies op maat 
over de diverse aspecten van de 
Limburgse streektaal.  

2. Het verzorgen van lezingen, 
presentaties en publicaties over 
de Limburgse streektaal.   

1. Wij beantwoordden een groot 
aantal vragen over allerlei 
aspecten van de Limburgse taal, 
onder meer van leerlingen en 
studenten, bijvoorbeeld in het 
kader van een profielwerkstuk, 
(kringen van) Veldeke Limburg, de 
werkgroep Ransdaals 
woordenboek, de stichting Willy 
Dols, L1 en vele individuen. Ook 
werkten wij op 5 juni mee aan een 
interview over het Limburgs door 
studenten van de lerarenopleiding 
van de Hogeschool Arnhem-
Nijmegen. Op 13 juni werkten wij 
mee aan een interview met Radar 
Limburg over het thema jongeren 
en dialect. Op 22 oktober namen 
wij deel aan het tv-programma 
‘Avondgasten’ over de toekomst 

Resultaat  
Promotie van de Limburgse 
streektaal. De verspreiding van de 
kennis over en de waardering voor 
het Limburgs is vergroot. 
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van het Limburgs, dat werd 
georganiseerd door L1.  
Op 2 november werkten wij mee 
aan het radioprogramma ‘De 
Stemming’ van L1, wederom over 
de toekomst van het Limburgs. 

2. Op 14 mei verzorgden wij op 
verzoek van Zij Actief en de 
Heemkunde Schimmert in 
Schimmert een lezing over het 
Limburgs waar zo’n 45 personen 
aan deelnamen en op 2 
september verzorgden wij voor Zij 
Actief een lezing in Doenrade met 
ongeveer 60 deelnemers. Aan het 
eind van de bijeenkomsten 
konden de deelnemers een 
informatiepakket over het 
Limburgs meenemen. 

 

dans 

 
Dansnetwerk 
Het Huis constateert dat 
dansdocenten, dansscholen, 
dans(voor)opleidingen, 
welzijnsstichtingen, 
talentmakelaars (ViaZuid en 
Kunstbende Limburg) en 
professionele dansgezelschappen 
en -initiatieven (waaronder 
Schrit_tmacher Festival, 

1. Het in contact treden met de 
diverse danspartijen die actief 
zijn in de provincie en het 
leggen van verbindingen tussen 
deze partijen. Daar waar het 
Huis mogelijkheden tot 
langdurige samenwerking 
signaleert (bijv. door 
amateurdansers en dansscholen 
te betrekken bij professionele 
dansinitiatieven) stimuleert het 
Huis de samenwerking. Ook 
genereert het Huis meer 
aandacht voor succesvolle 

1,2 &3. Wij hebben 
dansonderwijs/opleiding, -festivals, 
-presentatieplekken en -
gezelschappen in verbinding 
gebracht met het amateurveld en 
samenwerking gestimuleerd op het 
gebied van programmering en 
productie. Ook hebben we de 
samenwerking met de urban dans 
scène versterkt. Eén en ander heeft 
uiteindelijk geleid tot het plan 
‘Right Now!’ (proeftuin dans 
Stedelijke Cultuurregio Zuid) dat bij 
het Ministerie van OCW werd 

Resultaat  
Een betere en structurele 
samenwerking tussen de diverse 
partijen in het dansveld in Limburg 
en een stevig(er) dansklimaat 
waarbinnen talentvolle dansers zich 
beter kunnen ontwikkelen, 
vernieuwende dansprojecten en een 
groter publieksbereik voor 
dansactiviteiten in de regio.   
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International Breakdance Event 
en De Nederlandse Dansdagen) 
nauwelijks of veelal op 
projectbasis (kortstondig) met 
elkaar samenwerken. Door het 
uitblijven van structurele 
samenwerking blijft ook een sterk 
dansnetwerk uit.  
 

samenwerkingsprojecten op het 
gebied van dans. 

2. Het peilen van de behoefte aan 
(en het eventueel oprichten 
van) een provinciaal 
dansplatform waarbij de 
verbinding wordt gelegd tussen 
reeds ontwikkelde platformen 
zoals de Stedelijke Cultuurregio 
Zuid (keten dans), het regionaal 
actieprogramma kunst en 
cultuur Noord-Limburg en het 
platform voor (voor)opleidingen 
dans in Zuid-Limburg. 

3. Het adviseren over de wijze 
waarop invulling gegeven kan 
worden aan de proeftuin ‘Dans’ 
i.h.k.v. de Stedelijke 
Cultuurregio Zuid en ook 
beleidsmatig een bijdrage 
leveren aan het verstevigen van 
het dansnetwerk in Limburg. 
#cultuurbeleid 

ingediend en op 26 april werd 
gehonoreerd. Vanaf juli werden de 
drie programmalijnen van de 
proeftuin (publiek van de 
toekomst, meer ruimte voor 
makers door samenwerking en de 
samenwerking tussen de festivals, 
podia en producerende 
organisaties) concreet uitgewerkt. 
Wij leverden daar een bijdrage aan. 
De proeftuin vervulde de functie 
van een dansnetwerk. 
 
 

 

 musea 
 
Kennisnetwerk voor musea en 
erfgoed 
Uit een onderzoek* dat het Huis 
in 2017 heeft uitgevoerd (middels 
gesprekken, begeleidingstrajecten 
en de jaarlijkse vragenlijst voor 

1. Het Huis zet middels het 
‘kennisnetwerk voor musea en 
erfgoed’ in op het vergroten van 
inhoudelijke kennis (en 
bewustwording) en 
vaardigheden van medewerkers 
en vrijwilligers op het gebied 
van collecties, publiek & 
educatie, museaal bedrijf, 
cultureel ondernemerschap en 

1. Er is een plan van aanpak 
opgesteld om de 
kennisnetwerkfunctie van het Huis 
te borgen en te structureren.  

2. Er is gestart met een project 
‘#museumsjtuk’ i.s.m. met de 
FML, tien musea en animatoren 
van het bedrijf Kijklijn ten 
behoeve van gezamenlijke online 

Resultaat  
Een kennisnetwerk dat zorgt voor 
meer verbinding en samenwerking 
tussen musea onderling en daardoor 
bijdraagt aan een stevigere 
museumsector en een stevigere 
verbinding tussen musea 
(erfgoedsector) en commerciële 
partners uit het economische 
domein. En daardoor een groter 
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Limburgse musea) blijkt dat het 
Limburgse museale veld behoefte 
heeft aan een structureel 
kennisnetwerk waarin 
medewerkers en vrijwilligers de 
mogelijkheid krijgen zich te 
ontwikkelen op diverse gebieden 
(van museaal bedrijf tot 
preventieve conservering). Een 
netwerk waarin zij elkaar 
ontmoeten en inspireren, waar 
een basis voor samenwerking op 
velerlei gebied wordt gelegd, 
waarbinnen gezamenlijk 
trainingen en lesmateriaal wordt 
ontwikkeld en waaruit landelijke 
potentie blijkt. 
 
* De resultaten van het onderzoek zijn 
verwerkt in het visiestuk ‘Kennisnetwerk voor 
musea en erfgoed’.  
 
 

(financiële) middelen ten 
behoeve van professionalisering 
(op basis van de Museumnorm) 
en toekomstbestendigheid door 
het ontwikkelen en organiseren 
van trainingen, workshops, 
praktijkdagen, 
netwerkbijeenkomsten en 
kleinschalige projecten. Daarbij 
is er ook aandacht voor het 
versterken van het netwerk 
tussen musea onderling, 
erfgoedinstellingen, overheden 
en potentiële (commerciële) 
partners en voor best practices 
om elkaar te inspireren. 
#deskundigheidsbevordering 

2. Het versterken van het 
onderlinge netwerk van musea, 
erfgoedinstellingen, overheden 
en potentiële (commerciële) 
partners (bijv. VVV’s, hotels en 
het bedrijfsleven) t.b.v. 
cultureel ondernemerschap 
middels het leggen van 
verbindingen tussen diverse 
stakeholders en het signaleren 
van potentiële 
samenwerkingsmogelijkheden 
in het veld.  

3. Het aandragen van het 
‘kennisnetwerk’ als landelijk 
voorbeeld en het delen van 

promotie van Limburgse 
collecties. 

3. N.v.t.  

publieksbereik en nieuwe 
financieringsmogelijkheden voor 
musea.  
 
Medewerkers en vrijwilligers die 
betere en meer vaardigheden 
hebben ontwikkeld op het gebied 
van o.a. conservering en museaal 
bedrijf en daardoor een 
professionalisering van het 
Limburgse museale veld.  
 
Maatschappelijk effect 
Collecties zijn beter bewaakt en 
behouden voor toekomstige 
generaties.  
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onze kennis, kunde en aanpak 
daaromtrent met andere 
museumconsulenten. 

 

 film & fotografie  
 

Provinciaal en Euregionaal 
filmnetwerk en -klimaat 
Dankzij investeringen en de inzet 
van zowel de Provincie Limburg 
als filmpartners uit het veld is een 
basis gelegd voor een provinciaal 
filmklimaat. Er liggen echter nog 
kansen (en er is een behoefte uit 
het veld) als het gaat om bijv. 
doorontwikkeling/versterking van 
de filmsector, 
internationalisering, 
samenwerking, educatie en het 
vergroten van de zichtbaarheid 
van de sector. Ook in het licht van 
de Pact van Zuid (Stedelijke 
Cultuurregio Zuid) en de 
‘proeftuin film’.  
 
Euregionaal gezien fungeert 
Limburg als voorbeeld als het gaat 
om investeringen en 
ontwikkelingen op het gebied van 
film. Partners over de grens willen 
graag kennis vergaren over 
Limburgse aanpak en willen 
samen met partners uit Limburg 

1. Het organiseren en bijwonen 
van overleggen met lokale 
overheden en makers en 
partners uit het audiovisuele 
veld (ook in het kader van de 
Stedelijke Cultuurregio 
Zuid/proeftuin film) om te 
bespreken hoe de filmsector in 
Limburg kan worden versterkt 
en het gezamenlijk formuleren 
en uitvoeren van ambities die in 
dit kader worden opgesteld.  

2. Het initiëren en/of bijwonen 
van overleggen met 
filmpartners uit zowel 
Nederlands-Limburg als 
Belgisch-Limburg, Luik en de 
NRW (o.a. platforms en 
instanties als CineSud en Centre 
Audiovisuel Liège, opleidingen 
als MAFAD en LUCA School of 
Arts, filmfestivals als Euregion 
Shorts en Euregionaal 
Jeugdfilmfestival) om kennis, 
best practices en ervaringen uit 
te wisselen, duurzame 
samenwerkingsverbanden te 
creëren en verbindingen te 
leggen tussen reeds bestaande 
filminitiatieven in de Euregio of 

1. Wij hebben de bijeenkomsten 
bijgewoond die i.h.k.v. de 
proeftuin film van de Stedelijke 
Cultuurregio Zuid werden 
georganiseerd.  
 
We schreven i.s.m. de Limburg 
Filmcommissioner een visiestuk 
waarin we terugblikten op de 
verdiensten van de afgelopen 
periode en de kansen die er nog 
liggen op het gebied van film. We 
deden in dat kader aanbevelingen 
op het gebied van o.a. de 
doorontwikkeling van 
filmtalentontwikkeling, 
mediaeducatie, samenwerking 
tussen filmpartners en de 
toekomstige invulling van het 
Limburgs Filmfonds (Nadere 
Subsidieregels Film van de 
Provincie Limburg). Het visiestuk 
werd gebruikt bij o.a. de 
formulering van de speerpunten 
(aanvraag OCW) voor de proeftuin 
film en gesprekken met de 
Provincie Limburg over het 
toekomstige filmbeleid en de 
voortzetting en invulling van het 
Limburgs Filmfonds.   

Resultaat 
Een (steviger) netwerk van partners 
uit het audiovisuele veld in Limburg 
die zich gezamenlijk inzetten voor 
een versterking van het provinciale 
filmklimaat. Een netwerk dat ervoor 
zorgt dat er meer en beter wordt 
samengewerkt en op elkaar wordt 
afgestemd; versnippering van 
aanbod  (filmfestivals en –
initiatieven) is tegengegaan, de 
zichtbaarheid van de Limburgse 
filmsector is vergroot en er is 
gezamenlijk ingezet op educatie en 
talentontwikkeling.  
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investeren in een Euregionaal 
filmklimaat en -netwerk.  

het stimuleren en organiseren 
van nieuwe initiatieven.  

 
We gingen i.h.k.v. de proeftuin 
film met Lumière Cinema in 
Maastricht in gesprek om 
duurzame  
samenwerkingsmogelijkheden op 
het gebied van 
film/mediaeducatie te bespreken 
(o.a. binnen de kaders van de 
SCRZ). Onze samenwerking en 
werkzaamheden in dat kader 
worden toegelicht in het 
hoofdstuk ‘cultuureducatie’ van 
dit Jaarverslag.  
  

2. Wij hebben in 2019 geen 
overleggen bijgewoond met 
filmpartners over de grens.   

AANVULLEND    

 

 
 
Huisdag  
Het Huis wil zich steviger 
profileren als zijnde de Limburgse 
steunfunctie op het gebied van 
kunst, cultuur en erfgoed en het 
culturele veld kennis laten maken 
met de diverse werkzaamheden 
die het verricht. Ook wil zij het 
culturele veld informeren over 
actuele culturele ontwikkelingen 

1. Het organiseren van de 
Huisdag; een dag voor het 
culturele veld in Limburg die in 
het teken staat van inspireren, 
netwerken en het delen van 
kennis over actuele, culturele 
thema’s.  

1. De allereerste editie van de 
Huisdag vond plaats op 17 mei jl. 
in Lumière Cinema in Maastricht. 
Wij organiseerden i.h.k.v. deze 
dag inspiratiesessies op het 
gebied van 
verenigingsondersteuning, 
creatief ondernemen, 
cultuureducatie, community arts, 
het vinden en binden van 
vrijwilligers en storytelling als 
marketingstrategie en een 
rondleiding over industrieel 
erfgoed in het Sphinxkwartier. 

Resultaat  
Bezoekers (zowel aangesloten 
organisaties, creatieve ZZP’ers als 
professionele culturele instellingen) 
hebben kennis vergaard over actuele 
thema’s en in de breedte kennis 
gemaakt met het Huis, de 
medewerkers  en de 
werkzaamheden die het Huis 
verricht. Daardoor is de 
zichtbaarheid van het Huis vergroot.  
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en thema’s en culturele partijen 
met elkaar in contact brengen.   
 

Ook creëerden we ruimte om te 
netwerken en boden we 
talentvolle makers een podium. 
De Huisdag werd bezocht door 
125 personen uit het brede 
culturele veld.  

 

 
 
Festivalkaart Limburg  
De Provincie Limburg wil graag de 
festivals in de provincie in kaart 
brengen en ontsluiten voor het 
publiek.       
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Het ontwikkelen van een online 
festivalkaart. 

2. Het aanvullen en actualiseren 
van de kaart. 

1. Wij ontwikkelden i.s.m. 
Betawerk en in onderling 
overleg met de Provincie 
Limburg een online 
festivalkaart 
(www.festivalkaartlimburg.nl 
of www.hklimburg.nl/festival 
kaart) waarop een groot 
aantal Limburgse festivals 
(verschillende disciplines) 
staan aangegeven. De kaart 
toont de diversiteit van het 
Limburgse festivallandschap, 
maakt inzichtelijk op welke 
locaties festivals plaatsvinden 
en verschaft bezoekers de 
nodige  achtergrondinformatie 
over de festivals in kwestie. 
De festivalkaart werd in 
januari door ons opgeleverd 
en aan provinciale staten 
gepresenteerd tijdens een 
statenvergadering.  

2. De festivalkaart werd continu door 
ons aangevuld en geüpdatet, o.a. 
op basis van informatie die 

Resultaat 
Een online festivalkaart die het 
publiek de mogelijkheid biedt om op 
één centrale plek alle info te 
vergaren over de festivals in onze 
provincie. Voor de festivals zelf is de 
festivalkaart een middel waarmee 
hun zichtbaarheid wordt vergroot.     
 
 

http://www.festivalkaartlimburg.nl/
http://www.hklimburg.nl/festivalkaart
http://www.hklimburg.nl/festivalkaart
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festivalorganisatoren bij ons 
aanleverden.  

 

 streektaal &  literatuur 
 
Taalborrel 
Organisaties en personen die 
actief zijn op het terrein van (de 
Limburgse) taal zijn nog 
onvoldoende op de hoogte van 
hun wederzijdse activiteiten en 
plannen. 

1. Het organiseren van een taal- 
en letterenborrel met als doel 
om het netwerk van het Taal- 
en Letterenplatform uit te 
breiden en te verstevigen. 
Tijdens de borrel worden 
pitches gegeven over 
verschillende taalonderwerpen 
en komen verschillende 
instanties en personen (van 
welzijnsorganisaties tot 
onderwijs tot literatuur en 
streektaal) aan het woord. 

1. Wij organiseerden de taal- en 
letterenborrel i.s.m. Cubiss op 
5 juli 2019 in de ECI 
Cultuurfabriek. Een breed veld 
werd hiervoor uitgenodigd: 
bibliotheken, zzp’ers, het 
onderwijs en 
welzijnsorganisaties. Vooral 
het streektaal- en 
literatuurveld was 
vertegenwoordigd. De 
gekozen vorm (een borrel met 
pitches) voldeed niet aan onze 
verwachting. Een soortgelijke 
bijeenkomst zal niet meer in 
deze vorm georganiseerd 
worden door Het Huis. 

Resultaat  
De taal- en letterenorganisaties zijn 
beter op de hoogte van elkaars 
activiteiten en hebben kennis 
gemaakt met activiteiten en 
werkzaamheden van organisaties uit 
andere maatschappelijke velden. 
Hierdoor wordt onderlinge 
samenwerking gestimuleerd.  
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3. Cultuureducatie  

Onder ‘cultuureducatie’ verstaan we alle vormen van educatie waarbij cultuur als doel of als middel wordt ingezet. Cultuureducatie is leren over cultuur, 
door cultuur en met cultuur. Via cultuureducatie ontwikkelen zowel kinderen als volwassenen culturele competenties en talenten. Ze doen kennis op over 
cultuur als fenomeen en als expressiemiddel, ontwikkelen culturele vaardigheden en een open houding ten aanzien van cultuur en hun omgeving. 
Cultuureducatie is van groot belang voor ieders betrokkenheid bij de samenleving. Wie kennis neemt van kunst, erfgoed en media, en daar bewust en actief 
mee bezig is, doet mee aan de samenleving en ontwikkelt begrip voor andere normen, waarden en culturen. Door cultuureducatie te verankeren binnen het 
onderwijs wordt het creatieve vermogen sterker ontwikkeld. Tot slot vormt cultuureducatie een belangrijke voedingsbodem voor passieve en actieve 
cultuurparticipatie en talentontwikkeling.  
 
Kunsteducatie, erfgoededucatie en mediaeducatie 
Cultuureducatie is een verzamelbegrip en omvat kunsteducatie, erfgoededucatie en mediaeducatie. Onder ‘kunsteducatie’ verstaan wij het doelbewust 
leren over en door middel van kunst via gerichte instructie, zowel binnen- als buitenschools. Leerlingen of deelnemers leren over kunst door er actief mee 
bezig te zijn en zelf iets te maken of door cultuurbezoek en het lezen over kunst en cultuur en het reflecteren op eigen werk en dat van anderen. Onder 
‘erfgoededucatie’ verstaan we het doelbewust leren over materieel (monumenten, archeologie en musea) en immaterieel erfgoed (streektaal), zowel 
binnen- als buitenschools. Daarbij doen leerlingen aan de hand van sporen uit het verleden kennis en vaardigheden op en ontwikkelen zij inlevingsvermogen 
en persoonlijk, cultureel en historisch bewustzijn. Erfgoededucatie betreft het leren over en door middel van erfgoed in de eigen omgeving waarbij het 
heden wordt gekoppeld aan het verleden of de herinnering. ‘Mediaeducatie’ wordt gezien als een essentiële voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van 
de ‘kennis- en communicatiemaatschappij’. De maatschappelijke betekenis van media en de wijze waarop deze mede vorm geven aan onze samenleving, 
cultuur en economie, vereisen dat kinderen de kennis en vaardigheden bezitten om te kunnen omgaan met elektronische media waarin tekst, beeld en 
audiovisuele middelen geïntegreerd zijn. 
 
Het Huis vindt cultuureducatie ontzettend belangrijk, omdat het de basis vormt voor een leven lang cultuur. Het Huis signaleert echter dat er op het gebied 
van kunst-, erfgoed- en mediaeducatie nog veel winst te behalen valt, met name als het gaat om het ontsluiten van het aanbod, het bij elkaar brengen van 
vraag (behoefte van scholen) en aanbod (aanbieders van cultuureducatie), het verduurzamen van contacten en netwerken en het versterken van de 
verbinding binnen- en buitenschools aanbod. Als het gaat om cultuureducatie richt het Huis zich op de doelgroepen primair en voortgezet onderwijs en 
volwassenenonderwijs.  
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URGENTIE INZET EN ROL - 
HUIS VOOR DE KUNSTEN LIMBURG 

VOORTGANG BEOOGD 
RESULTAAT/MAATSCHAPPELIJK EFFECT 

 

 

 
Verankeren van cultuureducatie  
Het Huis constateert dat in Limburg 
verbeterslagen gemaakt kunnen 
worden bij het behalen van de 
doelstellingen van de regeling 
‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ 
(CMK). Iedere penvoerder (centrum 
voor de kunsten) hanteert een 
eigen programma en aanpak. Dit 
zorgt niet alleen voor versnippering 
in het aanbod en de uitvoering, 
maar het zorgt ook voor minder 
inhoudelijk rendement. Er is 
momenteel geen overkoepelend 
orgaan dat de uitvoering van de 
regeling op provinciaal niveau 
monitort en kan bijsturen, de 
kwaliteit kan bewaken en de 
afstemming met overheden en 
andere stakeholders etc. voor zijn 
rekening neemt. Met de komst van 
een dergelijk orgaan zouden de 
penvoerders zich beter kunnen 
focussen op de uitvoering en het 
behalen van resultaten.  

1. Het implementeren van 
‘cultuureducatie’ in de 
organisatie en het bepalen van 
de rol die het Huis provinciaal 
gezien kan vervullen op dat 
gebied. Daarbij heeft het Huis 
aandacht voor de 
overkoepelende functie die het 
kan vervullen in relatie tot het 
Platform Cultuureducatie 
Limburg (PCL), het beter 
ontsluiten van het 
cultuureducatie aanbod, het 
verduurzamen en borgen van 
reeds bestaande contacten en 
netwerken, het (beter) bij elkaar 
brengen van vraag en aanbod 
(en het ondersteunen van het 
culturele veld in hun relatie 
richting onderwijs), het leggen 
van verbindingen tussen de 
programma’s op scholen en het 
naschoolse aanbod van o.a. het 
Huis en aangesloten organisaties 
(link versterken binnen-
buitenschoolse aanbod) en het 
inzetten van het netwerk en de 
behaalde resultaten van 
Masterplan Muziekonderwijs 
Limburg DOOR! voor andere 

1. Binnen de organisatie 
hebben we gesprekken 
gevoerd met consulenten 
van verschillende 
disciplines over het 
ontwikkelen of versterken 
van een 
cultuureducatieprogramma, 
o.a. op het gebied van 
streektaal, theater en 
erfgoed. Daarbij ligt o.a. de 
focus op het koppelen van 
binnenschools- en 
buitenschoolsaanbod en de 
verbinding tussen 
cultuureducatie en 
cultuurparticipatie.  
 

Het PCL is, i.s.m. de 
penvoerders, omgebouwd tot 
een platform dat zich meer 
richt op verdieping en 
kennisdeling. Dat betekent dat 
we de oude vorm hebben 
losgelaten en vooral inspelen 
op thema’s die actueel zijn. 
Hierbij nodigen we dan gericht 
deelnemers uit om een 
inhoudelijke bijdrage te 
leveren. 

Resultaat 
Het Huis dat fungeert als provinciaal 
aanspreekpunt en expertisecentrum 
voor cultuureducatie in Limburg. Vanuit 
haar overkoepelende rol behoudt het 
Huis het overzicht, signaleert het trends 
en ontwikkelingen en speelt het daar op 
in. Daardoor is de kwaliteit van 
cultuureducatie beter gewaarborgd. Het 
Huis is een logische gesprekspartner 
voor zowel onderwijs, penvoerders, 
landelijke instanties, overheden, het 
amateurveld en cultuuraanbieders in 
Limburg. Het Huis stuurt mee met 
landelijk beleid op het gebied van 
cultuureducatie. 
 
Door het scholennetwerk van 
‘Masterplan Muziekonderwijs Limburg 
DOOR!’ te verbinden aan het Huis is het 
eenvoudiger om het educatieve aanbod 
van andere kunstdisciplines onder de 
aandacht te brengen van scholen. 
Hierdoor wordt het cultuureducatie-
aanbod vergroot en komen leerlingen 
met meer kunstdisciplines in aanraking.  
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kunstdisciplines (fungeren als 
blauwdruk).  

2. Het deelnemen aan het Landelijk 
Platform Kenniscentra 
Cultuureducatie (LPKC) en het 
Vakoverleg Erfgoededucatie van 
het LKCA waarbij het Huis samen 
met andere provinciale 
instellingen meedenkt over de 
toekomstige (landelijke) regeling 
op het gebied van 
cultuureducatie. #cultuurbeleid   

 
       AANVULLEND 
3. Het beschrijven van onze 

missie/visie, rol en 
werkzaamheden op het gebied 
van cultuureducatie. 

Samen met de penvoerders 
hebben we onderzocht hoe zij 
elkaar kunnen versterken.  
 
We hebben ons o.a. bezig 
gehouden met de vragen wat 
we nodig hebben om het 
programma CMK2 te laten 
slagen, hoe we kunnen 
anticiperen op CMK3, hoe we 
de scholen bereiken die nog 
niet zijn aangesloten en hoe we 
de relaties met de 
verschillende gemeenten 
kunnen verbeteren.  
In de afgelopen periode zijn 
HKL en de penvoerders meer 
naar elkaar toegegroeid. 
Daardoor is er een 
gemeenschappelijke basis 
ontstaan. Deze heeft er in 
geresulteerd dat onderstaande 
thema’s door de penvoerders 
worden uitgewerkt en 
opgenomen worden in hun 
subsidie aanvraag CMK 3 die in 
2020 ingediend moet worden.  
Het gaat dan over:  
 
1. Versterking Onderwijs en 
Culturele veld / het borgen van 
afstemming culturele 
instellingen; 
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onderwijsinstellingen en 
gemeenten  
2. Deskundigheidsbevordering 
/ Kennisdeling  
3. Samenwerking met de Pabo 
/ samenwerking met het 
kunstvakonderwijs  
4. aansluiting binnen- en 
buitenschools  
5. aansluiting VO 
6. Samenwerking penvoerders 
en de rol van het Huis voor de 
Kunsten  
7. Muziekonderwijs 
 
Het idee om samen met de 
Provincie Limburg een 
inspiratiesessie over 
cultuureducatie voor 
gemeenten uit te werken om 
ze mee te nemen in het proces 
richting CMK 3 en met het doel 
om ze na te laten denken over 
de wijze waarop zij kunnen 
bijdragen, is verschoven naar 
2020. Dit omdat het binnen het 
traject richting CMK3 meer 
relevant is als we de contouren 
van de nieuwe regeling weten.  

 
18 september organiseerden 
wij “De dag van de 
cultuureducatie”. 
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Thema: hoe kunnen de  
culturele instellingen met een 
educatieve opdracht in Limburg 
beter aansluiten bij de regeling 
CMK. Het doel was bewustzijn 
en begrip te creëren bij het 
culturele veld als het gaat om 
de voorwaarden van de CMK-
regeling. Daarnaast wilden we 
informatie ophalen over waar 
de moeilijkheden zitten en wat 
men nodig heeft. Vanuit deze 
opbrengst gaan we in 2020 
thematische vervolgsessies 
organiseren en het veld 
versterken. 
 
Op 27 september voerde HKL 
samen met de Provincie 
Limburg een gesprek met OCW 
en de onderwijsinspectie over 
de mogelijkheden van het 
invoeren van de Limburgse taal 
in het onderwijs en 
kinderopvang. 
Op 6 november heeft het HKL 
een workshop ‘streektaal in het 
onderwijs’ verzorgt binnen het 
streektaal symposium. 
Hiervoor hebben we het 
Moodertaalspel ontwikkeld. 
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In aanloop naar dit convenant 
is het HKL met de PCL-leden in 
gesprek gegaan over het 
belang van (educatie in/over 
de) Limburgse streektaal. Zo 
maakten wij gezamenlijk een 
inventarisatie van wat er zoal 
gebeurt op dat vlak, hoe de 
organisaties met streektaal 
omgaan en of ze zich willen 
conformeren aan het 
convenant. Alle partijen 
(opleidingen, onderwijs, 
culturele veld) reageerden 
enthousiast en wilden 
meedenken en meedoen in het 
vervolgtraject.  

 
Met de penvoerders 
overlegden we structureel één 
keer in de zes weken over de 
de voortgang van CMK 2 en 3. 
 
Met het LGOG hebben we het 
subsidietraject met de 
penvoerders rondom het 
erfgoed project reizen in de tijd 
opgepakt. 
 
2. Wij hebben deelgenomen 

aan bijeenkomsten van het 
LKCA, LPKC en vanuit deze 
gremia richting o.a. OCW 
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geadviseerd over het tot 
stand gekomen 
cultuurbeleid 2021-2024 en 
het belang van 
cultuureducatie daarin.  
Ook sloten we aan bij 
overleggen van het FCP, de 
schijf van 5, LPKC en het 
landelijk netwerk 
muziekonderwijs MMK. 
 
In het kader van 
kennisdeling werkte het 
samenwerkingsverband 
voor het landelijke 
programma CMK (LKCA, 
FCP en minOCW) aan een 
publicatie om de 
opbrengsten en collectieve 
impact van CMK zichtbaar 
te maken. Daarbij werd ons 
gevraagd om een bijdrage 
in de vorm van een artikel 
aan te leveren. Het Huis gaf 
daar gehoor aan. Naar 
verwachting wordt het 
artikel medio 2020 landelijk 
gepubliceerd. 

 
      AANVULLEND 
3. We schreven een document 

waarin de missie, visie,  rol, 
plan van aanpak van het 
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Huis op het gebied van 
cultuureducatie staat 
beschreven. Bovenstaande 
punten zijn hierin 
belangrijke speerpunten en 
vormen de basis voor de 
werkzaamheden die het 
Huis verricht op het gebied 
van cultuureducatie.  

 

 muziek  
 

Masterplan Muziekonderwijs 
Limburg DOOR! 
‘Masterplan Muziekonderwijs 
Limburg DOOR!’ is in 2014 ontstaan, 
omdat er een grote behoefte werd 
geconstateerd bij scholen om hun 
muziekonderwijs opnieuw in te 
richten en te verduurzamen. Tevens 
gaven muziekverenigingen aan dat 
zij graag aansluiting wilden bij de 
doelgroep basisschoolleerlingen en 
dit niet zelfstandig konden 
realiseren, omdat ze moeilijk bij 
scholen binnenkwamen. Om gehoor 
te geven aan de oproep van zowel 
het onderwijs als het 
amateurmuziekveld heeft de 
Provincie Limburg het Masterplan 
Muziekonderwijs Limburg DOOR! 
ontwikkeld.  
 

1. Het instandhouden, verder 
vormgeven en doorontwikkelen 
van het ontstane natuurlijke 
netwerk rondom DOOR! met de 
(kern)partners (waaronder de 
provinciale muziekbonden, 
kunstencentra, Platform 
Cultuureducatie Limburg). Het 
intensiveren van het natuurlijke 
netwerk leidend tot het Netwerk 
SamenDOOR! dat zich richt op 
kennisdeling, ambassadeurschap 
richting gemeenten en 
bedrijfsleven en de verdere 
borging met betrekking tot het 
muziekonderwijs in en na school. 
Het uitvoeren van de activiteiten 
t.b.v. het netwerk SamenDOOR! 
waaronder de nieuwe 
subsidieregeling SamenDOOR! 
(i.s.m. met de provinciale 
muziekbonden die bij het Huis 
zijn aangesloten en st. 

1. In het kader van de 
SamenDOOR!-regeling 
kenden wij in schooljaar 
2018-2019 87 aanvragen 
van scholen toe die de 
samenwerking opzochten 
met muziekverenigingen en 
17 aanvragen van scholen 
waarbij de samenwerking 
met een poppodium 
centraal stond. We hebben 
in kaart gebracht welke 
scholen met welke 
vereniging samenwerkt en 
hoeveel leerlingen dit heeft 
opgeleverd voor de 
deelnemende 
verenigingen. 
 
Om het netwerk van 
Samen DOOR! te 
intensiveren voerden wij 
gesprekken met de 
muziekbonden, het 

Resultaat  
Het reeds opgebouwde netwerk van 
Masterplan Muziekonderwijs Limburg 
DOOR! is geborgd en muziekonderwijs is 
nog beter verankerd in het onderwijs. 
Middels SamenDOOR! is de 
samenwerking tussen scholen, lokale 
muziekverenigingen, centra voor de 
kunsten etc. gestimuleerd en 
geïntensiveerd en zijn bestaande 
structuren en het binnen- en 
buitenschoolse domein met elkaar 
verbonden.  

 
Het initiatief ‘Geef je instrument DOOR!’ 
zorgt ervoor dat scholen en 
muziekverenigingen genoeg  
instrumentarium hebben om goed 
muziekonderwijs aan te kunnen bieden. 
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In juni 2018 ondertekenden de 
Provincie Limburg, het Huis voor de 
Kunsten Limburg, de provinciale 
muziekbonden en andere partijen 
een convenant waarin de ambitie 
wordt uitgesproken om alle 
kinderen in Limburg in 2020 
structureel muziekonderwijs aan te 
bieden. Om dat te kunnen 
realiseren en het masterplan te 
kunnen borgen, is de uitvoering van 
DOOR! per 1 september 2018 
overgedragen aan het Huis voor de 
Kunsten Limburg.  

Popmuziek Limburg).  #netwerk 
en kennisoverdracht 

2. Het verder positioneren en 
inbedden van muziekonderwijs 
binnen het Platform 
Cultuureducatie Limburg (PCL) 
en binnen de regionale plannen 
Cultuureducatie met Kwaliteit.  

3. Het ondersteunen van Adams 
Muziekcentrale bij de uitvoering 
van de campagne ‘Geef je 
instrument DOOR!’ met focus op 
de verbinding van de hulpvraag 
van scholen met Adams 
Muziekcentrale.  

4. Het organiseren van een 
jaarlijkse bijeenkomst over 
muziekonderwijs gekopppeld 
aan de jaarlijkse Dag van de 
Cultuureducatie in Limburg van 
het Platform Cultuureducatie 
Limburg. #netwerk en 
kennisoverdracht 

5. Het organiseren van de 
DOOR!dag samen met de andere 
partners om kennis te delen over 
muziekeducatie, inspiratie te 
bieden, nieuwe ideeën te 
ontwikkelen en zichtbaar te 
maken wat er gebeurt op het 
gebied van muziekeducatie. 
#netwerk en kennisoverdracht 

 

bedrijfsleven en 
gemeenten.  

2. DOOR! is een integraal 
onderdeel van CMK 
geworden. Wij hebben 
continu verbindingen 
gelegd met de regeling 
CMK. In overleg met de 
penvoerders zijn we een 
nieuwe structuur aan het 
ontwerpen. Omdat DOOR! 
en CMK ook voor de 
achterban zichtbaar met 
elkaar verbonden moeten 
worden is eind 2019 de 
start gemaakt voor de 
verdere integratie van 
zowel de online als offline 
exposure. In 2020 wordt 
hier verder gevolg aan 
gegeven. 

3. Wij organiseerden de 
crowdfundactie “geef je 
instrument DOOR!”. De 
campagne was succesvol 
en heeft € 23.000 
opgebracht. I.s.m. Adams 
Muziekcentrale stelden wij 
een drietal 
instrumentenpakketten 
samen waaruit scholen 
kunnen kiezen. Door deze 
actie konden 46 scholen 
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       AANVULLEND 
6. Het delen van onze kennis en 

expertise met Meer Muziek in de 
Klas en andere partners. 
 

gebruik maken van een 
muziekinstrumenten- 
pakket en muziek beter 
integreren binnen hun 
onderwijs. Zij deden dit 
i.s.m. de muziekbonden en 
poppodia. Er waren eind 
2019 32 pakketten 
uitgereikt waarvan 11 door 
de LBM. 

4. We hebben geen 
muziekdag gekoppeld aan 
de week van de 
cultuureducatie. In plaats 
daarvan organiseerden we 
i.h.k.v. de SamenDOOR! 
regeling een intervisie- 
bijeenkomst op 25 
september 2019 met de 87 
scholen (en hun 
samenwerkingspartners) 
die gebruik hebben 
gemaakt van de regeling. 
Doel van de bijeenkomst  
was het ophalen van 
informatie om weer 
nieuwe vormen te 
ontwikkelen. Ook wilden 
we wegen vinden om de 
scholen die nog niet zijn 
aangesloten te bereiken. 
Plannen hierover worden 
in 2020 uitgewerkt. 
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5. Wij organiseerden de 
jaarlijkse DOOR!dag. 
Tijdens deze dag werd de 
crowdfundactie “geef je 
instrument DOOR!” 
gelanceerd. Scholen die 
met ondersteuning van 
DOOR! al een blazersklas 
hebben ingericht, lieten op 
deze dag de resultaten 
horen. Landelijke partner 
Meer Muziek in de Klas 
verzorgde daarnaast een 
workshop voor de 
convenant ondertekenaars 
van vorig jaar over de 
voortgang na de 
ondertekening van het 
convenant in 2018. 

 
AANVULLEND 
6. Wij hebben namens DOOR! 

en samen met partners uit 
het onderwijs en de 
muziekbonden 
meegewerkt aan een 
onderzoek van de 
Boekmanstichting over het 
proces en opbrengsten van 
de regionale convenanten 
muziekonderwijs in 
Limburg.  
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Op 5 september hebben 
we samen met de 
gedeputeerde Cultuur van 
de Provincie Limburg 
aangesloten bij een overleg 
op kasteel Noordeinde met 
Koningin Maxima om de 
status van het 
muziekonderwijs in onze 
provincie te bespreken met 
de andere provincies.  
 

Van augustus t/m december 
2019 hebben we het traject 
“Meer muziek in de 
Samenleving” van stichting 
Movare, SMK Kerkrade en de 
muziekverenigingen 
ondersteund in hun 
ontwikkeling om structureel 
muziekonderwijs in alle scholen 
van Movare te realiseren. Wij 
hebben partijen bij elkaar 
gebracht waaronder de 
Nieuwste Pabo.  
 
Op 27 september hebben we 
deelgenomen aan de landelijke 
terugkomdag van Meer Muziek 
in de Klas waar we met andere 
provincies kennis hebben 
gedeeld op het gebied van 
muziekonderwijs.  
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Met Pop in Limburg hebben we 
de SamenDOOR! regeling 
afgestemd. De DOOR! dag van 
2020 zullen we i.s.m. Pop in 
Limburg uitvoeren. 
Een student van het 
Conservatorium is bij het HKL 
geplaatst om zijn 
afstudeerstage te doen. Deze 
staat in het teken van de 
verbinding tussen 
muziekverenigingen en scholen 
in Noord-Limburg en de Impuls 
Muziek- en DOOR! regeling.  
 
Op 10 december hebben we bij 
de Rotaryclub in Heerlen een 
presentatie gegeven over het 
belang van muziekonderwijs in 
onze provincie.  
 
Doorlopend monitoren we 
ontwikkelingen in de vorm van 
artikelen, regelingen en 
inspiratie op het gebied van 
muziekonderwijs. Deze 
informatie delen met onze 
achterban, veelal door middel 
van onze online platformen 
zoals de website en social 
media. 
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streektaal 
 
Streektaaleducatie 
De Limburgse streektaal vormt een 
belangrijk onderdeel van de 
Limburgse identiteit. Het gebruik 
van het Limburgs vermindert.  
Bij het behoud van een regionale 
taal speelt het onderwijs een 
cruciale rol. In het Europees 
Handvest voor regionale talen en 
talen van minderheden van de Raad 
van Europa heeft het onderwijs dan 
ook een centrale positie. Het 
onderwijs is dé plek om 
taalrevitalisering te laten 
plaatsvinden. Toch is er op het 
moment nog maar weinig aandacht 
voor tweetaligheid in het onderwijs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Het (i.s.m. 
streektaalorganisaties) 
ontwikkelen van een landelijk 
model voor streektaaleducatie 
waarbij de landelijke kerndoelen 
van het Nederlands de basis 
vormen en worden vertaald naar 
de regionale taal.  

2. Het verspreiden en promoten 
van het door de 
streektaalfunctionaris 
ontwikkelde lesmateriaal en het 
ontwikkelen van nieuw (digitaal) 
lesmateriaal. Bij het ontwikkelen 
van nieuw lesmateriaal (waarbij 
de  kerndoelen als basis dienen) 
wordt gebruik gemaakt van 
goede voorbeelden van andere 
provinciale 
streektaalorganisaties (o.a. het 
Friese Afûk en het Drentse Huus 
van de Taol). 

3. Het mede ontwikkelen van een 
project dat focust op het gebruik 
van streektaal in 
peuterspeelzalen. In dit kader 
wordt gestart met een 
pilotproject van de stichting 
Spelenderwijs (die het project 
inhoudelijk vorm geeft), de 
Provincie Limburg en een drietal 
gemeenten waar het pilotproject 
zal worden uitgerold. 

1. Voor het Nedersaksische 
taalgebied zijn inmiddels 
kerndoelen voor het 
onderwijs vastgesteld. Wij 
bezien in hoeverre deze 
ook voor de Limburgse 
situatie bruikbaar zijn.  

2. Het door ons ontwikkelde 
Limburgse 
educatiemateriaal werd in 
de verslagperiode op 
verschillende plaatsen 
ingezet, onder meer bij de 
cursussen ‘Limburgs laeze 
en sjrieve’ die bijvoorbeeld 
in Kerkrade, Roermond en 
Echt werden gegeven. Ook 
in de dialectcursus Heëlesj 
die door de Vereniging van 
Leraren in Levende Talen in 
Schunck in Heerlen werd 
georganiseerd, werd ons 
materiaal gebruikt. We 
hebben het lesmateriaal 
ook ter beschikking gesteld 
aan de sectie Limburgs van 
de Vereniging voor Leraren 
van Levende Talen, zodat 
het kan worden gebruikt bij 
de ontwikkeling van 
nieuwe vormen van 
lesmateriaal voor het 
Limburgs.  

Resultaat  
Het gebruik van de Limburgse streektaal 
door de jonge generatie is bevorderd.  
 
Maatschappelijk effect 
De Limburgse streektaal is/blijft ook 
toegankelijk en levend voor toekomstige 
generaties. 
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3. Voor het 
peuterspeelzaalproject van 
de stichting Spelenderwijs 
en de Provincie Limburg 
hebben wij in de 
verslagperiode inhoudelijke 
informatie aangeleverd. 

 erfgoed &   musea 

 

Musea- en erfgoededucatie 
Er is momenteel onvoldoende zicht 
op het aanbod van museum- 
erfgoededucatie in Limburg. 
Daarnaast is er bij veel (kleine) 
musea sprake van educatieve 
programma’s die onvoldoende 
aansluiten op de wensen van het 
onderwijs. Kleine musea geven in 
de jaarlijkse Limburgse 
museumenquête aan niet tevreden 
te zijn over de huidige situatie 
m.b.t. hun aanbod en aansluiting 
met het onderwijs. 
 

1. Het in kaart brengen van alle 
stakeholders op het gebied van 
erfgoededucatie o.a. in musea.  

2. Het uitvoeren van een 
stakeholder- en swot-analyse 
van de bestaande situatie m.b.t 
de aanbieders van en de opzet 
van bestaande programma’s op 
het gebied van museum- en 
erfgoededucatie.  

3. Het bespreken van de resultaten 
(rapportage) met beleidsmakers 
en het Platform Cultuureducatie 
Limburg en het gezamenlijk 
vertalen van de resultaten naar 
de werkpraktijk. #cultuurbeleid 

1. Wij hebben een lijst 
gemaakt met 
educatieve 
programma’s per 
museum. Tevens 
hebben wij een aantal 
gesprekken gevoerd 
met experts en 
betrokken partijen.  
 

2&3. Nog niet van toepassing. 
 
AANVULLEND 
Op initiatief van LGOG en 
DOEN (ECI Cultuurfabriek, 
Roermond) onderzochten wij 
de mogelijkheid en voerden wij 
gesprekken om de landelijk 
ontwikkelde leerlijn ‘Reizen in 
Tijd’ (erfgoedonderwijs) naar 
Limburg te halen.  

Resultaat  
Inzicht in de aanbieders van museum- en 
erfgoededucatie in Limburg en hun 
educatieprogramma’s. Een rapportage 
die als basis dient voor een 
langetermijnvisie en investeringen op 
het gebied van erfgoededucatie  en een 
aanvulling is op de CMK-Limburg regeling 
(die momenteel met name is toegespitst 
op kunsteducatie).  
 
 
Maatschappelijk effect 
Door vraag en aanbod beter op elkaar te 
laten aansluiten en daarmee 
erfgoededucatie  te verankeren in het 
onderwijs, kunnen meer burgers (jong en 
oud) zich beter verhouden tot de 
geschiedenis, hun omgeving en de rol 
van het individu in de hedendaagse 
samenleving. 

 

dans 

 

Doorlopende leerlijn Dans 

1. Het in contact brengen van 
dansdocenten en dansers van 
professionele 
dansgezelschappen met de 
penvoerders van CMK-Limburg 

1&2. Dit project is 
(nog) niet uitgevoerd.  
 

Resultaat  
Workshops en/of projecten (o.l.v. 
dansdocenten en dansers van 
professionele dansgezelschappen) die op 
school worden aangeboden als een 
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Binnen het primair en voortgezet 
onderwijs wordt weinig dans 
aangeboden. Het dansaanbod op 
scholen bestaat voornamelijk uit 
losse dansworkshops of -projecten. 
Het komt zelden voor dat een 
middelbare school dans heeft 
opgenomen in het CKV-programma. 
Als gevolg daarvan bestaat er geen 
doorlopende leerlijn ‘dans’. 
Hierdoor kunnen talentvolle 
dansers zich (binnenschools) 
moeilijk doorontwikkelen.  

en het bespreken van de 
mogelijkheden om dans 
structureel in te bedden in 
lesprogramma’s. 

2. Het gezamenlijk ontwikkelen van 
een educatief dansprogramma in 
de vorm van een doorlopende 
leerlijn i.s.m. dansinitiatieven en 
-gezelschappen in Limburg 
waaronder Sally Dansgezelschap 
Maastricht. 

doorlopende leerlijn. Dans is onderdeel 
van het (CKV) lesprogramma en een 
jonge danser kan zich zowel in het 
primair als voortgezet onderwijs blijven 
ontwikkelen. #talentontwikkeling 
 

 

 film & fotografie  
 
Mediawijsheid en -educatie 
Provinciaal gezien bestaat er geen 
integraal programma/actieplan 
voor het bevorderen van 
mediawijsheid (bewustwording 
over de wijze waarop media 
gebruikt worden en van het effect 
van dat gebruik op henzelf en 
anderen) en -educatie (het zelf 
maken of produceren van 
mediainhouden d.m.v. bijvoorbeeld 
film of fotografie) terwijl het wel 
een zeer belangrijk maatschappelijk 
thema is waarbij ook een 
belangrijke rol is weggelegd voor 
mediaproducenten en culturele 

1. Het inventariseren van het 
aanbod aan programma’s, 
projecten etc. op het gebied van 
mediawijsheid en –educatie in 
Limburg en het (via het Platform 
Cultuureducatie Limburg) 
inventariseren van de behoefte 
van scholen op dat gebied. Op 
basis daarvan maken we een 
analyse en een rapportage met 
aanbevelingen op het gebied van 
mediawijsheid en –educatie. 
#cultuurbeleid 

2. Het initiëren van overleggen (of 
een werkgroep) over 
mediawijsheid en -educatie met 
partners uit het audiovisuele 
veld (platforms, filmhuizen, 
filmfestivals, film en 
fotografieorganisaties, 

1. Het Huis zocht in het kader 
van mediawijsheid en  
-educatie de samenwerking 
op met Lumière Cinema in 
Maastricht. Lumière  
ontwikkelt i.h.k.v. de 
Stedelijke Cultuurregio Zuid 
(SCRZ) een 
mediaeducatiehub. Het 
Huis heeft diverse 
overleggen gevoerd met 
Lumière Cinema over de 
samenwerking in dat kader. 
Vanuit zijn voorzitterschap 
en regiefunctie binnen het 
platform Cultuureducatie 
met Kwaliteit (CmK) 
Limburg legde het Huis de 
verbinding tussen Lumière 
en de penvoerders, zodat 

Resultaat  
Een overzicht van aanbieders van 
mediawijsheid en –educatie in Limburg 
en hun programma’s. Een rapportage die 
als basis dient voor een langetermijnvisie 
en investeringen op het gebied van 
mediawijsheid en -educatie en een 
aanvulling is op de CMK-Limburg 
regeling. Een netwerk waarbinnen 
aanbieders van projecten op het gebeid 
van mediawijsheid en –educatie in 
contact zijn met elkaar en van waaruit 
structurele samenwerkingsverbanden 
ontstaan. 
 
Maatschappelijk effect 
Er is meer aandacht voor mediawijsheid 
en -educatie in het onderwijs. Dit zorgt 
ervoor dat de jonge generatie beter is 
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instellingen (bijv. openbare 
bibliotheken, centra voor de 
kunsten, filmfestivals, filmhuizen).  
 
Vanuit het audiovisuele veld 
bestaat de behoefte om het aanbod 
van educatieve film- en 
fotografieprojecten (op duurzame 
wijze) beter in te bedden in het 
onderwijs.     

mediaproducenten) en 
onderwijs (cultuurcoaches, 
Platform Cultuureducatie 
Limburg) waarbinnen de 
aanbevelingen en actiepunten 
worden besproken. #netwerk en 
kennisoverdracht 

de mediaeducatiehub vanaf 
2020 goed ingebed kan 
worden in het onderwijs,  
samen met de penvoerders 
een programma op maat 
ontwikkeld kan worden en 
het programma ook buiten 
de SCRZ uitgerold kan 
worden.  

2. Dit heeft in 2019 niet 
plaatsgevonden. In 2020 
faciliteert het Huis i.h.k.v. 
bovenstaande 
samenwerking de 
totstandkoming van een 
provinciaal netwerk op het 
gebied van mediaeducatie 
en -wijsheid en spant het 
zich in om dit netwerk de 
komende jaren in stand te 
houden en inhoudelijk te 
ondersteunen.   

toegerust op een maatschappij die 
steeds verder ‘medialiseert’.  
 
 

AANVULLEND    

 muziek  
 
Schoolvoorstelling ‘Vrijheid maak 
je samen’  
Het themajaar ‘Herdenken en 
Vieren 75 jaar Bevrijding’ vormt de 
aanleiding voor de drie provinciale 
muziekbonden (LBM, LBT en VNK-
Limburg) om gezamenlijk middels 

1. Het adviseren van de 
muziekbonden over de invulling 
en opzet van hun 
bevrijdingsproject op het gebied 
van cultuureducatie.  

2. Het organiseren van een 
schoolvoorstelling en het laten 
ontwikkelen van bijpassend 
lesmateriaal over de jeugdopera 
Brundibár in samenspraak met 

1. Tijdens structurele 
overleggen hebben wij de 
muziekbonden geadviseerd 
over de concrete invulling 
van een muzikale 
theatertour en 
schoolvoorstelling. 
Jongeren zijn bij het project 
betrokken doordat de 
jeugdopera Brundibár 

Resultaat 
Middels de schoolverstelling, het 
lespakket en besprekingen zijn 292 
kinderen uit Noord-, Midden- en Zuid-
Limburg middels de jeugdopera 
bewuster geworden van de thema’s 
vrede, vrijheid en herdenken.  
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een muzikale theatertour inclusief 
schoolverstelling aandacht te 
vragen voor de thema’s vrede en 
vrijheid. 
 

de muziekbonden en het 
zorgdragen voor de PR & 
communicatie.  
 

onderdeel is van de 
theatertour. Deze opera is 
uitgevoerd door jeugd en 
jongeren voor jeugd en 
jongeren. In Totaal zijn er 5 
scholen met 292 kinderen 
uit Midden- en Zuid-
Limburg gaan luisteren 
naar de voorstelling. Als 
voorbereiding hebben zij 
op school binnen het 
thema oorlog en vrede een 
lespakket behandeld. Een 
thema dat opgenomen is 
binnen het curriculum van 
de school waarbij een link 
wordt gelegd naar de 
tegenwoordige tijd. Na de 
voorstelling zijn de 
leerlingen in gesprek 
gegaan met de cast van de 
opera over hoe zij deze 
opera en zijn verhaal 
hebben voorbereidt en 
ervaren.   

2. Met o.a. de inzet van een 
extra projectmedewerker 
gefinancierd door de 
bonden) hebben we de 
organisatie en PR & 
communicatie van de 
schoolvoorstelling verzorgd 
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(deze vindt plaats op 
maandag 2 maart 2020). 
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4. Talentontwikkeling 

Een talent is iemand die ergens in uitblinkt. In de cultuursector gaat het om personen die uitblinken in het beoefenen van een kunstvorm zoals musiceren, 
dansen, schrijven of toneelspelen. Talentontwikkeling heeft betrekking op het palet aan activiteiten, processen en instrumenten dat nodig is voor een 
talentvolle (amateur)kunstbeoefenaar van alle leeftijden om zich te kunnen ontwikkelen of te kunnen doorgroeien naar de top van de 
talentontwikkelingspiramide, op weg naar professioneel kunstenaarschap. Talentontwikkeling vraagt om een investering in het creëren, in stand houden en 
uitbreiden van de infrastructuur die noodzakelijk is om talent te kunnen laten groeien. Het vraagt een langetermijninvestering van zowel het talent als de 
partijen die de mogelijkheden tot talentontwikkeling creëren om het talent echt te kunnen laten excelleren. 

Het Huis ziet het als zijn taak om talentvolle makers en kunstbeoefenaars te signaleren, de intrinsieke motivatie en kwaliteiten van de talenten te 
bevorderen en bij te dragen aan de infrastructuur waarbinnen talenten kunnen excelleren. Het Huis doet dit door contact te (onder)houden met 
opleidingen, (pas afgestuurde) makers, podia, het bijwonen of zelf organiseren van presentatiemomenten etc. Het Huis ziet het als zijn taak om hiaten op 
het gebied van productie, presentatie en ontwikkeling in disciplineketens te signaleren en deze ‘op te lossen’ middels het stimuleren of leggen van 
verbindingen tussen spelers in het culturele veld en/of het (mede)ontwikkelen van talentontwikkelingsprojecten en -trajecten.          
 

URGENTIE INZET EN ROL - 
HUIS VOOR DE KUNSTEN LIMBURG 

VOORTGANG BEOOGD 
RESULTAAT/MAATSCHAPPELIJK 
EFFECT 

 
 
Samenwerking Kunstbende 
Limburg 
Het Huis en Kunstbende 
Limburg zetten zich allebei in 
voor de ontwikkeling van jonge, 
talentvolle makers. Beide 
organisaties willen 
talentontwikkeling steviger 
verankeren en talenten in de 
leeftijd van 13 t/m 18 jaar nog 
beter kunnen begeleiden. Om 
dat te kunnen realiseren willen 

1. In 2018 is een actieplan ontwikkeld 
waarin de samenwerking tussen het 
Huis en Kunstbende Limburg wordt 
omschreven. Het plan wordt in 
aanloop naar Kunstbende Limburg 
2019 uitgevoerd. In nauwe 
samenwerking met Kunstbende 
Limburg geeft het Huis invulling aan de 
coachingstrajecten voorafgaand aan 
de regiofinale van Kunstbende 
Limburg. Daarnaast zal het Huis 
talentvolle makers na afloop van 
Kunstbende Limburg ondersteunen en 
begeleiden bij het doorontwikkelen 
van hun talent. Dat doet zij o.a. door 

1. Het Huis heeft in aanloop 
naar de regiofinale van 
Kunstbende Limburg 2019 en 
i.s.m. Kunstbende Limburg  
meerdere coachings- en 
workshopdagen 
georganiseerd voor makers 
binnen de disciplines 
literatuur, dans, film en 
beeldende kunst. Aansluitend 
heeft het Huis ervoor gezorgd 
dat talentvolle deelnemers 
een podium kregen 
aangeboden buiten het 
Kunstbendetraject om (o.a. 

Resultaat  
Coachingstrajecten die aansluiten bij 
de (ontwikkel)behoefte van jonge 
makers in de leeftijd van 13 t/m 18 
jaar en een stevigere basis voor 
talentontwikkeling. 
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ze de samenwerking 
verstevigen.   

ze te wijzen op andere 
coachingstrajecten, opleidingen etc. en 
door ze in contact te brengen met 
professionals die hun kunnen 
begeleiden.   

andere Huisprojecten 
waaronder de Huisdag). In 
juni vond een evaluatie plaats 
met Kunstbende Limburg en 
werd besloten om de rol van 
het Huis binnen het project 
nog meer toe te spitsen op  
talentontwikkeling (in de 
breedte). In dat kader wordt 
het workshopprogramma, 
dat het Huis in 2020 
(mede)organiseert, 
aangescherpt en wordt 
middels workshops en 
coaching ook aandacht 
besteed aan zaken als 
podiumpresentatie. Zo 
hebben we onder de naam 
‘Huishouden’ een nieuw 
talentontwikkelingstraject 
ontwikkeld dat aansluit op de 
bestaande initiatieven en 
heersende noden. Tevens 
heeft het Huis nog meer 
ingezet op de koppeling met 
reeds bestaande 
talentontwikkelingsprojecten
, zodat talentvolle 
Kunstbendedeelnemers zich 
kunnen blijven door 
ontwikkelen.   
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 Beeldende kunst 
 
Impulsplatform InBeeld 
Voor de amateur beeldende 
kunstenaars zijn weinig tot 
geen ondersteunende 
initiatieven ter bevordering van 
de beeldende kunst praktijk. 
Bestaande initiatieven 
beperken zich met name tot 
presentatiemogelijkheden zoals 
atelier-/ kunstroutes, kleine 
exposities of regionale 
lesateliers. 
 

1. Het (i.s.m. beeldende kunst partners) 
(door)ontwikkelen van InBeeld tot een 
impulsplatform. De nadruk van het 
platform ligt op het tegemoet komen 
aan de bestaande/heersende noden 
en wensen van de doelgroepen; het 
bieden van project-, wedstrijd- en 
toonkansen aan amateur beeldende 
kunstenaars en het bevorderen van 
het contact tussen beeldende kunst 
instellingen en beeldend kunstenaars. 
Er wordt gebruik gemaakt van on- en 
offline uitingen (o.a. online 
aankondiging van wedstrijden en 
nieuws uit de beeldende kunstsector 
en projecten als de InBeeld prijs en -
dag). #netwerk en kennisoverdracht 

1. Middels de organisatie van de 
InBeeld prijs en een nieuw 
ontwikkeld randprogramma  
(workshopweek) in dat kader 
hebben wij dit jaar een 
(groter) offline platform 
gecreëerd voor amateur 
beeldende kunstenaars. Deze 
kunstenaars kregen de kans 
om hun talenten te 
ontdekken, door te 
ontwikkelen en met elkaar in 
contact te komen.   

Resultaat  
Een impulsplatform (zowel offline als 
online) ter ondersteuning en 
bevordering van beeldende 
(amateur)kunstbeoefenaars. Een 
netwerk waarbij aanbieders en 
beoefenaars van beeldende kunst 
zijn samengebracht.  
 

 

 literatuur &  beeldende 
kunst 
 
KRA 
Een grote groep jongeren houdt 
zich bezig met taalkunst zonder 
deze uitingsvorm ‘literatuur’ te 
noemen. Deze jongeren zijn 
niet bezig met genres, maar 
hebben wel een groot talent als 
het aankomt op taligheid. KRA 
is een 
talentontwikkelingsproject voor 
jonge beeldende kunstenaars 

1. Het Huis en het Letterkundig Centrum 
Limburg stellen een gastcurator aan 
voor KRA die het platform en de 
activiteiten gaat vormgeven. In haar 
opzet onderzoekt KRA wat het 
literatuurgenre anno 2019 inhoudt. 
#cultuurbeleid 

2. In het kader van KRA maakt het Huis 
zoveel mogelijk koppelingen met 
bestaande beeldende kunst 
initiatieven en taalevents. Het Huis en 
de curator van KRA komen regelmatig 
bijeen om nieuwe ideeën en projecten 
te bespreken.  

1. Onder leiding van Marjolein 
van der Loo, door ons 
aangesteld als gastcurator van 
KRA, is een kerngroep 
ontstaan die zich buigt over 
het platform en de 
activiteiten. Het betreft  
studenten van de 
kunstacademie in Maastricht 
die zich bezighouden met 
alternatieve vormen van 
taalkunst. 

2. Samen met Marjolein is de 
ontwikkelingsrichting  van 
KRA bijgesteld. Doordat het 
onduidelijk is wie de 

Resultaat  
Een open 
talentontwikkelingsplatform voor de 
literaire niches en taalkunstenaars. 
Zicht op een nieuwe doelgroep die 
ook betrokken wordt bij reeds 
bestaande literaire activiteiten (bijv. 
schrijfwedstrijden voor jongeren 
zoals Write Now! of Kunstbende 
Limburg).  
 
 
 



61 

Jaarverslag 2019 - Huis voor de Kunsten Limburg                                                          

en taalkunstenaars. KRA gaat 
op zoek naar een nieuw geluid. 
Het vormt een plek waar 
nieuwe ideeën en initiatieven 
op het gebied van taal, tekst, 
geluid en beeld samenkomen 
en worden gestimuleerd.  

3. Het uitgeven van een papieren 
tijdschrift van KRA waarin het jonge 
talent wordt gepresenteerd.  

berichten op de website van 
KRA leest, is besloten de 
groep meer op zichzelf te 
laten bestaan zonder zich in 
dit stadium te bezigen met de 
doelgroep. In 2020 wordt 
bezien of het webplatform 
nog van meerwaarde is. 
Daarnaast zijn er plannen 
gemaakt om een tijdschrift in 
te presenteren. Hierbij zijn 
onder andere de beeldende 
kunst consulent en de 
letterenconsulent betrokken. 
De inhoud hiervan is, maar de 
realisatie zal begin 2020 
plaatsvinden. 

 

dans 
 

Talentontwikkeling 
dansers 
Amateurdansers 
(uit de wijk en van 
amateurdansschole
n) en dansers van 
de vooropleidingen 
dans en CIOS MBO 
dansopleiding 
hebben behoefte 
aan het vergroten 
van hun dans-, 

1. Het opzetten van 
talentontwikkelingsproject
en waarbij vierdejaars 
studenten van de HBO 
Dansacademie door het 
Huis worden 
aangemoedigd en begeleid 
bij het doen van een stage 
bij CIOS MBO 
dansopleiding. 

2. Het begeleiden van 
vierdejaars studenten van 
de CIOS MBO 
dansopleiding bij het doen 
van een stage bij 
amateurdansers in de wijk. 

1. Vierdejaars studenten van 
de HBO Dansacademie 
Tilburg zijn door het Huis 
aangemoedigd om stage te 
lopen i.h.k.v. een 
talentontwikkelingsproject
en die het Huis samen met 
bij CIOS MBO 
dansopleiding organiseert. 
Dat deden we middels een 
bezoek aan de HBO 
Dansacademie Tilburg en 
het verzorgen van een 
presentatie over de 
werkzaamheden en 
dansprojecten van het 

Resultaat 
De vaardigheden van 

amateurdansers en dansers van de 

vooropleidingen dans en CIOS MBO 

dansopleiding zijn vergroot. De stap 

voor danstalenten naar het 

professionele dansveld is 

vergemakkelijkt. 
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artistieke en 
didactische vaardigheden en 
het ontwikkelen van hun 
talenten. Dit laatste is moeilijk 
vanwege het feit dat er geen 
structurele verbinding bestaat 
tussen het amateurdanscircuit 
en dansopleidingen 
(waaronder HBO 
Dansacademie) 
en professionele 
dansgezelschappen. 

Het Huis legt daarbij ook 
contacten met 
welzijnsstichtingen zoals 
Traject en Wel.Kom. 

3. Het aanbieden van 
dansmasterclasses i.s.m. 
ViaZuid om choreografieën 
te creëren voor o.a. de 
vooropleidingen dans. 

Huis.  
2. Heeft niet plaatsgevonden. 

Hier ligt mogelijk een taak 
voor het CIOS zelf.  

3. Wij hebben een groot aantal 
dansmasterclasses 
georganiseerd: i.s.m. ViaZuid 
t.b.v. een choreografie van 
een korte dansproductie 
tijdens schrit_tmacher 
Festival Generation2; i.s.m. 
choreograaf Hilde Elbers 
t.b.v. een choreografie voor 
een korte dansproductie 
Dance Studio; i.s.m. 
dansgezelschap Panama 
Pictures voor Dansschool 
Well; i.s.m. danser Tommie 
Janssens voor CIOC MBO 
Dans; i.s.m. danser Tommie 
Janssens en docent Sharon 
Habets i.h.k.v. het 
danscoachingstraject van 
Kunstbende Limburg; i.s.m. 
Eline van Ark t.b.v. de 
Zomerdanstraining RESET 
Xtr.  

dans 
 
Zomerdanstraining 
intrainweek RESET XTRA 
 

1. Het aanbieden van een 
intrainweek i.s.m. Eline van 
Ark, dansdocente 
vooropleiding dans Venlo, 
voor jong danstalent. Zes 
uur per dag en vijf dagen 

1. Wij hebben de 
Intrainweek aangeboden 
aan 24 jonge danstalenten 
14-18 jaar. 

2. We hebben dansers en 
dansdocenten benaderd 

Resultaat 
Verdieping in andere 

dansdisciplines en technieken zijn 

vergroot. De drempel voor 

danstalenten naar het professionele 
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Verdieping in dansdisciplines en 
technieken welke tegenwoordig 
van dansers gevraagd worden 
door dansacademies, 
choreografen en 
gezelschappen. Bedoeld voor 
getalenteerde jonge dansers 
14-18 jaar. Vindt plaats 
gedurende een week in de 
zomervakantie augustus, voor 
aanvang nieuw schooljaar 

achtereenvolgens in de 
zomervakantie,  een week 
voor aanvang nieuw 
schooljaar.  

2. Het zoeken naar geschikte  
dansers en of dansdocenten 
in verschillende 
dansdisciplines. 

3. Het bieden van organisatorische 
ondersteuning en begeleiden van 
docenten en dansers en kwaliteit 
bewaken. 

voor het ondersteunen 
van dit project.  

3. We hebben 
organisatorische 
ondersteuning geboden, 
met name op inhoudelijk 
vlak.  

dansveld is verlaagd. De 

deelnemers fysiek goed voorbereid 

voor het nieuwe schooljaar. 

 

 muziek  
 
jongNBEzuid 
Jonge talenten hebben de 
behoefte om uitgedaagd te 
worden. Daarnaast zijn ze op 
zoek naar mogelijkheden om 
podiumervaring op te doen. 
Wanneer dit in combinatie met 
coaching van professionals 
gebeurt, wordt bijgedragen aan 
podiumervaring en 
talentontwikkeling van jonge 
muzikanten.   
 
 

1. Het onderhouden van contacten 
met podia voor geschikte 
concertlocaties voor het 
jongNBEzuid. 

2. Het plegen van overleg met het 
Nederlands Blazers Ensemble (NBE) 
over concertmogelijkheden. 

3. Het organiseren van audities om 
talentvolle Limburgse solisten te 
vinden voor het jongNBEzuid. 

4. Het coördineren van de concerten in 
Limburg. 

5. Het bieden van organisatorische 
ondersteuning tijdens concerten van 
het jongNBEzuid. 

6. Het evalueren van jongNBEzuid.  
 

1. Wij hebben contact gelegd 
met bestaande 
muziekevenementen 
(Kasteelparkconcert Born, 
LBM Finale Jonge Solisten, 
Cultureel Lint Weert) om 
concertmogelijkheden voor 

het ensemble jongNBEzuid te 
bespreken.  

2. Wij hebben met het 
Nederlands Blazers Ensemble 
de concertmogelijkheden 
besproken.  

3. Wij hebben de audities 
georganiseerd op 16 februari. 
Wij hebben in dat kader de 
oproep voor solisten 
uitgezet, de solisten 
geïnformeerd over het 
auditiemoment en 

Resultaat 
Promotie van het ensemblespel. 
Coaching van jonge talentvolle 
muzikanten. Het bieden van podia 
aan jonge talenten.  
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ondersteuning geboden 
tijdens de audities.  

4. Wij hebben drie concerten 
vastgelegd: 
Kasteelparkconcert Born (26 
mei), de LBM Finale Jonge 
Solisten (30 juni) en het 
Cultureel Lint Weert (22 
september). 

5. Het concert tijdens het  
Kasteelparkconcert Born 
heeft plaatsgevonden. Het 
optreden tijdens de LBM 
Finale Jonge Solisten kon 
helaas niet doorgaan. Het 
Cultureel Lint heeft wel 
plaatsgevonden. Ook heeft 
het ensemble samen met het 
NBE geconcerteerd in 
Kerkrade op 15 mei. 

6. Tijdens de evaluatie van het 
project  in juli 2019is in 
samenspraak met het NBE 
besloten om het project in 
2020 geen vervolg te geven. 
Er is sprake van teruglopend 
animo onder jonge talenten 
waardoor het project niet 
toekomstbestendig is. 

AANVULLEND    

 

  Theater 

1. Het Huis vervult een adviserende 
rol en fungeert intermediair tussen 
de projectorganisatie van De 

1. Door de inbreng van het Huis 
heeft het theaterproject ‘De 
Passiespelen’ haar cast 

Resultaat 
Bij beide projecten heeft 
samenwerking met het Huis geleid 
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Stimuleren talentontwikkeling 
Amateurtoneelspelers, 
studenten en pasafgestudeerde 
makers worden gekoppeld aan 
grote theaterproducties in 
Limburg, waaronder De 
Passiespelen in Tegelen en het 
Draaksteken in Beesel, zodat zij 
hun talenten kunnen 
doorontwikkelen.  

Passiespelen in Tegelen en het 
Draaksteken in Beesel en 
amateurtheaterspelers in Limburg.  

volledig gemaakt. In deze 
cast zijn tevens jonge 
talenten opgenomen, 
verbonden aan de opleiding 
‘Drama’ van het Vista 
Collega’. Het theaterproject 
‘Het Draaksteken’ voerde 
gesprekken met recent 
afgestudeerde regisseurs die 
zijn aangedragen door het 
Huis. 
 

tot plaatsing van jonge Limburgse 
theatertalenten in de cast. 
Deze talenten doen werkervaring op 
in theaterprojecten met een 
bovenregionaal bereik en hebben 
hun talenten doorontwikkeld.  

dans 
 
Bloedbanden 
Een samenwerkingsproject 
i.h.k.v. de Nederlandse 
Dansdagen waarbij jonge 
dansers van Fontys, Artez en 
Codarts de kans krijgen om 
onder professionele 
begeleiding hun talenten te 
ontwikkelen en zich te 
presenteren op een 
professioneel podium.  
 
 

1. Het adviseren van de Nederlandse 
Dansdagen om (in lijn met de ambities 
van de ‘Proeftuin Dans, Right Now’)  
deelnemers uit Maastricht, Heerlen en 
Sittard-Geleen te benaderen. 

2. Het versterken van de productie. 
3. Het begeleiden van het proces waarbij 

negen jonge dansmakers (vierdejaars 
studenten Dansacademie docent dans) 
de presentaties voorbereiden voor het 
festival. 

4. Het bieden van ondersteuning op het 
gebied van inhoud, supervisie en 
productie. 
 

1. We hebben suggesties 
aangereikt wat betreft een 
groep deelnemers uit Sittard 
en Heerlen.  

2. Wij hebben voorstellen 
gedaan wat betreft de inhoud 
en organisatie van het 
project. 

3. We hebben een assistent 
ingezet ter ondersteuning 
van de productieleiding. 

4. We hebben tijdens het 
proces waar nodig extra 
ondersteuning geboden. 
We hebben productionele en 
inhoudelijke ondersteuning 
geboden tijdens de 
optredens. 

Resultaat 
Een voorstelling (negen verschillende 
dansvoorstellingen door negen 
verschillende samengestelde 
groepen met een ‘bloedband’) die 
gaat over het in beweging zetten van 
verhalen en relaties binnen 
conventionele en onconventionele 
families in de context van hun 
omgeving en de maatschappij.  
 



66 

Jaarverslag 2019 - Huis voor de Kunsten Limburg                                                          

5. Cultuurparticipatie 

Onderzoek laat zien dat 40%, ofwel 6,4 miljoen, van de inwoners in Nederland in de vrije tijd actief aan cultuur deelneemt*. Zowel intrinsiek, voor het 
individu, als maatschappelijk, voor de samenleving als geheel, is actieve cultuurparticipatie dan ook van grote waarde. Iedereen verdient de kans om op zijn 
of haar eigen manier met cultuur bezig te zijn. Op school en in de vrije tijd. Cultuur maken geeft plezier, brengt mensen samen en maakt de verhalen van 
ons allemaal zichtbaar. Door zelf cultuur te maken geven mensen vorm en betekenis aan een omgeving die voortdurend verandert. Het Huis vindt het 
belangrijk om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met en deel te laten nemen aan cultuur. Dat doet het o.a. door het aanbod dat er in deze 
provincie is te promoten, projecten te initiëren en mede mogelijk te maken en het stimuleren van co-creatie en nieuwe samenwerkingsvormen met andere 
domeinen.   
* Bevinding uit Rapport ‘Basis voor Cultuurparticipatie’ (september 2017) van het LKCA. 

 
Community Arts 
Een belangrijk speerpunt van het Huis binnen het thema cultuurparticipatie is ‘community art’ (participatieve kunstpraktijken). Community art is een vorm 
van actieve cultuurparticipatie waarbij professionele kunstenaars samenwerken in co-creatie met burgers vanuit sociaalmaatschappelijke vraagstukken. Bij 
community art gaat het om het creëren van artistieke interventies die maatschappelijke ontwikkelingen blootleggen, bekritiseren of mogelijke oplossingen 
aanreiken. Projecten kunnen ontstaan op initiatief van betrokken kunstenaars, van de burgers en/of van externe opdrachtgevers. Met community art-
projecten geven kunstenaars een artistiek antwoord op een maatschappelijke vraag van een specifieke groep burgers. De co-creatie tussen burgers en 
professionele kunstenaars levert synergie op en resulteert in waarde creatie in termen van nieuwe verbeelding, verbindingen en vermogens. Dat draagt op 
zijn beurt dan weer bij aan persoonlijke ontwikkeling, sociale cohesie, publieke beeldvorming en fysieke leefbaarheid. Community art-projecten staan 
midden in de samenleving en geven betekenis aan de samenleving van nu en van morgen. De samenleving heeft kunst nodig om oude patronen te kunnen 
doorbreken en nieuwe relaties te leggen.  
           Het Huis zet in op het thema ‘community arts’, omdat het een laagdrempelig middel is om de cultuurparticipatie te vergroten van burgers die anders 
niet of nauwelijks met cultuur in aanmerking komen en het zich verhoudt tot hedendaagse ontwikkelingen in de samenleving en de identiteit van burgers en 
daardoor maatschappelijk zeer relevant is (kracht van kunst in de maatschappelijke ontwikkeling).  

 

URGENTIE INZET EN ROL - 
HUIS VOOR DE KUNSTEN LIMBURG 

VOORTGANG BEOOGD 
RESULTAAT/MAATSCHAPPELIJK 
EFFECT 

 

 
 
Promoten van cultureel aanbod 

1. Het inzetten van de (nieuwe) 
communicatiemiddelen van het 
Huis om projecten etc. die het 
Huis en aangesloten organisaties 
organiseren onder de aandacht te 

1. Wij hebben begin 2019 onze 
nieuwe website gelanceerd, een 
professionaliseringsslag 
doorgevoerd wat betreft de 
positionering van het Huis als 

Resultaat 
Het publieksbereik van en deelnemers 
aan culturele projecten wordt vergroot. 
Culturele stichtingen en verenigingen 
zijn beter toegerust op het gebied van 
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Om cultuurparticipatie te 
stimuleren en te vergroten is 
het van belang om het culturele 
aanbod dat er is te promoten en 
op de juiste manier onder de 
aandacht te brengen van het 
publiek en potentiële 
deelnemers.  

brengen van het publiek, 
deelnemers te werven etc. Het 
onderhouden van contacten met 
de pers.  

2. Het adviseren en ondersteunen 
van culturele stichtingen en 
verenigingen (waaronder de 
aangesloten organisaties) op het 
gebied van PR & communicatie 
door het geven van 
communicatieadvies op maat en 
middels het organiseren van 
workshops over diverse 
onderwerpen op het gebied van 
PR & communicatie. 
#deskundigheidsbevordering 

het gaat om woord- en 
beeldvoering 
en zijn gestart met het gebruik 
van een nieuw social medium 
(Instagram). Met onze nieuwe 
communicatiemiddelen konden 
we de HKL-projecten beter 
zichtbaar maken en onder de 
aandacht brengen van onze 
stakeholders en het publiek. 
Daarnaast konden we onze 
diverse loket- en kennisfuncties 
(bijv. op het gebied van 
verenigingsondersteuning) en  
landelijke, Euregionale en 
provinciale ontwikkelingen en 
trends op cultureel gebied beter 
uitdragen.  

2. Wij gaven doorlopend 
communicatieadvies aan 
aangesloten organisaties. 
Workshops voor verenigingen 
etc.  

PR & communicatie; kunnen hun 
aanbod beter promoten en als gevolg 
daarvan een groter publiek bereiken.  

 

 
 
Bijdrageregeling Huis voor de 
Kunsten  Limburg 
Het Huis vind het belangrijk dat 
culturele initiatieven van 
derden die onderscheidend zijn, 
een wezenlijke bijdrage aan de 

1. Het beoordelen van 
projectaanvragen en het 
toekennen van financiële 
bijdragen aan culturele projecten 
van derden binnen de kaders van 
de bijdrageregeling van het Huis. 

1. We hebben binnen diverse 
disciplines en thema’s uit ons 
werkplan in totaal 34 
projectaanvragen van derden 
beoordeeld. Enkele projecten 
hebben een financiële bijdrage 
toegekend gekregen.  

 
 

Resultaat  
Het geven van een impuls aan culturele 
projecten van derden en het 
medemogelijk maken van (nieuw) 
cultureel aanbod.    
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sector, een toevoeging zijn op 
het culturele aanbod, de 
cultuurparticipatie bevorderen 
etc. van de grond komen. 
Allereerst door het geven van 
advies, het leggen van 
verbindingen etc., maar indien 
de organiserende partij een 
tekort heeft, ook door een 
kleine financiële bijdrage te 
leveren aan een project.  

 

 
 
Onderzoek en platform 
Community Arts Limburg 
Community art projecten zijn 
zeer waardevol als het gaat om 
het aankaarten van sociaal-
maatschappelijke vraagstukken 
in de wijk en het betrekken van 
burgers bij cultuur. Het betreft 
echter een discipline die (net als 
de positieve effecten die 
community art heeft voor de 
samenleving) veelal 
onderbelicht blijft. Ook is het 
voor initiatiefnemers moeilijk 
om financiering te vinden voor 
hun project, omdat projecten 
deels cultureel en deels sociaal 
zijn en daarom vaak niet 

1. Het Huis doet i.s.m. Burgerkracht 
Limburg onderzoek naar 
participatieve kunstpraktijken in 
de provincie.  

2. Het Huis biedt een platform voor 
succesvolle community arts 
projecten en maakt de effecten 
van community arts inzichtelijk. 
Daarnaast brengt ze culturele en 
maatschappelijke partners op het 
gebied van community arts in 
kaart en samen (op een platform 
en middels bijeenkomsten).   

1. Het onderzoek ging in 
september 2019 van start. 
Naast Burgerkracht Limburg is 
ook het VSB-fonds 
projectpartner geworden. Zij 
leverden tevens een financiële 
bijdrage aan het onderzoek. 
Tijdens de Huisdag in mei jl. 
organiseerden we een sessie 
‘community arts’ plaats waarbij 
we het onderzoek voor eerst 
aankondigden aan het publiek 
en met de deelnemers in 
gesprek gingen over community 
art en projecten die in dat kader 
georganiseerd worden in 
Limburg. T.b.v. het onderzoek 
brachten wij community arts 
initiatieven en -initiatiefnemers 
in kaart.   

2. Wordt in het najaar van 2020 
(na afronding van het 

Resultaat 
Inzicht in en een overzicht van 
community arts initiatieven in Limburg. 
Een visie en provinciaal plan (met 
overzicht van kansen en hiaten) van 
aanpak omtrent community arts. Een 
platform/netwerk waarbinnen o.a. 
nieuwe samenwerkingsvormen worden 
gestimuleerd en ontstaan en de 
waarde en maatschappelijke effecten 
van community arts onder de aandacht 
wordt gebracht. #netwerk en 
kennisoverdracht  
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‘matchen’ met bestaande 
subsidieregelingen. Provinciaal 
gezien is er geen aanspreekpunt 
die initiatiefnemers kan 
ondersteunen en adviseren op 
het gebied van community art 
en geen netwerk waarbinnen 
kennis, best practices etc. 
worden gedeeld.  

onderzoek en op basis van de 
onderzoeksresultaten) 
uitgevoerd.  

 

 
 
Landelijke aanpak en 
kennisuitwisseling 
‘Cultuurparticipatie in de vrije 
tijd’ 
Landelijk gezien signaleren we 
een aantal maatschappelijke 
trends en ontwikkelingen die 
cultuurparticipatie onder druk 
zetten. Zo staat cultuur onder 
financiële druk, evenals fysieke 
culturele voorzieningen. Tevens 
is er een groeiende afstand 
tussen groepen in de 
samenleving. Ontwikkelingen 
als deze hebben invloed op het 
culturele aanbod en de 
toegankelijkheid van culturele 
voorzieningen.  

1. Het deelnemen aan strategische 
overleggen ‘cultuurparticipatie in 
de vrije tijd’ van het LKCA. Samen 
met andere provinciale en 
grootstedelijke culturele 
instellingen werken we ambities 
voor de toekomst uit en 
formuleren we speerpunten die 
als basis kunnen dienen voor 
landelijk beleid op het gebied van 
cultuurparticipatie. 
#cultuurbeleid Tevens worden 
‘best practices’ (projecten) uit de 
regio en kennis gedeeld over 
thema’s als het borgen van 
toegankelijk van cultureel aanbod, 
vernieuwing van de sector en de 
wijze waarop cultuur kan 
bijdragen aan maatschappelijke 
vraagstukken.  

1. Wij namen deel aan de 
strategische overleggen 
‘cultuurparticipatie in de vrije 
tijd’ van het LKCA. Tijdens de 
overleggen leverden wij, samen 
met het LKCA en andere 
provinciale en grootstedelijke 
cultuurinstellingen, input voor 
het nieuwe landelijke 
cultuurbeleid (2021-2024) op 
het gebied van 
cultuurparticipatie. Ook 
werkten we de vijf ambities uit 
de ‘Basis voor 
Cultuurparticipatie’ (landelijke 
agenda voor toekomst van 
cultuurparticipatie) uit.  

2. Het Huis zette in dit 
overlegverband tevens het 
thema 
‘verenigingsondersteuning’ op 
de landelijk agenda en deelde 
haar kennis en methodiek met 
andere partners in het veld. 

Resultaat 
Een landelijk actieprogramma op het 
gebied van cultuurparticipatie. Het 
vroegtijdig signaleren en inspelen op 
(landelijke) trends en ontwikkelingen 
op het gebied van cultuurparticipatie. 
Het culturele veld in Limburg is op de 
hoogte van trends en ontwikkelingen 
op het gebied van cultuurparticipatie 
en programma’s en projecten die de 
cultuurparticipatie kunnen vergroten.   
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Ook leverde zij een inhoudelijke 
bijdrage bij het ontwikkelen 
van cursusmateriaal voor 
verenigingen (ledenwerving).    

 

streektaal 
 
Platbook  
In Limburg bestaan nauwelijks 
mogelijkheden voor auteurs die 
schrijven in de Limburgse 
streektaal om hun publicaties in 
druk uit te geven. Voor het 
behoud van het Limburgs is het 
echter van belang dat deze taal 
ook schriftelijk wordt 
vastgelegd.  

1. Het begeleiden van het 
productieproces en het werven 
van schrijvers i.h.k.v. ‘Platbook’, 
een boekpublicatie met nieuwe 
verhalen (rondom een thema) van 
schrijvers in de Limburgse 
streektaal. Het verrichten van alle 
organisatorische werkzaamheden 
rondom de uitgaves en de 
boekpresentaties. 

 

1. We hebben het traject uitgezet 
voor Platbook 21. Thema voor 
dit deel was Gans greun. Als 
redacteuren werden dit keer 
Geert Gabriëls en Ger 
Koopmans gecontacteerd. Via 
persberichten en social media 
werden Limburgse schrijvers 
opgeroepen om een tekst te 
schrijven over het thema. In 
totaal werd door 90 auteurs een 
tekst ingezonden. Beide 
redacteuren maakten hier een 
keuze uit en schreven het 
voorwoord voor de publicatie. 
Wij organiseerden de 
boekpresentatie op 12 juni in 
Roermond en verzorgden een 
daar een presentatie. 
Ook voor Platbook 22 werd in 
2019 het traject uitgezet. Het 
thema van dit deel was 
gekoppeld aan de viering van 75 
jaar bevrijding en heeft als titel 
Vrieheid gekregen. Ook voor dit 
deel schreven een groot aantal, 
deels weer nieuwe auteurs een 
gedicht of prozawerk in hun 
eigen Limburgse dialect. De 

Resultaat 
Twee publicaties van Platbook en 
daarmee een laagdrempelig podium 
voor een groot aantal Limburgse 
schrijvers die in hun eigen dialect 
schrijven en publiceren. Bevordering 
van het schrijven in het Limburgs.   
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selectie van de teksten werd 
gemaakt door de burgemeester 
van Kerkrade, Petra Dassen-
Housen. Zij schreef ook het 
voorwoord. Het boek werd 
onder grote publieke 
belangstelling feestelijk 
gepresenteerd op 16 november 
in de Hub in Kerkrade. 

AANVULLEND    

 

 beeldende kunst 
 
Kunstcongres UWV met 
perspectief 
‘Cultuur is voor iedereen.’ Het 
betreft een speerpunt in zowel 
het landelijke cultuurbeleid 
2020-2024 als het provinciale 
collegeprogramma. Het 
impliceert een inclusief 
cultuurbestel en onderstreept 
het belang om ook activiteiten 
etc. te ondersteunen, 
stimuleren en organiseren die 
focussen op groepen die (o.a. 
wegens een beperking) niet of 
nauwelijks aan kunstboefening 
kunnen doen.  

1. Het deelnemen aan 
netwerkbijeenkomsten en 
werksessies met organisaties 
uit het sociale domein en 
culturele organisaties, waarbij 
beleid en ambities worden 
uitgewerkt tot concrete 
plannen.  

2. Het adviseren bij en 
ondersteunen van projecten 
(van derden) waarbij een 
inclusieve kunstbeoefening 
word nagestreefd.  

 

1. Het UWV met perspectief 
organiseert ieder jaar een 
kunstcongres in vier regio’s in 
Nederland. Het betreft een 
congres  voor personen met een 
arbeidsbeperking die beeldende 
kunst maken. Wij namen voor 
de derde keer deel aan het 
congres om organisaties en 
deelnemers uit de regio zuid 
(Brabant en Limburg) te woord 
te staan. Over het algemeen 
bestaat deze doelgroep uit 
mensen met een 
arbeidsongeschiktheids-
uitkering en culturele 
organisaties.  

2. In samenwerking met stichting 
Special arts (landelijke stichting 
die bevordert dat alle mensen 
met een beperking aan 
kunstbeoefening kunnen doen 
en hun creatieve talenten 

Resultaat  
Het geven van een impuls aan culturele 
projecten van derden ter bevordering 
van een inclusieve kunstbeoefening en 
het (mede)mogelijk maken van (nieuw) 
cultureel aanbod op dit gebied.     
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kunnen ontwikkelen) 
organiseerden wij op vijf 
locaties in Limburg een 
pilotproject. Dit deden wij in het 
kader van het beeldende 
kunstproject InBeeld.  

 muziek  
 
‘Vrijheid maak je samen’  
Het themajaar ‘Herdenken en 
Vieren 75 jaar Bevrijding’ vormt 
de aanleiding voor de drie 
provinciale muziekbonden 
(LBM, LBT en VNK-Limburg) om 
gezamenlijk middels een 
muzikale theatertour en een 
historische optocht aandacht te 
vragen voor de thema’s vrede 
en vrijheid. 

1. Het adviseren van de 
muziekbonden over de invulling 
en opzet van hun 
bevrijdingsproject.  

2. Het ondersteunen van de 
muziekbonden bij het doen van 
een subsidieaanvraag bij de 
Provincie Limburg en het Vfonds.  

3. Het organiseren van het 
bevrijdingsproject in samenspraak 
met de muziekbonden en het 
zorgdragen voor de PR & 
communicatie.  

 

1. Tijdens structurele overleggen 
hebben wij de muziekbonden 
geadviseerd over de concrete 
invulling van hun 
bevrijdingsproject. 

2. We hebben ondersteuning 
geboden bij de totstandkoming 
van de subsidieaanvragen en 
deze ingediend.  

3. Met o.a. de inzet van een extra 
projectmedewerker hebben we 
de organisatie en PR & 
communicatie van het project 
verzorgd.  

4. We hebben de theatertour met 
vier avondvoorstellingen in 
2019 georganiseerd (20 
september (Heerlen), 21 
september (Weert), 28 
september (Maastricht) en 2 
december (Venray)). Ook 
hebben we voorbereidingen 
getroffen voor de overige 
voorstellingen binnen de 
theatertour (1 maart Roermond 
en 8 maart Venlo) en de 

Resultaat 
Limburgbreed is muzikaal invulling 
gegeven aan het themajaar ‘Herdenken 
en Vieren 75 jaar Bevrijding’ door het 
opzetten van een muzikale theatertour. 
Verschillende doelgroepen hebben 
geparticipeerd in het project. Jongeren 
zijn bij het project betrokken doordat 
de jeugdopera Brundibár onderdeel is 
van de theatertour. Lokale 
verenigingen zijn bij het project 
betrokken doordat een 
compositieopdracht voor dit themajaar 
is uitgezet en enkele lokale 
verenigingen in de theatertour mogen 
meedoen. Het project is 
multidisciplinair, omdat koren, 
orkesten en slagwerkensembles 
samenwerken.  
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historische optocht (1 maart 
Roermond). 

 

 Theater &  literatuur  
 
Verhaalkeuken 
Het verbinden van de disciplines 
literatuur en theater en het 
generen van meer aandacht 
voor deze disciplines bij publiek 
via het project ‘Verhaalkeuken 
Belfeld’.   
 

1. Het vervullen van een 
adviserende en 
ondersteunende rol op zowel 
artistiek als organisatorisch 
niveau.  

2. Het bewaken van de artistieke 
kwaliteit door het geven van 
advies bij repetitiemomenten. 

1&2. Wij hebben 
ondersteuning geboden bij het 
vinden van een nieuwe locatie 
voor de Verhaalkeuken en 
nieuwe verhalenvertellers 
(vrijwilligers). Ook gaven we 
tijdens repetities advies over de 
voordrachten. Tijdens acht 
edities, lazen telkens negen 
vrijwilligers op een 
professionele manier een 
zelfgeschreven of zelfgekozen 
verhaal voor aan ongeveer 40 
bezoekers. 

 
 

Resultaat 
Met dit project wordt het Limburgs 
dialect en literatuur op een directe 
manier naar de mensen gebracht.  
 
Maatschappelijk effect 
Naast het cultuur relevante resultaat, 
heeft dit project ook een sociale 
impact. Veel deelnemers en publiek zijn 
65+. Voor hen is de Verhaalkeuken een 
belangrijk ontmoetingsmoment.  
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6. Cultuurbeleid 
 
Het Huis vormt een belangrijke schakel tussen het culturele veld en beleidsmakers. Het Huis ziet het als een belangrijke taak om ontwikkelingen in het 
culturele veld in de provincie en de (Eu)regio te vertalen naar speerpunten en beleidsvoorstellen voor zowel provinciaal als landelijk beleid. Het Huis 
fungeert in dergelijke gevallen als adviseur voor provinciale en lokale beleidsmakers en landelijke belangenbehartigers op het gebied van kunsten en 
erfgoed. Het Huis doet dit door deel uit te maken van landelijke, provinciale en (Eu)regionale klankbordgroepen, adviescommissies, stuurgroepen van o.a. 
het Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunsten (LKCA) (erfgoededucatie, cultuurparticipatie in de vrije tijd), Raad van Twaalf, het Netwerk 
Steunpunten Cultureel Erfgoed, Netwerk Digitaal Erfgoed Nederland, Landelijk Contact van Museumconsulenten, Provinciale Adviescommissie Film. Vanuit 
de kunst- en erfgoedpraktijk in Limburg levert het Huis een bijdrage voor toekomstig beleid. Zo adviseert het o.a. over de invulling en uitvoering van de 
‘proeftuinen’ i.h.k.v. de Stedelijke Cultuurregio Zuid en een landelijk actieprogramma voor cultuurparticipatie in de vrije tijd. Het Huis stelt ook in opdracht 
van de Provincie Limburg beleids- en visiestukken op. Dit gebeurde in het recente verleden o.a. voor de disciplines erfgoed en streektaal.     
 Andersom ziet het Huis het als zijn taak om landelijk, provinciaal en lokaal beleid, trends en ontwikkelingen te vertalen naar de werkpraktijk in 
Limburg. Dat doet het o.a. door beleidsspeerpunten te vertalen naar concrete projecten en het proactief delen van trends en ontwikkelingen met het 
culturele veld.   

URGENTIE INZET EN ROL - 
HUIS VOOR DE KUNSTEN 
LIMBURG 

VOORTGANG BEOOGD RESULTAAT/MAATSCHAPPELIJK 
EFFECT 

 

 
 

Advies provinciaal cultuurbeleid 
Het Huis vindt het belangrijk en ziet 
het als zijn taak om de Provincie 
Limburg op de hoogte te brengen van 
ontwikkelingen in het culturele veld 
in Limburg en (gevraagd en 
ongevraagd) de Provincie te 
adviseren bij het formuleren van 
provinciaal beleid.  

1. Het (gevraagd en 
ongevraagd) adviseren 
van de Provincie Limburg 
over toekomstig 
provinciaal cultuurbeleid 
mede met het oog op de 
Provinciale 
Statenverkiezingen in 
maart 2019.   

1. Wij hebben in het kader van de 
beleidsmatige advisering van de 
Coöperatie Erfgoed Limburg, een 
bijdrage geleverd aan de 
gedachtenvorming over de 
realisatie van de Limburgcollectie 
én de provinciale inzet op het 
gebied van erfgoeddigitalisering in 
de periode 2019-2023.  

2. Tevens hebben wij de in de 
verslagperiode regelmatig 
gesprekken gevoerd met 
beleidsmedewerkers van de 
Provincie Limburg en hen 
adviezen en informatie 

Resultaat  
Advies over actuele ontwikkelingen in het 
culturele veld en provinciaal beleid.   
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aangeleverd i.h.k.v. het nieuwe 
streektaalbeleid.  

 

 
 

Stedelijke Cultuurregio Zuid (Pact 
van Zuid) 
In het kader van de Stedelijke 
Cultuurregio Zuid ontwikkelden de 
Provincie Limburg en de gemeenten 
Maastricht, Sittard-Geleen en 
Heerlen  het ‘Pact van Zuid’. Samen 
met culturele veld bepaalden zij de 
speerpunten voor het cultuurbeleid 
van de stedelijke cultuurregio zuid. In 
het kader van de Pact van Zuid wordt 
gefocust op drie thema’s: 
internationalisering, 
publieksontwikkeling en ruimte voor 
makers. In het verlengde daarvan 
wordt met drie zogenaamde 
‘proeftuinen’ gewerkt: Ruimte voor 
makers, Dans en Film. 

1. Het mede uitvoering 
geven aan het Pact van 
Zuid en het mede 
realiseren van de ambities  
binnen de drie 
proeftuinen.  

1. Wij maken deel uit van de 
proeftuinen ‘dans’ en ‘film’ en 
hebben een inhoudelijke 
bijdrage geleverd aan de 
visievorming (film) en 
formulering van de 
projectaanvraag (dans) i.h.k.v. 
de twee proeftuinen. Wij namen 
deel aan de diverse 
(werkgroep)overleggen die in 
het kader van de beide 
proeftuinen plaatsvonden, 
gaven advies over de uitvoering 
van de programmalijnen en 
leverden ook een concrete 
bijdrage leveren aan de 
uitvoering van projecten. 
Binnen de proeftuin dans ging 
het om projecten in verbinding 
staan met de drie 
programmalijnen;  Inzet op het 
publiek van de toekomst, Door 
samenwerking meer ruimte voor 
makers en Samenwerking 
tussen de festivals, podia en 
producerende organisaties. 
Binnen de proeftuin film gaat 
het dan met name om projecten 
op het gebied van media-
educatie.   

Resultaat 
Realisering van de ambities binnen de 
proeftuinen: Ruimte voor makers, Dans en 
Film. 
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Landelijk beleid en aanpak 
erfgoedthema’s  
Landelijk gezien lopen 
erfgoedinstellingen tegen dezelfde 
uitdagingen aan, zoals een tekort aan 
vrijwilligers, te weinig geld voor 
gediplomeerd personeel en te weinig 
inkomsten waardoor de kwaliteit van 
behoud en beheer en 
publiekactiviteiten afnemen.  
 
Dit geldt ook voor (met name 
kleinere) Limburgse gemeenten 
waarin in bepaalde gevallen een 
tekort aan mankracht en 
erfgoedexpertise bestaat. 

1. Het deelnemen aan 
diverse landelijke 
overlegstructuren op het 
gebied van erfgoed 
(OPEN, Landelijk Contact 
van Museumconsulenten, 
Netwerk Digitaal Erfgoed 
(NDE), vakoverleg 
Erfgoededucatie, waarbij 
wij input en relevante 
cases aanleveren met als 
doel om landelijke 
standaarden, procedures 
en beleidsspeerpunten te 
ontwikkelen op het 
gebied van (im)materiaal 
erfgoed.   

 

1. Wij hebben namens het 
Steunpunt Archeologie & 
Monumentenzorg Limburg 
volgens plan deelgenomen aan 
zes overleggen van het Netwerk 
Steunpunten Cultureel Erfgoed. 
Daarnaast hebben we met het 
NDE afspraken gemaakt over het 
tijdelijk aanstelling van een 
digitaliseringscoach in het kader 
van het NDE-steunpuntennetwerk 
tot en met december 2020. 

Resultaat  
Landelijke standaarden en projecten op het 
gebied van o.a. erfgoededucatie, behoud en 
beheer van collecties en het digitaal 
ontsluiten van erfgoed en landelijk beleid 
omtrent deze en andere thema’s dat berust 
en aansluit op voorbeelden uit de 
werkpraktijk en problematieken in de regio. 
Er is een efficiëntieslag gemaakt, omdat 
erfgoedinstellingen en gemeenten niet zelf 
het wiel hoeven uit te vinden. 

 

streektaal 
 

’n Laeve lank Limburgs* 
De streektaalorganisaties hebben op 
verzoek van de Provincie Limburg en 
in samenwerking met het Huis een 
kadernota voor toekomstig 
provinciaal streektaalbeleid 
opgesteld. Dit beleid wordt 
geconcretiseerd in een drietal 
actielijnen: taalpromotie, 
taaloverdracht en taalinfrastructuur. 
Momenteel zijn wij in afwachting van 

1. Het geven van advies aan 
de streektaalorganisaties 
en Provincie Limburg over 
de opzet en samenstelling 
van een 
uitvoeringsprogramma 
waarin het uitgezette 
beleid voor de komende 
jaren wordt 
geconcretiseerd.  

2. Het ondersteunen en 
begeleiden van de 
activiteiten die op basis 
van het te ontwikkelen 

1. In de mededeling 
portefeuillehouder van 
gedeputeerde Koopmans van 22 
januari 2019 werd aangegeven 
dat de komende periode in het 
teken staat van een 
professionaliseringsslag van het 
streektaalveld. In dit kader 
hebben wij in overleg met de 
streektaalorganisaties een plan 
van aanpak opgesteld en op 1 juni 
aan de provincie aangeboden (zie 
ook het punt onder AANVULLEND 
aan het einde van deze 
paragraaf). 

Resultaat  
Een breed gedragen streektaalbeleid met als 
doel het behoud van het Limburgs. De focus 
ligt daarbij op meer samenwerking en 
afstemming tussen de diverse 
streektaalorganisaties, de verschillende 
maatschappelijke organisaties en de 
Provincie Limburg. 
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provinciale besluitvorming 
hieromtrent. 
#netwerk en kennisoverdracht 
 
* Wij hebben dit punt uitgewerkt op basis van de 
per oktober 2018 beschikbare provinciale 
beleidsdocumenten.  

uitvoeringsprogramma 
worden vastgesteld. 
  

 
 
 

2. Nog niet van toepassing.  

 

streektaal 
 
Landelijk streektaalbeleid 
Nederland kent diverse 
minderheidstalen. Voor het behoud 
en voortbestaan van deze talen is het 
van belang dat niet alleen regionaal 
beleid (toegespitst op de 
minderheidstaal in kwestie), maar 
ook landelijk beleid wordt gemaakt. 

1. Het bijwonen van 
landelijke overleggen van 
de stichting Nederlandse 
Dialecten waarbij alle 
streektaalconsulenten en 
-adviseurs 
vertegenwoordigd zijn en 
het gezamenlijk 
formuleren van 
beleidsspeerpunten, 
uitgeven van publicaties 
over streektaal, delen van 
kennis, projecten en 
werkwijzen. 

2. Het gezamenlijk 
organiseren en het 
leveren van een 
inhoudelijke bijdrage aan 
de jaarlijkse (landelijke) 
streektaalconferentie.   

1. We woonden vergaderingen van 
de Stichting Nederlandse 
Dialecten bij. Daarbij wisselden 
we ervaringen uit m.b.t. het 
taalbeleid in de diverse provincies 
in Nederland en in Brussel. We 
maakten deel uit van de redactie 
van de publicatie De wondere 
wereld van de streektaalgrenzen 
die in 2019 i.s.m. de Taalunie en 
het Meertens Instituut door de 
Stichting Nederlandse Dialecten 
werd uitgegeven (ISBN 978-90-
7386-915-8). Het boek bevat de 
lezingen van de internationale 
streektaalconferentie in 
Amsterdam van 13 oktober 2017. 
Wij waren op 17 september in 
Breda namens de provincie 
Limburg aanwezig bij de 
presentatie van het rapport de 
Staat van het Nederlands van de 
Taalunie waarin onder meer ook 
onderzoeksresultaten naar het 
gebruik van het Limburgs zijn 
opgenomen.  

Resultaat  
Landelijk beleid, publicaties en werkwijzen 
op het gebied van streektaal en een 
landelijke streektaalconferentie. Streektaal 
blijft ook landelijk gezien hoog op de agenda 
staan. 
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2. Wij leverden inhoudelijke 
informatie aan voor de 
organisatie van de 
streektaalconferentie die op 11 
oktober in Mechelen (Vlaanderen) 
werd georganiseerd onder het 
thema ‘streektaal kun je leren’. 

 

 film & fotografie  
 

Sectoranalyse en visiestuk 
‘Fotografie in Limburg’ 
In Limburg ontbreekt het aan een 
stevige keten op het gebied van 
fotografie. Niet alle schakels zijn 
vertegenwoordigd, waardoor de 
presentatie-, educatie- en 
(talent)ontwikkelingskansen voor 
(vrijetijds)fotografen (zeer) beperkt 
zijn.  

1. Het uitvoeren van een 
sectoranalyse ‘Fotografie 
in Limburg’ (stand van 
zaken, hiaten en kansen) 
en het maken van een 
visiestuk met de 
belangrijkste 
aanbevelingen en 
speerpunten voor de 
(nabije) toekomst.  

2. Samen met partners in 
het veld uitvoering geven 
aan het visiestuk (plan 
van aanpak maken) en op 
basis van de 
aanbevelingen 
samenwerkingsverbanden 
en projecten initiëren, 
ontwikkelen en/of mede 
mogelijk maken.  
 

1. De sectoranalyse begon in 2019 
met gesprekken met de Fotobond 
Afdeling Limburg (een belangrijke 
fotografie- en samenwerkings-
partner van het Huis) over de 
ontwikkelingen in het 
(amateur)fotografieveld, de wijze 
waarop het veld georganiseerd is 
en de wijze waarop verbindingen 
gelegd kunnen worden met 
andere reeds bestaande en 
nieuwe (fotografie)partners (zoals 
Maastricht Fotofestival). Wegens 
een andere prioritering van de 
werkzaamheden van de consulent 
is de sectoranalyse nog niet 
afgerond en is er ook nog geen 
visiestuk geschreven. De 
werkzaamheden worden in 2020 
voortgezet.  

2. Nog niet van toepassing. 

Resultaat  
Een integrale visie en provinciaal plan van 
aanpak omtrent ‘fotografie in Limburg’ 
waarbij vanuit één ambitie en met alle 
relevante partners aan de versterking van 
de sector wordt gewerkt. Activiteiten, 
samenwerkingsverbanden en projecten die 
de sector versterken, fotografen beter 
ondersteunen in hun (talent)ontwikkeling en 
het publieksbereik voor 
fotografieactiviteiten vergroot.      
 

 

 literatuur 
 
Literatuurvisie 

1. Het doen van onderzoek 
naar de ‘staat van 
literatuur’ in Limburg. In 
dat kader organiseren we 
een aantal werksessies 

1. De literatuurvisie “Mijn donkere 
kamer bleek vruchtbare aarde - 
Een visie op een Limburgse 
basisinfrastructuur voor de 
Limburgse Leterren” is inhoudelijk 

Resultaat 
Een visie over ‘literatuur in Limburg’ en een  
netwerk dat we uiteindelijk als klankbord of 
als netwerkorganisatie kunnen inzetten om 
provinciebreed opvallende, verjongende en 
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Het aantal Limburgse literaire 
stichtingen en verenigingen neemt af. 
Is het genre ‘literatuur’ aan het 
verdwijnen of moet de definitie van 
literatuur simpelweg worden 
veranderd? Wat is er provinciebreed 
nodig om de literatuur een ‘boost’ en 
een karakter te geven? Kan er vanuit 
een nieuwe behoefte een 
netwerkorganisatie op poten worden 
gezet waar niet alleen de literaire 
scène onder valt, maar ook 
verbindingen worden gelegd met 
andere kunstdisciplines en 
streektaalorganisaties? 

met makers, literaire 
organisaties en 
initiatieven etc. waarbij 
de uitdagingen, kansen en 
hiaten voor literair 
Limburg in kaart worden 
gebracht. Een eerste 
werksessie in 2018 heeft 
tot een aantal 
bevindingen geleid die we 
in 2019 verder willen 
gaan uitwerken. Thema’s 
waarover de werksessies 
gaan zijn: het imago van 
de literatuursector, 
multidisciplinariteit, 
betrekken van breed, 
nieuw en jong publiek en 
het verwezenlijken van 
een multidisciplinair 
productiehuis of een 
aantal werkplaatsen van 
het verhaal. 

afgerond en zal begin 2020 
worden uitgebracht. De visie gaat 
in grote lijnen over (1) het 
professionaliseren en revitaliseren 
van het veld, (2) het uitbreiden 
van het genre ‘literatuur’ en (3) 
het op opzetten van kleine, 
haalbare initiatieven met behulp 
van een ondernemende en jonge 
werkgroep.  
 

vernieuwende literatuurprojecten te 
initiëren (en daarbij aansluiting te zoeken 
met TaLeP).  #netwerk en kennisoverdracht 

AANVULLEND    

 

streektaal 
 
Convenant voor het Limburgs 
Minister Ollongren van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in 
maart 2019 aangekondigd dat de 
nationale overheid een convenant wil 

1.   Ter voorbereiding op de   
totstandkoming van het 
convenant organiseren 
wij op 3 juni in Roermond 
samen met de provincie 
Limburg een bijeenkomst 
met een kerngroep van 
stakeholders om te 

1. Wij organiseerden op 3 juni jl. in 
Roermond samen met de 
provincie een eerste bijeenkomst 
met de kerngroep.  

2. Op 17 juni organiseerden wij 
samen met de Provincie Limburg 
en het Platform Cultuureducatie 
met Kwaliteit in Sittard een 
bijeenkomst om informatie op te 

Resultaat  
De ondertekening van een convenant op 6 
november 2019 waarmee het Limburgs als 
volwaardige regionale taal wordt erkend 
door de Nederlandse rijksoverheid. 
. 
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afsluiten waarmee het Limburgs als 
volwaardige regionale taal binnen het 
Nederlandse taalsysteem wordt 
opgenomen. 
 
 
 
 
 

komen tot een eerste 
opzet van een convenant. 

2. Op 17 juni organiseren wij 
samen met de provincie 
Limburg en het Platform 
Cultuureducatie met 
Kwaliteit Limburg in 
Sittard een deelsessie 
over de Limburgse Taal 
met als doel de bij dit 
platform aangesloten 
gemeentelijke overheden, 
cultuuraanbieders en 
onderwijspartners (PO-
VO-PABO) te informeren 
en enthousiasmeren voor 
het convenant Limburgs. 

3. Wij leveren adviezen en 
input voor het 
werkdocument van het 
convenant.  

halen ter voorbereiding op het 
convenant voor het Limburgs. 

3. Wij namen deel aan verschillende 
overleggen met medewerkers van 
de Provincie Limburg ter 
voorbereiding van het 
werkdocument van het 
convenant. De ondertekening van 
het convenant vond onder grote 
publieke belangstelling plaats op 6 
november in Theater De 
Maaspoort in Venlo door minister 
van Binnenlandse Zaken R. Knops 
en gedeputeerde G. Koopmans. 
Daar zette ook een groot aantal 
organisaties, waaronder ook het 
Huis, hun handtekening onder een 
Limburgse versie van een 
convenant.  
De bijeenkomst op 6 november in 
Venlo omvatte tevens een 
symposium dat door het 
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken was georganiseerd en 
waaraan ook de andere erkende 
talen in Nederland (Fries, 
Nedersaksisch) deelnamen. Wij 
namen in dit kader deel aan de 
Taaltafel die op 15 maart door het 
Ministerie werd georganiseerd in 
de Eci in Roermond en leverden 
inhoudelijke informatie voor het 
symposium op 6 november.  
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4. We leverden adviezen en 
inhoudelijke teksten voor de 
conceptversies van het 
convenant. De definitieve tekst 
van het convenant werd op 27 
november 2019 gepubliceerd in 
de Staatscourant: 
https://zoek.officielebekendmakin
gen.nl/stcrt-2019-64467.html. 

 

streektaal 
 
Uitvoeringsplan 
Het Limburgs is nog steeds een vitale 
en door iedereen gebruikte 
streektaal. Toch zijn er aanwijzingen 
dat het gebruik, mede onder invloed 
van de standaardtaal, vermindert. 
Door een actief beleid te voeren 
willen we deze tendens stoppen en 
de aandacht voor en het gebruik van 
het Limburgs stimuleren. 

1.    Wij gaan gezamenlijk met   
betrokken partijen een 
plan van aanpak maken 
op basis van de drie 
actielijnen uit de 
kadernota ’n Laeve lank 
Limburgs: taalpromotie, 
taaloverdracht en 
taalinfrastructuur. In het 
plan van aanpak zullen 
behalve streektaal ook 
andere disciplines zoals 
cultuureducatie en 
onderwijs betrokken 
worden. Het in november 
af te sluiten convenant 
voor het Limburgs is 
daarbij een belangrijke 
inspiratiebron. 

1. Op basis van de kadernota ’n 
Laeve lank Limburgs en de 
mededeling portefeuillehouder 
van gedeputeerde Koopmans van 
22 januari 2019 hebben wij in 
overleg met de 
streektaalorganisaties een plan 
van aanpak opgesteld en dit eind 
mei aan de provincie  
aangeboden. Naar aanleiding van 
input van de provincie en het veld 
werken wij aan een bijsturing van 
de opzet van het plan waarbij met 
name de component met 
betrekking tot de 
professionaliseringsslag van het 
Limburgse taalveld nog verder zal 
worden uitgewerkt. 

Resultaat  
Een uitgewerkt plan van aanpak inclusief 
een financiële paragraaf met als doel de 
aandacht voor en het gebruik van het 
Limburgs te stimuleren. 

streektaal 
 
Raad van Europa 
Het Limburgs is erkend als regionale 

1.    Wij zijn een van de 
gesprekspartners van de 
Raad van Europa voor het 
Limburgs en leveren op 
verzoek ook inhoudelijke 

1. Wij namen deel aan de 
bijeenkomst die op 15 oktober 
2019 door de Raad van Europa 
werd georganiseerd in het 
Gouvernement in Maastricht en 

Resultaat 
De problemen en uitdagingen waarmee het 
Limburgs wordt geconfronteerd, worden in 
Europees verband en bij de Nederlandse 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-64467.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-64467.html
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taal onder het Europees Handvest 
voor regionale talen en talen van 
minderheden van de Raad van 
Europa. De Raad monitort het 
taalbeleid in de landen die het 
handvest hebben ondertekend en 
stelt hieromtrent aanbevelingen op 
voor de nationale overheid. Zie ook: 
https://www.coe.int/t/dg4/education 
/minlang/ 

informatie aan het 
secretariaat van de Raad van 
Europa in Straatsburg. 

leverden daar input op de vragen 
over het Limburgs die de leden 
van het Comité van experts 
hadden opgesteld. 

overheid gesignaleerd waardoor er aan 
verbetering gewerkt kan worden. 

  



83 

Jaarverslag 2019 - Huis voor de Kunsten Limburg                                                          

7. Euregionale Culturele Samenwerking 

In de Euregio Maas-Rijn en de Euregio Rijn-Maas-Noord komen landen, talen, culturen, ideeën en perspectieven samen. Het betreft twee grensregio’s die 
cultureel gezien zeer veelzijdig zijn. Dit wordt ervaren en gewaardeerd als een verrijking en het concreet beleven van Europa. Grensoverschrijdende 
samenwerking en culturele activiteiten vormen middelen om inwoners van de Euregio dichter bij elkaar te brengen en interesse en begrip voor elkaar te 
stimuleren. Het biedt ook mogelijkheden om culturele netwerken en infrastructuur aan weerszijden van de grens met elkaar te verknopen en daarmee het 
publieksbereik of de organisatorische slagkracht te vergroten.  
  Euregionale culturele samenwerking valt of staat wel met wederzijdse interesse en ambities. Volgens het Huis is Euregionale culturele 
samenwerking niet afdwingbaar en moet het niet gezien worden als een doel op zich. Euregionale culturele samenwerking komt allereerst tot stand door 
slim gebruik te maken van bestaande contacten en aan te haken bij reeds bestaande initiatieven of deze met elkaar te verbinden. Het Huis is (mede)initiator 
en (mede)organisator van een aantal zeer uiteenlopende Euregionale culturele projecten, samenwerkingsverbanden en overlegstructuren. Waar mogelijk 
zal het Huis Euregionale samenwerkingsverbanden en netwerken uitbreiden (opbouwen) en verduurzamen of aan elkaar koppelen als het een meerwaarde 
oplevert voor het culturele veld bijv. als het publieksbereik voor een project vergroot kan worden en een project daardoor inhoudelijk, artistiek of 
organisatorisch kan worden doorontwikkeld. 

URGENTIE INZET EN ROL - 
HUIS VOOR DE KUNSTEN LIMBURG 

VOORTGANG BEOOGD RESULTAAT/MAATSCHAPPELIJK 
EFFECT 

 beeldende kunst 
 
InBeeld-prijs  
Voor de amateur beeldende 
kunstenaars bestaan nauwelijks tot 
geen ondersteunende initiatieven 
waarbij de kunstenaar zich op 
Euregionaal niveau in de kijker kan 
spelen. 

1. Het doorontwikkelen en 
uitbreiden van de InBeeld-prijs 
naar de Euregio o.a. door actief 
de samenwerking op te zoeken 
met partners in België (en 
nadien in Duitsland). 

 

1. Voor de tweede editie van 
de InBeeld-prijs zijn wij 
een samenwerking 
aangegaan met het 
Pentagoon in Tongeren 
(BE). Zij organiseerden 
tevens één van de acht 
voorrondes van InBeeld. 
Voor deze editie van de 
prijs konden ook  
amateurkunstenaars uit 
Belgisch-Limburg zich 
aanmelden. Daarnaast zijn 
er contacten gelegd in 
Genk en Noord-Rijn 
Westfalen om ook daar de 

Resultaat  
De InBeeld-prijs 2019 is een 
stimuleringsprijs voor amateur beeldende 
kunstenaars afkomstig uit (in eerste 
instantie) zowel Belgisch- als Nederlands-
Limburg. De amateur beeldende 
kunstenaar kan zich op Euregionaal niveau 
beter profileren en zijn netwerk 
uitbreiden met contacten over de grens.   
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InBeeld prijs te 
organiseren. De InBeeld 
prijs van 2019 vond plaats 
in de periode van 1 mei 
t/m 23 juli. Er deden zo’n 
350 deelnemers mee. 

 

 literatuur  
 
Euregionale samenwerking 
schrijfwedstrijden 
Zowel regionaal als Euregionaal 
bestaan diverse schrijfwedstrijden. 
Het Huis werkt op literatuurgebied 
veel samen met de Stichting Euregio 
Kultur uit Aachen en Leverkusen. Uit 
de koker van Euregio Kultur komt 
bijvoorbeeld het initiatief NXT TXT. 
Het Huis constateert dat de 
samenwerking tussen Limburgse en 
Euregionale schrijfwedstrijden zeer 
minimaal is. Tevens is het aantal 
deelnemers aan Limburgse 
schrijfwedstrijden vaak gering.   

1. Het leggen van verbindingen 
tussen regionale en euregionale 
schrijfwedstrijden. Het Huis doet 
dit door een overleg te 
organiseren met de 
organisatoren van de 
betreffende schrijfwedstrijden. 
Daarbij wordt besproken hoe ze 
kunnen samenwerken en elkaar 
kunnen aanvullen. 

1. Het leggen van 
verbindingen met lokale 
schrijfwedstrijden over 
de grens blijkt lastig. De 
Euregionale 
samenwerking bestond 
vooralsnog uit het leggen 
van contact met het 
onderwijs (SVO PL) en 
Euregio Kultur om op die 
manier de scholen te 
benaderen en het geven 
van advies. De workshop 
is niet van de grond 
gekomen vanuit het 
samenwerkingsverband. 
Wij hebben de 
organisatie het advies 
gegeven een 
professionele 
coördinator/organisator 
aan te stellen om dit 
project te laten slagen.  

Resultaat  
Initiatiefnemers van schrijfwedstrijden 
maken kennis met elkaar en krijgen inzicht 
in wat er allemaal gebeurt op literair 
gebied. Het publieksbereik en aantal 
deelnemers aan Limburgse 
schrijfwedstrijden wordt vergroot.  

 

dans 

 

1. Het mede organiseren en 
coördineren van specifieke 
dansprojecten voor talentvolle 
dansers en dansmakers uit 

1. Wij hebben 
dansprojecten voor 
talentvolle dansers en 
dansmakers uit Limburg 

Resultaat  
Versterkte Euregionale culturele 
dansprojecten (schrit_tmacher festival, 
het International Breakdance Event) 
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Euregionale dansprojecten 
Op het gebied van dans vindt een 
aantal grootschalige Euregionale en 
zelfs internationale dansevents 
plaats in Limburg (Schrit_tmacher 
Festival en het International 
Breakdance Event). Deze events 
vormen een inspirerende 
broedplaats voor dansers uit de 
regio.  

Limburg in het kader van het 
Schrit_tmacher Festival, het 
International Breakdance Event 
en Cultura Nova. In dat kader 
leggen we in 2019 nadrukkelijk 
de verbinding met 
talentmakelaar ViaZuid.  

mede-georganiseerd en 
gecoördineerd in het 
kader van het 
schrit_tmacher festival. 
We hebben in dat  kader 
de verbinding gelegd met 
talentmakelaar ViaZuid. 
Voorstellingen hebben 
plaatsgevonden in maart 
en april.  
 

samenwerkingsverbanden en 
overlegstructuren. Meer en betere 
ontwikkelingsmogelijkheden en een 
(groter) netwerk voor dansers en 
dansmakers (van  o.a. ViaZuid) 
#talentontwikkeling #netwerk en 
kennisoverdracht 

 

 film & fotografie  
 
Euregionale fotowedstrijd en -
exposities 
Complexe sociale vraagstukken en 
internationale  maatschappelijke 
ontwikkelingen als migratie, 
populisme etc. en de impact daarvan 
op het individu en de eigen 
leefomgeving zijn vaak moeilijk te 
duiden.  
 
Er bestaat (buiten de Euregionale 
fotowedstrijd om) geen Euregionaal 
podium waar vrijetijdsfotografen 
hun fotowerken kunnen tonen aan 
het publiek.   
 
 

1. Het coördineren en organiseren 
van de Euregionale 
fotowedstrijd voor 
vrijetijdsfotografen uit 
Nederlands-Limburg, Belgisch-
Limburg en Nordrhein-Westfalen 
i.s.m. Fotobond Afdeling 
Limburg (NL), Deutscher 
Verband für Fotografie (DE) en 
Verbond van Limburgse 
Fotokringen (BE). Het thema van 
de fotowedstrijd 2019 is ‘Heim’ 
(thuis) en gaat over de zoektocht 
naar de eigen ‘roots’ en (een 
nieuwe) identiteit in een tijd van 
globalisering, migratie en 
populisme.  

2. Het mede organiseren van drie 
foto-exposities in Nederland, 
Duitsland en België met een 
selectie van de fotowerken die 
zijn ingezonden en het 

1. Wij hebben het project 
gecoördineerd en 
georganiseerd i.s.m. de 
drie fotobonden uit de 
Euregio Maas-Rijn. Het 
project loopt nog t/m 
januari 2020.   

2. Naast de ‘over-all’ 
organisatie 
organiseerden wij i.s.m. 
de Fotobond Afdeling 
Limburg de officiële 
opening, prijsuitreiking 
en eerste expositie in het 
Limburgs Museum in 
Venlo op 1 september.   

Resultaat  
Drie foto-exposities met recent werk over 
het thema ‘Heim’ van vrijetijdsfotografen 
uit de Euregio Maas-Rijn. Middels hun 
fotowerken hebben de fotografen duiding 
gegeven aan een actueel 
maatschappelijke thema.    
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organiseren van een Euregionale 
conferentie (tijdens één van de 
drie expositie) over het thema 
van de fotowedstrijd.  
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ONDERDEEL B  

Ondersteuning aangesloten organisaties 
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Periode (Jaar): Werkplan 2019 Jaarverslag 2019 

Organisatie: Boerderijenstichting  Limburg Boerderijenstichting  Limburg 

Beleid en Advies  

Beleidsmatig 
Consulentschap 

Het bestuur van de Boerderijenstichting Limburg heeft in 
2018 geen beroep meer gedaan op het beleidsmatig 
consulentschap van HKL. Deze stichting heeft geen 
ondersteuningsbehoefte voor het jaar 2019 geformuleerd. 

Het bestuur van de Boerderijenstichting Limburg heeft in 2019 
beroep gedaan op het beleidsmatig consulentschap van HKL. Vanuit 
Agrarisch Erfgoed Nederland met medewerking van het Huis zijn 
een aantal bijeenkomsten georganiseerd met als doel: revitalisering 
van de Boerderijenstichting Limburg.  
Momenteel biedt het Huis beleidsmatige ondersteuning bij de 
innovatie van de beleidsdoelstellingen van de Boerderijenstichting 
Limburg.  
Beleidsmatige ondersteuning bij de belangenbehartiging ten 
behoeve van het agrarisch erfgoed en hun omringende omgeving. 

Ontwikkelingsgericht 
Consulentschap 

 HKL heeft de bestuursvergaderingen beleidsmatig mede voorbereid 
en afgehandeld en de nieuwe bestuursleden inzicht gegeven in en 
geadviseerd over relevante erfgoedwetgeving. 

   

Verbindend 
Consulentschap 

 Het HKL heeft ondersteuning geboden bij het invullen van de 
relaties met zusterorganisaties in Nederland, in het bijzonder 
Agrarisch Erfgoed Nederland en in Limburg de LLTB, Natuurrijk 
Limburg en de Limburgse Zorgboeren en met de andere 
erfgoedpartijen als Heemschut Limburg, provincie Limburg en 
diverse gemeenten. 

 Indien de gelegenheid en mogelijkheid zich voordoet, zullen 
wij ons inspannen om de Boerderijenstichting Limburg te 
betrekken bij/te informeren over de ontwikkeling van de 
Coöperatie Erfgoed Limburg u.A. (CEL) 

Bij iedere bijeenkomst zijn de leden van de Boerderijenstichting 
Limburg geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen bij de 
Coöperatie Erfgoed Limburg (CEL) 

Communicatie  

  Er was ondersteuning bij het opstellen van persberichten, invulling 
van de website, presentaties en organisatie van publieksprojecten 
als Boerderij van het Jaar. 

Ontwikkelen en organiseren van inhoudelijke projecten  
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 N.v.t.  

Maatwerk (optioneel)  

Administratieve 
ondersteuning  

N.v.t. Het HKL fungeerde in 2019 als frontoffice (telefoon, post en mail). 
Deze werden doorgestuurd naar de leden van de 
Boerderijenstichting Limburg ter afhandeling. 

Financiële 
ondersteuning 

N.v.t. (er was in 2018 geen sprake van een geoormerkte 
doorbetaling). 

N.v.t. (er was in 2019 geen sprake van een geoormerkte 
doorbetaling). Men hoopt n.a.v. de revitaliseringsslag van de 
Boerderijenstichting Limburg in 2019 op een geoormerkte bijdrage 
van de provincie Limburg in 2020. 

Anders:   
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Periode (Jaar): Werkplan 2019 Jaarverslag 2019 

Organisatie: Bond Heemschut commissie Limburg Bond Heemschut commissie Limburg 

Beleid en Advies  

Beleidsmatig 
Consulentschap 

  

 Het bieden van ondersteuning bij de innovatie van de 
beleidsdoelstellingen van de Bond Heemschut Limburg. 

HKL heeft ondersteuning geboden bij de innovatie van de 
beleidsdoelstellingen van de Bond Heemschut Limburg. 

Het bieden van ondersteuning bij het invullen en uitvoeren van 
het Meldpuntloket. Elke burger kan bekend of anoniem 
misstanden over Limburgs erfgoed melden. Technische adviseurs 
van de Bond Heemschut Limburg onderzoeken en rapporteren in 
de tweemaandelijkse Meldpuntvergadering. 

Wij hebben ondersteuning geboden bij het invullen en 
uitvoeren van het Meldpuntloket. Elke burger kan bekend of 
anoniem misstanden over Limburgs erfgoed melden. 
Technische adviseurs van de Bond Heemschut Limburg 
onderzoeken en rapporteren in de tweemaandelijkse 
Meldpuntvergadering. 

Het bieden van ondersteuning bij de belangenbehartiging ten 
behoeve van monumenten en hun omringende landschappen. 

Bij de belangenbehartiging ten behoeve van monumenten en 
hun omringende landschappen was ondersteuning van HKL. 

Ontwikkelingsgericht 
Consulentschap 

  

 Beleidsmatig voorbereiden en afhandelen van 
bestuursvergaderingen. 

Het HKL heeft beleidsmatig de bestuursvergaderingen 
voorbereid en afgehandeld. 

Inzicht geven in en adviseren over (de toepassing van) relevante 
erfgoedwetgeving. 

Wij hebben inzicht gegeven en geadviseerd over (de 
toepassing van) relevante erfgoedwetgeving. 

Verbindend 
Consulentschap 

  

 Het bieden van ondersteuning bij het invullen van de relaties met 
zusterorganisaties in Nederland, in het bijzonder met 
Erfgoedvereniging Heemschut. 

Wij hebben ondersteuning geboden bij het invullen van de 
relaties met zusterorganisaties in Nederland, in het bijzonder 
met Erfgoedvereniging Heemschut. 

Het bevorderen van de verbinding van Heemschut met de andere 
leden van de Coöperatie Erfgoed Limburg u.a. (CEL). 

Wij hebben Heemschut in verbinding gebracht met de 
andere leden van de Coöperatie Erfgoed Limburg (CEL). 

Adviseren over de inbreng van Heemschut in de CEL. En er is geadviseerd over de inbreng van Heemschut in de 
CEL. 
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Onderhouden en ontwikkelen van verbindingen met 
monumenten eigenaren, provinciale overheid, waterschap, 
gemeenten, kennispartijen. 

Er zijn diverse verbindingen met monumenten eigenaren, 
provinciale overheid, waterschap, gemeenten, kennispartijen 
onderhouden en ontwikkeld. 

Communicatie  

 Ondersteuning bij opstellen persberichten. HKL heeft ondersteuning aangeboden bij het opstellen van 
persberichten. 

 Ondersteuning bij het invulling geven aan de website 
www.heemschut.nl en het tijdschrift Heemschut. 

Wij hebben mede invulling gegeven aan de website 
www.heemschut.nl en het tijdschrift Heemschut. 

Ontwikkelen en organiseren van inhoudelijke projecten  

 Het bieden van ondersteuning bij de jaarlijkse excursie. De jaarlijkse excursie vond plaats in december 2019. De 
bijeenkomst in september 2019 is overgeheveld naar 2 mei 
2020. 

Maatwerk (optioneel)  

Administratieve 
ondersteuning  

Fungeren als frontoffice HKL heeft gefungeerd als frontoffice. 

Financiële 
ondersteuning 

Bond Heemschut, commissie Limburg ontvangt, via HKL een 
provinciale, geoormerkte doorbetaling. 

Bond Heemschut, commissie Limburg heeft, via HKL een 
provinciale, geoormerkte doorbetaling ontvangen. 

Anders: N.v.t. Een digitale vergadercloud is verder ontwikkeld in 
samenwerking met de bestuursleden. 

 

  

http://www.heemschut.nl/
http://www.heemschut.nl/
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Periode (Jaar): Werkplan 2019 Jaarverslag 2019 

Organisatie: CineLOVA CineLOVA 

Beleid en Advies  

Beleidsmatig 
Consulentschap 

  

 Het adviseren van het bestuur over de nieuwe organisatievorm, 
het te voeren beleid en het nieuwe jaarprogramma.   

Het Huis heeft CineLOVA tijdens bestuursvergadering en 
gedurende het jaar geadviseerd over zijn beleid en de 
invulling en activiteiten van het jaarprogramma 2019. 

 Het informeren en adviseren van CineLOVA over ontwikkelingen 
op het gebied (amateur)film in Limburg en het informeren van het 
bestuur over algemene maatschappelijke en culturele trends en 
ontwikkelingen.  

Het Huis adviseerde CineLOVA over de ontwikkelingen die 
plaatsvonden in de professionele filmsector in Limburg en de 
wijze waarop men zou kunnen aanhaken. Het Huis stelde (de 
werkwijze van) het platform CineLOVA ook als voorbeeld 
voor andere (amateurkunst)sectoren als het gaat om ‘anders 
verenigen’.      

Ontwikkelingsgericht 
Consulentschap 

  

 Het behartigen van de belangen van CineLOVA. Het Huis behartigde de belangen van CineLOVA en 
amateurfilm(ers) in brede zin tijdens overleggen met 
partners in het veld en in het visiestuk over film in Limburg.   

 Het adviseren van het bestuur en de diverse werkgroepen van 
CineLOVA over het (door)ontwikkelen en vernieuwen van 
projecten in het kader van amateurfilm (bijv. Limburgse 
Filmdagen, CineLOVA Productiekring, CineLOVA Filmcafé).  

Het Huis adviseerde CineLOVA o.a. over de opzet en invulling 
van een langdurig coachingstraject voor amateurfilmers 
onder begeleiding van een professionele filmer en met een 
filmpremière tijdens het Limburg Film Festival (CineLOVA 
Filmproductiekring) en de doorontwikkeling en invulling van 
de filmbesprekingsavonden en -lezingen van CineLOVA 
(CineLOVA Filmcafés).  

Verbindend 
Consulentschap 

  

 Het verbinden van CineLOVA met (bij het Huis aangesloten) 
organisaties,  initiatieven en professionals op het gebied van 
toneel, literatuur en muziek t.b.v. inhoudelijke verdieping in het 

Het Huis legde in dit kader vooral op projectbasis de 
verbinding met de amateurtoneelsector. Amateurfilmers 
werden t.b.v. films die zij maakten in contact gebracht met 
spelregisseurs of acteurs uit de amateurtoneelsector. Zo 
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kader van projecten en cursussen en het vergroten van het 
publieksbereik van CineLOVA activiteiten.   

werd vraag en aanbod bij elkaar gebracht. Ook werd t.b.v. de 
CineLOVA cursus ‘acteren voor camera’ een theaterregisseur 
benaderd als workshopdocent en werd de cursus 
opengesteld voor amateurtoneelspelers en gepromoot 
binnen het netwerk van Toneelhuis LFA.  

 Het verbinden van (de activiteiten van) CineLOVA met Cinesud 
(platform voor filmprofessionals), andere filminitiatieven in 
Limburg (waaronder festivals als Docfest en het Limburg Film 
Festival) en provinciale omroep L1 middels het adviseren over en 
organiseren van concrete samenwerkingsprojecten. Doel hiervan 
is het vergroten van het publieksbereik voor amateurfilm, het 
stevig verankeren van amateurfilm in de filminfrastructuur in 
Limburg en het uitbreiden van de vertoningsplekken en het 
projectaanbod voor amateurfilmers.  

De samenwerking tussen CineLOVA en professionele 
filmpartners als CineSud en het Limburg Filmfestival is 
inmiddels van dusdanige aard dat CineLOVA zelf de weg naar 
het platform voor mediaprofessionals en het festival voor de 
Limburgse film weet te vinden. Het Huis adviseert CineLOVA 
alleen nog over de invulling van de samenwerking met deze 
partners. Het Huis fungeert in het kader van ‘CineLOVA Laat 
Zien’ als schakel met L1 voor wat betreft de jaarlijkse 
uitzending van amateurfilms op L1 TV.     

Communicatie  

 Het adviseren over en het bieden van ondersteuning bij de PR-
werkzaamheden van CineLOVA activiteiten (Limburgse Filmdagen, 
CineLOVA Laat Zien etc.).  

Het Huis verzorgde de PR en communicatie van alle 
CineLOVA activiteiten: schrijven en versturen van 
persberichten en bijhouden website en social media van 
CineLOVA.  

Ontwikkelen en organiseren van inhoudelijke projecten  

 Zie opsomming onder ‘verbindend consulentschap’  

Maatwerk (optioneel)  

Administratieve 
ondersteuning  

N.v.t. (LOVA verzorgt zelf de administratie) n.v.t. 

Financiële 
ondersteuning 

N.v.t. (LOVA beheert zelf de financiën en verzorgt zelf de 
financiële stukken) 

n.v.t. 

Anders: N.v.t. n.v.t. 
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Periode (Jaar): Werkplan 2019 Jaarverslag 2019 

Organisatie: Coöperatie Erfgoed Limburg u.A. Coöperatie Erfgoed Limburg 

Beleid en Advies  

Beleidsmatig 
Consulentschap 

  

 Ondersteuning van de bestuursvergadering, ledenvergadering, 
partners en werkgroepen om de beleidsdoelen van CEL te helpen 
realiseren. 

In 2019 heeft het bestuur vergaderd op 14 januari, 14 
februari, 26 maart, 29 april, 17 juni, 12 september, 7 
oktober, 2 december. 
De inbreng van HKL in de bestuursvergadering was met 
name gericht op de realisatie van het werkplan 2019 van 
CEL, de voorbereiding van het werkplan 2020, op het 
bevorderen van de verbinding tussen de werkgroepen en 
het bestuur, het signaleren van knelpunten en het oplossen 
daarvan. 
Er zijn ledenvergaderingen gehouden op 26 maart en 8 
november, de laatste met name ten behoeve van de 
afronding van het werkplan en begroting 2020. 

Ontwikkelingsgericht 
Consulentschap 

Ondersteuning van de bestuursvergadering en werkgroepen om 
de verdere ontwikkeling van CEL (deelnemende partijen, actieve 
participatie van leden en partners, voortgang beleidsdoelen) te 
helpen realiseren. 

Per 31 december 2018 telde de Coöperatie 15 leden c.q 
partners. In 2019 is dit aantal toegenomen tot 22. 
Zie hiervoor: 
https://www.limburgserfgoed.nl/onze_leden_partners.html  
De leden en partners werden uitgenodigd een actieve 
bijdrage aan de gezamenlijke werkgroepen te leveren en 
gezamenlijke projecten op te pakken, zoals (onder meer) de 
invulling van de Erfgoedweekenden, gedeelde exposities, 
regionale publieksdagen voor het project Oorlogsbronnen, 
de aftrap van de Maand voor de Geschiedenis, etc. 

Verbindend 
Consulentschap 

Ondersteuning bij het bestendigen van de bestaande 
samenwerkingsverbanden tussen leden en partners van de 
coöperatie, bij het betrekken van derde partijen bij de coöperatie, 
de verbinding met externe expertise/experts die voor de CEL-
beleidsdoelen relevant zijn.  

HKL onderhield contact met de provinciale ambtelijke 
organisatie ter voorbereiding van bestuurlijke afstemming 
en de voorbereiding van werkplan en begroting. 

https://www.limburgserfgoed.nl/onze_leden_partners.html
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HKL heeft het bestuur ondersteund bij het leveren van een 
bijdrage aan de opzet van de regiegroep / werkgroep 
Limburg Collectie bij Maastricht University. 
HKL heeft bevorderd dat er een structurele afstemming 
plaatsvindt tussen de leden van de werkgroep monumenten, 
landschap en archeologie met de provinciale ambtelijke 
organisatie voor deze erfgoeddisciplines. 
Ten behoeve van de werkgroep publieksprojecten vond er, 
in directe samenwerking met SHCL en Limburgs Landschap, 
afstemming plaats met Mediahuis Limburg en Chapeau. 
Voor de werkgroep Servicepunt was er afstemming met de 
host van de website www.limburgserfgoed.nl, werd deze 
website verder ontwikkeld (o.a. via inrichting van de 
gezamenlijke publieksvraagbaak (Servicepunt) en is 
geanticipeerd op de omvorming van deze werkgroep tot 
redactiegroep. 
Er heeft afstemming plaatsgevonden met partijen die een 
lidmaatschap of partnerschap overwegen. 

Communicatie  

 Deelname aan de werkgroep publieksprojecten, inclusief actieve 
deelname aan het opstellen van een PR-plan voor CEL. 
Ondersteuning bij persberichten, beheer van de website, FB-
pagina Erfgoedagenda Limburg. 

HKL heeft de werkgroep publieksprojecten en de werkgroep 
servicepunt met een PR-plan geholpen bij hun opstart en 
leverde sindsdien, waar nodig en gewenst, ten behoeve van 
PR & Communicatie incidenteel ondersteuning aan de 
samenwerkende partijen.  

Ontwikkelen en organiseren van inhoudelijke projecten  

 De werkgroepen van CEL zijn vrijwel uitsluitend gericht op het 
ontwikkelen en organiseren van zowel structurele producten als 
incidentele projecten: servicepunt erfgoed, publieksprojecten, 
belangenbehartiging. Het Huis neemt aan deze werkgroepen 
actief deel met verschillende expertises, met uitzondering van de 
werkgroep verhalenwebsite. 

De deelname van HKL aan deze werkgroepen en de hieruit 
voorkomende producten en projecten is cf. plan 
gerealiseerd. 
Voor de werkgroep monumenten, landschap en archeologie 
op 21 juni 2019, 17 september 2019, 2 oktober 2019. 
Voor de werkgroep publieksprojecten op 16 januari 2019, 13 
maart, 8 mei, 3 juli, 11 september, 13 november, 18 
december. 

http://www.limburgserfgoed.nl/
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Voor de werkgroep Servicepunt op 27 juni en 14 augustus. 
De afstemming over de realisatie het Servicepunt heeft via 
email-instructie plaatsgevonden. 

Maatwerk (optioneel)  

Administratieve 
ondersteuning  

Fungeren als frontoffice (o.a. via website 
www.limburgserfgoed.nl). 
Administratieve ondersteuning van het bestuur. 
 

Vragen die binnenkomen via www.limburgserfgoed.nl zijn 
beantwoord of doorverwezen naar betrokken c.q. ter zake 
deskundige organisaties.  
De administratieve ondersteuning van het bestuur bestond 
met name uit het voorbereiden van vergaderingen, 
verzorgen van uitgaande correspondentie, bijhouden van 
inkomende correspondentie. 

Financiële 
ondersteuning 

Financieel-administratieve ondersteuning van het bestuur. In afstemming met de penningmeester van de Coöperatie 
werd de binnenkomende financiële administratie geborgd. 

Anders: N.v.t.  

 

  

http://www.limburgserfgoed.nl/
http://www.limburgserfgoed.nl/
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Periode (Jaar): Werkplan 2019 Jaarverslag 2019 

Organisatie: Federatie van Musea in Limburg (FML) Federatie van Musea in Limburg (FML) 

Beleid en Advies  

Beleidsmatig 
Consulentschap 

De consulent musea vraagt de bestuursleden een aantal keren per 
jaar om input m.b.t. de inhoud van activiteiten binnen het 
Kennisnetwerk voor Musea in Limburg van het Huis voor de 
Kunsten. Deze input wordt, samen met input uit het hele veld, in 
overleg omgevormd tot een workshop, lezing, praktijkdag of 
rondetafelgesprek en opgenomen in het programma.  

 

Ontwikkelingsgericht 
Consulentschap 

  

 De consulent musea is betrokken bij de inhoud en themabepaling 
voor de ledendagen van musea die lid zijn van de FML. Deze 
ledendagen worden twee keer per jaar georganiseerd door de 
bestuursleden van de FML. De consulent bewaak de kwaliteit van 
het programma en de sprekers. 

 

Verbindend 
Consulentschap 

  

 N.v.t.  

Communicatie  

   

 De consulent musea biedt de FML ondersteuning voor de 
aanmeldingen voor de ledendagen (en eventuele andere 
activiteiten) waarbij de FML kan gebruik maken van de online 
aanmeldtool op de website van het Huis voor de Kunsten Limburg. 
De consulent houdt de secretaris gedurende een bepaalde 
periode op de hoogte van de aanmeldingen middels het 
duursturen van een automatisch gegenereerd Excel-bestand met 
deelnemers.  
De FML zal gebruik maken van één deelpagina op de vernieuwde 
website van het Huis. Daarbij is ook ruimte voor het plaatsen van 
‘nieuws vanuit de FML’ in de Museumnieuwsbrief van het Huis.  
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 Het vakblad ‘Museumpeil’ wordt sinds maart 2017 direct aan de 
aangesloten musea verzonden zonder tussenkomst van de 
consulent musea. De FML is verantwoordelijk voor het doorgeven 
van de juiste postadressen en contactpersonen aan de uitgever 
van ‘Museumpeil’.  

 

Ontwikkelen en organiseren van inhoudelijke projecten  

 De FML zal de consulent musea voorzien van input voor het 
programma van het Kennisnetwerk voor Musea in Limburg. Dit 
netwerk bestaat uit trainingen, ontmoetingsmomenten, 
kennisdeling en kleinschalige projecten etc. 

 

 
 

Maatwerk (optioneel)  

Administratieve 
ondersteuning  

N.V.T. (FML heeft een penningmeester die dit voor haar rekening 
neemt) 

 

Financiële 
ondersteuning 

N.V.T. (FML heeft een penningmeester die dit voor haar rekening 
neemt) 

 

Anders:   

Vergaderplanning 
 

 

Verwachting 
gemiddelde 
tijdsinvestering door 
HKL 

Het bestuur van de FML vergadert 4x per jaar. De vergaderingen 
duren twee uur. De bestuursleden en de consulent musea kunnen 
agendapunten inbrengen via de secretaris. De secretaris maakt de 
notulen en de agenda.  
Locatie: één van de bij de FML aangesloten musea of het Huis. 
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Periode (Jaar): Werkplan 2019 Jaarverslag 2019 

Organisatie: Fotobond Afdeling Limburg Fotobond Afdeling Limburg 

Beleid en Advies  

Beleidsmatig 
Consulentschap 

  

 Adviseren over beleid omtrent ‘amateurfotografie in Limburg’ op 
basis van trends, maatschappelijke ontwikkelingen etc. 

Het Huis adviseerde de Fotobond Afdeling Limburg over de 
organisatievorm, toekomstbestendigheid en de wijze 
waarop het zijn achterban zo goed mogelijk kan 
ondersteunen. Het platform CineLOVA, waarvan het Huis 
jaren geleden medeoprichter was, diende daarbij als 
voorbeeld.  

Ontwikkelingsgericht 
Consulentschap 

  

 Het behartigen van de belangen van de Fotobond Limburg. Het Huis behartigde de belangen van de Fotobond (en 
amateurfotografie in de brede zin van het woord) tijdens 
gesprekken met andere partners in het veld en de 
Provincie Limburg (over structurele provinciale, financiële 
ondersteuning).   

 Adviseren over bestuursvraagstukken. Hierbij vormt het 
kwalitatief en kwantitatief op peil houden van het bestuur een 
belangrijk speerpunt.   

Advisering over bestuurlijke vraagstukken richtte zich met 
name op de eerder genoemde vernieuwing van de 
organisatie.   

 Adviseren over het (door)ontwikkelen en vernieuwen van 
projecten in het kader van amateurfotografie met als 
voornaamste aandachtspunt de wijze waarop het aanbod van de 
Fotobond Afdeling Limburg beter afgestemd kan worden op de 
wensen van clubs en leden. 

Het Huis adviseerde met name over de (door)ontwikkeling 
en vernieuwing van de Euregionale Fotowedstrijd 2019.  

Verbindend 
Consulentschap 

  

 Het stimuleren van de samenwerking tussen amateurfotografen 
en Fotobond Limburg  en andere amateurkunstbeoefenaars en -
kunstdisciplines (bijv. erfgoed, theater) op projectbasis. 

Het Huis liet de Fotobond Afdeling Limburg kennismaken 
met (de werkwijze van) het platform CineLOVA 
(amateurfilm) en legde de verbinding tussen beide 
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besturen om kennis uit te wisselen en op projectbasis 
samen te werken.  

 Het adviseren over de wijze waarop de Fotobond nieuwe 
verbindingen kan aangaan met andere partners op het gebied 
van fotografie in Limburg. 

De Fotobond Afdeling Limburg nam zelf het initiatief om in 
gesprek te gaan en samen te werken met andere 
fotografiepartners, waaronder Maastricht Photo Festival 
en Fotomuseum Aan het Vrijthof.  

Communicatie  

 Adviseren over communicatiebeleid Fotobond Limburg 
(algemeen). 

Het Huis heeft de Fotobond Afdeling Limburg niet hoeven 
adviseren over het communicatiebeleid.  

 Adviseren over (opstellen communicatieplan) en uitvoeren van 
PR-werkzaamheden op projectbasis. 

Het Huis heeft de communicatie verzorgd voor de 
Euregionale Fotowedstrijd 2019.  

Ontwikkelen en organiseren van inhoudelijke projecten  

   

Maatwerk (optioneel)  

Administratieve 
ondersteuning  

N.v.t. (Fotobond Limburg verzorgt zelf de administratie) n.v.t.  

Financiële 
ondersteuning 

N.v.t. (Fotobond Limburg beheert zelf de financiën en verzorgt 
zelf de financiële stukken) 

n.v.t.  

Anders: Aannemen van fotowerken van amateurfotografen i.h.k.v. 
diverse fotowedstrijden van de Fotobond Limburg.  

Het Huis heeft in het kader van de Euregionale 
Fotowedstrijd 2019 en de fotowedstrijd ‘serie 5 met 
samenhang’ fotowerken aangenomen van 
amateurfotografen.  

 In opslag hebben en uitgeven/aannemen van de fotolijsten van 
de Fotobond Limburg t.b.v. exposities van de bond en 
aangesloten fotoclubs. 

Het Huis heeft de uitgifte en aanname van fotolijsten 
verzorgd.  
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 Periode (Jaar): Werkplan 2019 Jaarverslag 2019 

Organisatie: Gilde van Vrijwillige Molenaars, afdeling Limburg Gilde van Vrijwillige Molenaars, afdeling Limburg 

Beleid en Advies  

Beleidsmatig 
Consulentschap 

  

 Het bieden van beleidsmatige ondersteuning bij de innovatie van 
de beleidsdoelstellingen van het Gilde van Vrijwillige Molenaars 
afdeling Limburg. 

Wij hebben advies gegeven bij het vormgeven van de 
molengidsopleiding. 

Het behartigen van de belangen ten behoeve van molenaars, 
moleneigenaren en molenstichtingen. 

Het Huis heeft de belangen van molenaars, molengidsen en 
molenstichtingen behartigd door deel te nemen aan diverse 
overleggen met overheden, eigenaren en 
natuurorganisaties. 

Ontwikkelingsgericht 
Consulentschap 

  

 Inzicht geven in en adviseren over (de toepassing) relevante 
erfgoedwetgeving. 

Het Huis heeft diverse malen geadviseerd o.a. over de 
omgevingswet en over molens in Natura 2000 gebieden. 

Verbindend 
Consulentschap 

  

 Het bieden van ondersteuning bij het invullen van de relaties met 
zusterorganisaties in Nederland, in het bijzonder het landelijk 
Gilde van Vrijwillige Molenaars. 

Het Huis heeft contact gehouden met het landelijk Gilde van 
Vrijwillige Molenaars. 

Het bevorderen van de verbinding van het Gilde met de andere 
leden van de Coöperatie Erfgoed Limburg u.A. 

Wij hebben de verbinding gestimuleerd tussen het Gilde en 
andere leden van de Coöperatie Erfgoed Limburg. 

Adviseren over de inbreng van  het Gilde bij het jaarlijks overleg 
met de Molenstichting Limburg. 

Ook hebben we het Gilde geadviseerd over hun inbreng bij 
het jaarlijks overleg met de Molenstichting Limburg. 

Onderhouden en ontwikkelen van verbindingen met molenaars, 
molengidsen, moleneigenaren, provinciale overheid, waterschap, 
molenbouwers, kennispartijen. 

Veelvuldig is er door het Huis contact onderhouden met het 
waterschap, molenmakers, molenaars, molengidsen, 
moleneigenaren, gemeentelijke en provinciale overheid. 

Communicatie  

 Het bieden van ondersteuning bij het opstellen van 
persberichten. 

Het Huis heeft geholpen met de persberichten en de social 
media over het werven van molengidsen, de Nationale 
Molendagen en de Limburgse Molendag. We hebben 
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contacten met pers, radio en tv (L1 radio en tv, Dagblad de 
Limburger) onderhouden met betrekking tot de diverse 
molenevenementen 

 Het bieden van ondersteuning bij het invulling geven aan de 
website www.limburgsemolens.nl. 

We hebben mede input gegeven aan de website 
www.limburgsemolens.nl en aan de facebookpagina 
Limburgse molens. 

 Inbrengen van molenaarszaken voor de Nieuwsbrief De Molen.  Wij hebben berichten over molenaars ingebracht voor de 
nieuwsbrief De Molen. 

Ontwikkelen en organiseren van inhoudelijke projecten  

 Organiseren van de molenaars- en molengidsencursus. 
Organisatie van excursies en de Nationale en Limburgse 
Molendagen.  

De molenaars en molengidsenopleiding is mede door het 
Huis georganiseerd, evenals de excursie in september en 
november en de Nationale en Limburgse molendagen. 

Maatwerk (optioneel)  

Administratieve 
ondersteuning  

Fungeren als frontoffice. Telefoon, mailberichten en post voor het Gilde komen via 
het Huis binnen. 

Financiële 
ondersteuning 

Het Gilde ontvangt, via het Huis een provinciale, geoormerkte 
doorbetaling. 

Het Gilde heeft, via het Huis, een provinciale, geoormerkte 
doorbetaling ontvangen voor hun opleidingen. 

Anders: N.v.t.  

  

http://www.limburgsemolens.nl/
http://www.limburgsemolens.nl/
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Periode (Jaar): Werkplan 2019 Jaarverslag 2019 

Organisatie: Jeugdfonds Cultuur Jeugdfonds Cultuur 

Beleid en Advies  

Beleidsmatig 
Consulentschap 

 We hebben samen met het bestuur gebrainstormd over 
prioriteiten en positionering van het JFC. 

Ontwikkelingsgericht 
Consulentschap 

 - Wij bewaakten de voortgang en het opstellen van 
rapportages voor het bestuur van het JFC, gemeenten, 
provincie het landelijke fonds. 
 

Verbindend 
Consulentschap 

- Coördinatiewerkzaamheden  
- Voorbereiding van te sluiten overeenkomsten met gemeenten 
- Onderhouden van contacten op ambtelijk niveau 

Per 1 januari 2019 heeft het JFC -op de gemeente Echt-
Susteren en de Gemeente Schinnen (nu onderdeel van de 
gemeente Beekdaelen) na - een provinciale dekking 

- (Venlo heeft een eigen stedelijk fonds). 

 In het kader van ‘Meedoen in Limburg’ heeft HKL, als 
coördinator voor JFC, verbindingen gelegd in het culturele 
veld om (gezamenlijk met JFS en Stichting Leergeld 
Limburg) te komen tot 5 regionale projecten. Het gaat 
hierbij om projecten die deelname aan   sport- en 
cultuuractiviteiten in de wijk stimuleren bij kinderen en 
jongeren. De wijken waarin deze projecten tot stand komen 
zijn z.g. lage SES-wijken. Deze projecten vinden plaats in 
Maastricht, Sittard, Roermond, Venray en Vaals (alleen 
voor sport). Op ambtelijk niveau zijn contacten gelegd met 
de betrokken gemeenten (provincie breed). 

Communicatie HKL heeft (als coördinator voor JFC) deelgenomen aan 
gemeentelijke activiteiten, netwerkbijeenkomsten, 
Armoedeplatforms, Landelijke bijeenkomsten m.b.t. 
SAM&  
Behalve het up-to-date houden van de website werd ook 
Facebook en twitter gebruikt in de communicatie. 
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In samenwerking met Stichting Leergeld Limburg en 
Jeugdfonds Sport Limburg zijn in het kader van het project 
‘Meedoen in Limburg’ vijf regionale bijeenkomsten 
georganiseerd. Communicatie met en over de doelgroep 
was één van de speerpunten tijdens deze bijeenkomsten. 

Ontwikkelen en 
organiseren van 
inhoudelijke 
projecten 

 
HKL heeft, als coördinator voor JFC, samen met het 
landelijke JFS&C en ECI  Roermond in het kader van het 
project Cultuur@cruyffcourts ertoe bijgedragen dat op het 
Cruyff Court in Roermond in de wijk Donderberg een 
aantal maanden extra culturele activiteiten hebben 
plaatsgevonden. 

  Het Huis heeft de loketfunctie voor het jeugdfondscultuur 
Limburg vervuld. 

Maatwerk  

Administratieve 
ondersteuning  

Afhandeling van bestuursbesluiten op administratief gebied. 
Correspondentie namens bestuur. 
Behandelen, toekennen en uitbetalen van de aanvragen en de 
daarbij voorkomende werkzaamheden. 

HKL heeft een bijdrage geleverd aan de planning en 
voorbereiding van de bestuursvergaderingen, hieraan 
deelgenomen en een bijdrage geleverd aan de realisatie 
van de hieruit voortkomende actiepunten. Er hebben in 
2019 in totaal vijf bestuursvergaderingen plaatsgevonden, 
t.w. 7 februari, 14 februari,16 mei, 19 september en 15 
november. 
 

Financiële 
ondersteuning 

Voeren van de administratie (wordt gedeeltelijk per 1-1-2019 door 
landelijke organisatie gedaan, hierover dienen nog nadere afspraken 
gemaakt te worden). 

De financiële administratie is per 1 januari 2019 voor een 
deel overgegaan naar de landelijke organisatie. In de 
gezamenlijke backoffice bleven werkzaamheden zoals het 
bijhouden van gegevens voor kwartaalrapportages, 
jaarrekening voor het JFC Limburg, analyses per gemeente. 

Anders: De coördinatiewerkzaamheden worden door het Huis voor de 
Kunsten Limburg in het kader van haar reguliere werkzaamheden 
uitgevoerd. De afhandeling van aanvragen en 
financieel/administratieve werkzaamheden gebeurt buiten de 
reguliere (werkplan-) werkzaamheden, tegen een vergoeding per 
afgewikkelde aanvraag. 

Door de samenvoeging van de backoffice zijn de 
werkzaamheden die worden gedaan voor het afhandelen 
van een aanvragen voor een deel uitgevoerd door 
vrijwilligers. 
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 Bovengenoemde afspraken zijn gemaakt voor het jaar 2019. Op dit 
moment worden er gesprekken gevoerd tussen Jeugdfonds Sport en 
Jeugdfonds Cultuur om de backoffice in Limburg meer te laten 
samenwerken. Op basis van deze gesprekken bestaat de 
mogelijkheid dat de werkzaamheden die het HKL voor JFC uitvoert 
aan verandering onderhevig zijn. 

Op 10 mei 2019 is de backoffice officieel samengegaan 
met het JFS Limburg. Hierdoor kon er nog efficiënter in de 
backoffice worden samengewerkt. De frontoffices van 
beide fondsen blijft separaat bestaan. 
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Periode (Jaar): Werkplan 2019 Jaarverslag 2019 

Organisatie: Letterkundig Centrum Limburg (LCL) Letterkundig Centrum Limburg (LCL) 

Beleid en Advies  

Beleidsmatig 
Consulentschap 

  

 Het adviseren over het opstellen van beleidsstukken van het LCL. Wij hebben advies gegeven aan het LCL bij het opstellen 
van beleidsstukken. 

Het informeren over beleidsontwikkelingen.  Het LCL werd door ons bij elke vergadering up to date 
gehouden over de laatste ontwikkelingen op het gebied 
van beleid. 

Ontwikkelingsgericht 
Consulentschap 

  

 Het adviseren over bestuursvraagstukken (bijv. rol, taken en 
samenstelling bestuur). 

Wanneer het LCL daarom vroeg werd ook hierover advies 
gegeven. Naast bestuurlijke samenstelling werd er ook 
geadviseerd over eventuele samenwerkingspartners in het 
veld. 

Het informeren over trends en ontwikkelingen in het literaire veld. Dit deden wij tijdens het opstellen van de letterenvisie 
gedurende 2019. 

Het informeren over netwerk- en bijscholingsmogelijkheden. Het LCL is geadviseerd over netwerk- en 
bijscholingsmogelijkheden. 

Het adviseren over financieel beleid. Dit nam het LCL vaak direct op met de financiële afdeling 
van het Huis. 

 Het adviseren over vernieuwing van projecten. Naast advies werd het LCL actief benaderd als 
projectpartner om vernieuwing door te voeren. 

 Het behartigen van de belangen (bijv. kwaliteitsbewaking projecten, 
begeleiding deelnemers etc.) 

Het LCL is geadviseerd op dit punt. 

Verbindend 
Consulentschap 

  

 Het verbinden van amateurschrijvers, talenten en professionele 
schrijvers. 

Vaak werd dit in samenwerking met bibliotheken en 
zzp’ers gedaan of in samenwerking met Kunstbende 
Limburg. 
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Het verbinden van het LCL met lezers. Dit werd vaak in samenwerking met de bibliotheken 
gedaan. 
 

Het verbinden van het LCL met onderwijs en jongeren.  Dit is onvoldoende gebeurd. Het LCL ondersteund echter 
wel partijen die dit als doen stellen. Denk aan NXT TXT of 
Literair Café Venray. 

Het verbinden van het LCL met mediapartners.  Het LCL werd verbonden aan een  grafisch vormgever en 
webmaster die voor het LCL een site heeft opgesteld. 

Het verbinden van het LCL met literaire cafés en andere 
organisatoren van literaire activiteiten, zoals bibliotheken 

Zie hierboven. Daarnaast hebben we ondersteuning 
geboden aan het Letterkundig Centrum Limburg het 
Literair Café Ven’ray en d’n Dwingel in Valkenburg. 

Het verbinden van het LCL met andere provinciaal werkende 
organisaties op het gebied van taal/literatuur/letteren en mogelijk 
ook andere disciplines. 

Dit gebeurde vaak via het Taal- en Letterenplatform. 
 

 Het verbinden van het LCL met organisaties in de euregio. Dit gebeurd via  Euregio Literatur. 

Communicatie  

 Het adviseren over communicatiebeleid en website Zie hierboven. 

 Het onderhouden van de website www.hklimburg.nl/lcl en 
www.youngpoets.nl met bijbehorende social media. 

Dit gebeurde via Marjolein van der Loo van KRA. Het 
weblog van Kra is echter niet zinvol gebleken. 

 Uitvoering van de PR & Communicatie voor de diverse projecten, 
bijv. tekstredactie, opstellen persberichten en website- en 
nieuwsbriefberichten.  

Deze taken liggen niet meer bij het Huis. Voor advies werd 
het LCL doorverwezen naar de communicatieafdeling 
van  het Huis. 

Ontwikkelen en organiseren van inhoudelijke projecten  

 Het begeleiden en (mede)uitvoeren van LCL-projecten (Write Now!, 
YoungPoets, Masterclass Schrijven, Limburgse Literaire Lunch, etc.)  

Dit gebeurde steeds minder. Het Letterkundig Centrum 
treedt als één van de projectpartners op binnen bepaalde 
projecten. Denk aan Poetry in Action. Write Now! Wordt 
slechts financieel ondersteund en de Literaire Lunch vond 
voor het laatst plaats in 2017. 

Maatwerk (optioneel)  

Administratieve 
ondersteuning  

N.v.t.  

http://www.hklimburg.nl/lcl
http://www.youngpoets.nl/
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Financiële 
ondersteuning 

N.v.t.  

Anders: N.v.t.  
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Periode (Jaar): Werkplan 2019 Jaarverslag 2019 

Organisatie: Limburgse Bond van Muziekgezelschappen Limburgse Bond van Muziekgezelschappen 

Beleid en Advies  

Beleidsmatig 
Consulentschap 

  

 Adviseren over de uitvoering van het beleidsplan 2018-2022 
(strategisch en inhoudelijk beleid). 

We hebben geadviseerd over de uitvoering van het  
beleidsplan 2018-2022 door met name in vergaderingen en  
overleggen mee te denken en nieuwe ideeën te opperen  
over te organiseren evenementen en activiteiten (o.a. LBM  
Jeugdorkest, LBM Familieorkest, De Maestro,  
Concertconcoursen) 

Adviseren over het uitwerken van een aantal nieuwe activiteiten 
n.a.v. werkplan 2019. 

Zie ‘Maatwerk’. 

Adviseren over het opstellen van jaarverslag 2018. We hebben geadviseerd over het opstellen van het  
Jaarverslag 2018 en het Werkplan 2020 door aanvullende  
informatie aan te leveren en een laatste redactie uit te  
voeren. 

Informeren over beleidsontwikkelingen bij overheden (bijv. 
subsidiemogelijkheden). 

We hebben geïnformeerd over de beleidsontwikkelingen  
van overheden met betrekking tot de SamenDOOR!-regeling  
door gericht informatie hierover te verspreiden richting  
LBM lidverenigingen, lidverenigingen te helpen met vragen  
omtrent de regeling en aanvragen te behandelen. 

Signaleren en doorgeven van ontwikkelingen 
(verenigingsondersteuning, deskundigheidsbevordering, 
cultuureducatie, talentontwikkeling, cultureel ondernemerschap, 
community arts, (Euregionale) culturele samenwerking, 
concoursmogelijkheden, dirigentenopleiding).  

We hebben de LBM meegenomen in de uitvoering rondom 
het thema verenigingsondersteuning en cultuureducatie 
a.h.v. DOOR!. Bij deze thema’s ligt de uitvoering bij het Huis. 
We hebben de LBM gevraagd om mee te denken hoe deze 
thema’s voor haar lidverenigingen het beste ingevuld 
kunnen worden. Tijdens vergaderingen hebben we gespard 
over concoursmogelijkheden en dirigentenopleiding (vaak in 
samenspraak met de andere muziekbonden). 

Ontwikkelingsgericht 
Consulentschap 
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 Het fungeren als vraagbaak voor de bij de LBM aangesloten 
lidverenigingen. 

We hebben gefungeerd als vraagbaak voor de bij de LBM 
aangesloten lidverenigingen door telefonisch en per mail 
vragen te beantwoorden (over o.a. LBM-activiteiten, 
subsidieregelingen, randvoorwaarden zoals verzekeringen 
en auteursrechten, binden en boeien van jeugd aan de 
verenigingen, voortbestaansmogelijkheden voor 
verenigingen). 

Aanbieden van scholing voor besturen (bestuursondersteunende 
workshops). 

We hebben via diverse LBM-activiteiten en 
communicatiekanalen de bestuursondersteunende 
workshops van het Huis onder de aandacht gebracht van de 
LBM-lidverenigingen als scholing voor besturen.  

Beleidsmatig voorbereiden en afhandelen van 
bestuursvergaderingen (DB-, AB- en Algemene 
Ledenvergaderingen, 12x per jaar). 

We hebben de bestuursvergaderingen beleidsmatig 
voorbereid en afgehandeld door agendavoorstellen te doen 
en inhoudelijke vergaderstukken aan te dragen. 

Adviseren over financieel beleid (bijv. opstellen van begroting). We hebben geadviseerd over het financiële beleid/het 
opstellen van de begroting/het uitwerken van de 
jaarrekening (o.a. m.b.t. het project Vrijheid maak je samen 
i.h.k.v. het themajaar 75 jaar bevrijding (overkoepelende 
samenwerking van LBM met VNK-Limburg en LBT)).  

Informeren en adviseren hoe extra inkomsten te verkrijgen (bijv. 
subsidiemogelijkheden). 

We hebben informatie doorgespeeld over 
subsidiemogelijkheden, zoals voor grensoverschrijdende 
samenwerkingen m.b.t. het LBM Jeugdorkest.  

Adviseren over juridische en fiscale zaken (bijv. m.b.t. 
Buma/Stemra, Femu, AVG). 

We hebben advies uitgebracht over Buma/Stemra m.b.t. het 
LBM Jeugdorkest.  

Adviseren over digitalisering (o.a. uitbreiding digitale 
ledenadministratie/ledentool, digitale HAFABRA-muziekexamens). 

We hebben geadviseerd over de uitwerking en uitbouw van 
de digitale ledenadministratie/ledentool om daarmee een 
zo uitgebreid mogelijk pakket aan de LBM-lidverenigingen te 
kunnen aanbieden. We hebben geadviseerd over de 
uitwerking en organisatie van de digitalisering van de 
HAFABRA-muziekexamens. 

Adviseren over koppeling met Masterplan Muziekonderwijs 
Limburg DOOR!. 

We hebben i.s.m. de muziekbonden en Pop in Limburg de 
nieuwe regeling SamenDOOR! voor muziekverenigingen en 
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scholen (PO en VO) ingericht en hebben deze regeling voor 
de muziekverenigingen uitgevoerd. 

Adviseren over vernieuwing en doorontwikkeling van projecten 
(inzet verenigingscoaches, digitale ledenadministratie, HAFABRA-
examens, solistenconcoursen, Finale Jonge Solisten, Masterclasses, 
Concertconcoursen, De Maestro, Eurofestival, LBM Jeugdorkest, 
LBM Familieorkest, LEF!, Blaasmuziekfonds, Blaasmuziek TV, 
dirigentenopleiding). 

We hebben geadviseerd over het vernieuwen van De 
Maestro (aandragen van vernieuwende opzet), het LBM 
Jeugdorkest (aandragen van nieuwe concertvormen i.h.k.v. 
het themajaar 75 jaar bevrijding), het LBM Familieorkest 
(uitwerken van een nieuw projectorkest), 
LEF!/Masterclasses (meedenken over nieuwe opzet), 
HAFABRA-muziekexamens (uitwerken van vernieuwde 
aanpak omtrent digitalisering van de theorie-examens) en 
dirigentenopleiding (in gesprek gegaan met de 
muziekbonden). 

Verbindend 
Consulentschap 

  

 Verbinden van amateurmuzikanten met professionals 
(philharmonie zuidnederland, Conservatorium Maastricht). 

We hebben amateurmuzikanten met professionals 
verbonden door contacten te leggen met philharmonie 
zuidnederland (PZN) i.h.k.v. het LBM Jeugdorkest en 
Conservatorium Maastricht i.h.k.v. de Finale Jonge Solisten. 

Verbinden van LBM met mediapartners (L1 radio en tv, Dagblad de 
Limburger, Klankwijzer, Blaasmuziek TV). 

We hebben de LBM verbonden met mediapartners (L1 radio 
en tv, Dagblad de Limburger, Blaasmuziek TV) (zorgen voor 
media-aandacht voor diverse evenementen). 

Verbinden van LBM met concertlocaties (De Oranjerie Roermond, 
Cultureel Centrum Don Bosco Heel, Adams Ittervoort, Limburgse 
(openlucht)theaters). 

We hebben de LBM verbonden met concertlocaties, zoals 
TheaterHotel De Oranjerie Roermond voor de 
Concertconcoursen, Cultureel Centrum Don Bosco Heel voor 
de Finale Jonge Solisten, Adams Ittervoort voor De Maestro 
en PLT Heerlen, Munttheater Weert, Theater aan het 
Vrijthof Maastricht, Schouwburg Venray, TheaterHotel De 
Oranjerie Roermond en De Maaspoort Venlo voor Vrijheid 
maak je samen.  

Verbinden van LBM met andere overkoepelende bonden (KNMO, 
LBT, OLS, VNK-Limburg, SPL, VLAMO). 

We hebben de LBM verbonden met andere 
koepelorganisaties/(muziek)bonden (LBT, VNK-Limburg, LFA 
en OLS) i.h.k.v. verenigingsondersteuning, de SamenDOOR!-
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stimuleringsregeling, dirigentenopleiding en 75 jaar 
bevrijding. 

Verbinden van LBM met (eurgionale) evenementen (Eurofestival, 
Passiespelen). 

We hebben de LBM verbonden met evenementen, zoals het 
Eurofestival. 

Verbinden van good practices aan lokale muziekverenigingen. Dit heeft niet plaatsgevonden. 

Communicatie  

 Ondersteuning/tekstredactie bij het opstellen van persberichten, 
nieuwsbrieven, website en social media berichten (Facebook, 
Twitter, www.lbmblaasmuziek.nl). 

We hebben ondersteuning geboden (tekstredactie) bij het 
opstellen van persberichten, nieuwsbrieven, website en 
social media berichten (Facebook, Twitter, 
www.lbmblaasmuziek.nl). 

Adviseren over communicatiebeleid. We hebben geadviseerd over het communicatiebeleid van 
de LBM door het format voor een communicatieplan 
gezamenlijk in te vullen (wat wanneer communiceren). 

Onderhouden van contacten met pers, radio en tv (L1 radio en tv, 
Dagblad de Limburger, Klankwijzer, Blaasmuziek TV). 

We hebben contacten met pers, radio en tv (L1 radio en tv, 
Dagblad de Limburger, Klankwijzer) onderhouden met 
betrekking tot de diverse evenementen. 

Promotie van diverse projecten door gebruik te maken van het 
communicatienetwerk van het Huis 

We hebben promotie gemaakt voor diverse LBM-
activiteiten door persberichten via het HKL-netwerk te 
verspreiden. 

Maatwerk  

Organiseren van 
inhoudelijke 
projecten 

  

 Tijdelijk leiden en uitvoeren van projecten (organisatorische 
werkzaamheden) (verzamelen good practices, inzet 
verenigingscoaches, uitbreiding digitale ledenadministratie, 
(digitalisering) HAFABRA-examens, solistenconcoursen, Finale 
Jonge Solisten, Masterclasses, Concertconcoursen, De Maestro, 
Eurofestival, LBM Jeugdorkest, LBM Familieorkest, LEF!, 
Blaasmuziekfonds, Blaasmuziek TV). 

De inzet van verenigingscoaches is meegenomen in het 
overkoepelende thema verenigingsondersteuning van het 
Huis. We hebben ondersteuning geboden bij het uitrollen 
van de digitale ledenadministratie om daarmee 
lidverenigingen te helpen om hun ledenadministratie over 
te zetten naar het nieuwe systeem.  
We hebben ondersteuning geboden bij het opzetten van het 
digitaliseringsproces van de HAFABRA-examens. We hebben 
diverse evenementen georganiseerd: HAFABRA-examens, 

http://www.lbmblaasmuziek.nl/
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Finale Jonge Solisten, Masterclasses Concertconcoursen, De 
Maestro, LBM Jeugdorkest, LBM Familieorkest, LEF! en 
Blaasmuziekfonds. 

Verbinden met (nieuwe) projectpartners (zie Verbindend 
Consulentschap). 

Zie ‘Verbindend Consulentschap’. 

Financiële 
ondersteuning 

  

 N.v.t.   

Personele 
ondersteuning 

  

 De founding fathers kunnen rekenen op personele ondersteuning 
(5 fte vast en 1,5 fte flexibel inzetbaar). 

 

Vergaderplanning 4x per jaar AB-vergadering, 5x per jaar DB-vergadering. AB: 27-2, 13-5, 22-6, 16-12 
DB: 27-3, 10-4, 24-5, 21-8, 4-9, 9-10, 27-11 (er hebben 
enkele extra DB-vergaderingen plaatsgevonden) 
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Periode (Jaar): Werkplan 2019  Jaarverslag 2019 

Organisatie: Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT) Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT) 

Beleid en Advies  

Beleidsmatig 
Consulentschap 

  

 Het frequent bijwonen van de DB vergadering van de LBT.   We hebben als adviseur regelmatig DB vergaderingen 
bijgewoond.   

 Het frequent overleggen met de vicevoorzitter van de LBT.  We zijn wekelijks in overleg geweest met de vicevoorzitter.  

 Het frequent overleggen met relevante portefeuillehouders en het 
uitbrengen van advies etc. aangaande lopende en te organiseren 
activiteiten.  

Met name op het gebied van PR- en communicatie en social 
media hebben we geadviseerd over inhoud en structuur. 
Ook hebben we  een workshop Facebook en Marketing  
voor bestuurs- en werkgroepleden van de LBT 
georganiseerd. Het  bedrijf Applaus Projecten heeft de 
workshop verzorgd. 

 Het ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid m.b.t. het beter 
positioneren en profileren van de LBT in de provincie Limburg, 
Nederland en de Euregio Rijn-Maas Noord en Rijn-Waal. 

Dit betreft een continue proces.  

 Het signaleren van en informeren over nieuwe ontwikkelingen in 
de muziek- en SMP-sector (provinciaal, Euregionaal en landelijk).  

We hebben geadviseerd over trends en nieuwe 
ontwikkelingen in de SMP-sector: Color Guard Nederland- 
ontwikkelingen (Indoor Winds and Percussion) en mogelijke 
cross-oververbanden die toepasbaar zijn in de SMP-sector 

 Het ondersteunen en begeleiden van het bestuur bij de 
doorontwikkeling van het bestuur tijdens en na de transitie. 

We hebben geadviseerd over de doorontwikkeling van het 
bestuur en de invulling van de structuur en portefeuilles en 
hebben het werkplan 2020 medevormgegeven. 

 Het ondersteunen van de LBT bij het ontwikkelen van een 
vrijwilligersbeleid. 

Dit heeft nog niet plaatsgevonden. 

 Het ondersteunen van de LBT bij het ontwikkelen van beleid 
gericht op het betrekken van jeugd en specifieke groepen 
inwoners.  

We hebben gezamenlijk gebrainstormd over het meer 
betrekken van jeugd bij onze sector, denk hierbij aan 
eventuele mogelijkheden bij “Kinjer OLS”, Samen DOOR! 
Slagwerkcollectief Midden- Limburg. 

 Actief en proactief inspelen op actuele ontwikkelingen. Continue proces met de focus op KNMO-  en WMC-
ontwikkelingen. 
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Ontwikkelingsgericht 
Consulentschap 

Het faciliteren van lidverenigingen op het gebied van ledenwerving 
en het geven van advies bij muzikaal inhoudelijke vragen en 
financiële, organisatorische en beleidsmatige vraagstukken, alsook 
de implementatie van de ledenadministratietool.   

We hebben i.s.m. de LBT  een tweetal 
Stimuleringsregelingen gemaakt;   

1. Stimuleringsregeling Solisten 2019 voor muzikanten 
en voor majorettes / twirl  

2. Stimuleringsregeling extra bijdrage 
Verenigingsondersteuning 2019  

Ook hebben we geïnformeerd  over de 
beleidsontwikkelingen van overheden m.b.t. Samen Door!- 
regeling. 

 Het uitvoeren van de loketfunctie voor LBT en de muzieksector.  We hebben lidverenigingen gefaciliteerd op het gebied van 
ledenwerving, het geven van advies bij muzikaal 
inhoudelijke vragen, programmering wedstrijden, 
muziekexamens, “Mijn LBT” en beleidsmatige vraagstukken. 
(Zie ook Verenigingsondersteuning) 

 Het initiëren van ‘verenigingsconsulentschap’ en het mede  
inhoudelijk vormgeven van thematische algemene inloopuren van 
het Huis. 

Het Huis is gestart met Verenigingsondersteuning voor alle 
lidverenigingen van de provinciale bonden LBM, LBT, VNK-L 
en LFA.  

 Het informeren van lidverenigingen over netwerk- en 
bijscholingsmogelijkheden  

Samen met de LBT hebben we de lidverenigingen 
geïnformeerd over nieuwe reglementen, vergaderingen van 
de Landelijke muziekorganisatie KNMO, Klankbordmeeting 
SMP van de KNMO, opleiding voor Assistent Dirigent. 
Ook heeft het Huis geadviseerd en geïnformeerd over de 
digitalisering van de theorie-examens. 

 Het adviseren over en i.s.m. de LBT voorbereiden, ontwikkelen en 
coördineren van (innovatieve) projecten alsmede bijbehorende 
kwaliteitsbewaking. 

We hebben als Huis bijgedragen aan de Dirigentenworkshop 
“De maestro” waarbij we op 29 juni 2019 een cross-over 
hebben gerealiseerd voor dirigenten van LBT, LBM en VNK-L. 
 

 Het inhoudelijk adviseren van de verschillende 
portefeuillehouders en werkgroepen. 

In 2019 is gestart met de advisering van de portefeuille PR- 
en communicatie; zie ook workshop Facebook en Marketing. 

 Het ondersteunen van de LBT bij de ontwikkeling van Public Affairs 
Management. Actief en proactief inspelen op actuele 
ontwikkelingen. 

N.v.t. 
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Verbindend 
Consulentschap 

  

 Het ondersteunen van de LBT bij het uitbouwen van de unieke 
positie van de bond en het investeren in de samenwerking met de 
Provincie Limburg en andere provinciale muziekbonden en 
euregionale partners. 

Continue proces.  

 Het verbinden van amateurmuzikanten, talenten en professionals 
met elkaar i.h.k.v. talentontwikkeling. 

Er zijn gesprekken gevoerd met het Conservatorium 
Maastricht, Bond van Orkestdirigenten & Instructeurs, 
Philharmonie zuidnedeland in het kader van 
talentontwikkeling. 
We hebben percussion workshops georganiseerd voor 
muzikanten tijdens de LKW op 22 maart 2019. 
Workshopleider was de bekende percussionist Jeroen de 
Rijk. 

 Het verbinden van de zusterbonden LBM, VNK, OLS en LBT op 
terreinen waarbinnen men gezamenlijke ambities heeft. 

We hebben in opdracht van de LBM, LBT en VNK-L i.h.k.v. 
het project “Vrijheid maak je samen” het proces begeleid 
om te komen tot een nieuwe compositie voor Ha/Fa/Bra, 
Koor en slagwerkgroep. 
Door het ontwikkelen van een opleiding voor Assistent 
Dirigenten (voor zowel slagwerk, Ha/Fa/Bra en koren) 
hebben we verbindingen gelegd met de andere 
muziekbonden. De Tambour-maîtrecursus van de LBT werd 
ook bezocht door cursisten afkomstig uit LBM en OLS 
verenigingen. 

 Het verbinden van provinciale, Euregionale en landelijke spelers 
(verenigingen, professionals, bonden, samenwerkingspartners) 
t.b.v. de Limburgse SMP-sector. 

Er is overleg geweest met vertegenwoordigers van de 
Zeeuwse Bond voor Muziekverenigingen, Brabantse Bond 
van Muziekverenigingen, de LBT en het Huis.  

Communicatie  

 Het ondersteunen van de LBT bij het opstarten van een imago-
campagne. 

De workshop PR & communicatie in relatie tot LBT  
marketing maakt onderdeel uit van de imagocampagne. Ook 
hebben we ondersteuning geboden (tekstredactie) bij het 
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opstellen van nieuwsbrieven en websiteberichten en 
gezorgd voor de webcare van de LBT-site. 
Ook zijn we nauw betrokken geweest bij de realisatie van 
een promotiefilm over de LBT en bij de ontwikkeling van de 
nieuwe website van de LBT. 

 Het structureel adviseren  door de afdeling PR & Communicatie 
van het Huis over het communicatie beleid van de LBT n.a.v. het 
LBT communicatieplan. 

We hebben promotie gemaakt voor diverse LBT-activiteiten 
door via het HKL-netwerk te verspreiden. 

Ontwikkelen en organiseren van inhoudelijke projecten  

 Het adviseren  over en i.s.m. de LBT voorbereiden, ontwikkelen en 
coördineren van (innovatieve) projecten (zie ook onderdeel A van 
het werkplan van het Huis). 

Hieronder vallen de Tambour-maîtrecursus 2019,  
Tambour-maître dag op 14 december, Percussion workshop 
op 22 maart, bijeenkomst digitale theorie-examens op 7 
november, het coördineren en begeleiden van een tweetal 
projecten van het LBT-slagwerkensemble t.w. een 
presentatie tijdens de LKW en deelname als 
praktijkensemble aan “de maestro”, Workshop facebook en 
Marketing, inhoudelijk ondersteunen bij de realisatie van de 
LBT-promotiefilm. 

Maatwerk (optioneel)  

Administratieve 
ondersteuning  

  

 Ondersteuning bij de verdere implementatie van de ledentool in 
2019 en ondersteuning bij het beheren van de ledenadministratie. 

Dit jaar zijn we gestart met de implementatie van de 
ledentool module “MIJN LBT” (digitalisering 
ledenadministratie). Dit wordt voor de LBT door het Huis 
gedaan waarbij het Huis tevens als vraagbaak voor 
verenigingen heeft gefungeerd. 

 Het verzorgen van de administratie en organisatie van de LBT 
muziekexamens en het geven van inhoudelijk advies. 

In 2019 zijn er twee examenmomenten geweest waaraan 
ook leerlingen / leden van LBT muziekverenigingen hebben 
deelgenomen. Wij hebben voor de organisatie, coördinatie  
en administratieve afhandeling  gezorgd. 
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Financiële 
ondersteuning 

N.a.v. de inventarisatie van de taken in het najaar van 2018 is in 
2019 inzichtelijk wat de LBT zelf doet en wat het Huis blijft doen 
qua financiële ondersteuning voor de LBT.  

Het HKL heeft in 2019 begeleid bij het inrichten van de 
financiële administratie in Exact Online en ondersteund bij 
het zelfstandig uitvoeren van de administratie 

Anders / Algemeen   

 N.v.t. N.v.t.  
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Periode (Jaar): Werkplan 2019 Jaarverslag 2019 

Organisatie: Limburgs Festival Platform  Limburgs Festival Platform 

Beleid en Advies  

Beleidsmatig 
Consulentschap 

Het achterhalen van de (kennis)behoeften van de festivals die lid 
zijn van het Limburgs Festival Platform. 

Hier is geen gebruik van gemaakt. 

Ontwikkelingsgericht 
Consulentschap 

Het delen van kennis over marketing, projectorganisatie etc. met 
de deelnemende festivals en het informeren van  de festivals 
over trends en ontwikkelingen. 

Op verzoek heeft het Huis de festivals geïnformeerd. Het Huis 
heeft bijv. het Limburg Festival gekoppeld aan deskundigen 
m.b.t. storytelling. 

Verbindend 
Consulentschap 

  

Communicatie  

 N.v.t. N.v.t. 

Ontwikkelen en organiseren van inhoudelijke projecten  

 Het organiseren van workshops (bijv. social media, financiering) 
op basis van de behoefteanalyse. 

Er hebben geen gezamenlijke workshops plaatsgevonden. 

Maatwerk (optioneel)  

Administratieve 
ondersteuning  

N.v.t. N.v.t. 

Financiële 
ondersteuning 

N.v.t.  N.v.t. 

Anders: N.v.t. N.v.t. 
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Periode (Jaar): Werkplan 2019 Jaarverslag 2019 

Organisatie: Molenstichting Limburg (MSL) Molenstichting Limburg (MSL) 

Beleid en Advies 
 

 

Beleidsmatig 
Consulentschap 

  

 Ondersteuning van de MSL bij de actualisatie en uitvoering van 
hun meerjarige beleidsvoornemens zoals hiervoor geschetst. Het 
leveren en verzamelen van kennis die voor de doelstellingen van 
de MSL relevant is. 

We hebben ondersteuning geboden bij de invulling en 
uitvoering van het meerjarenactieprogramma voortkomend 
uit het Jaar van de Molens 2016. 

Ontwikkelingsgericht 
Consulentschap 

Bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de nagestreefde 
positie van MSL in het molenveld, door ontwikkelingen op dit 
gebied te signaleren en MSL hierover te adviseren. 

HKL ondersteunt MSL bij de overleggen ten behoeve van 
een meer evenwichtige afstemming tussen natuurbelangen 
enerzijds en watermolenlandschappen anderzijds. 

 Beleidsmatig voorbereiden en bijdragen aan de bespreekpunten 
van de bestuursvergaderingen. 

HKL heeft MSL geadviseerd  over de Coöperatie Erfgoed 
Limburg 

Inzicht geven in  en adviseren over (de toepassing) relevante 
ruimtelijke en erfgoedwetgeving. 

HKL heeft MSL inzicht gegeven en geadviseerd over 
relevante erfgoedwetgeving 

Verbindend 
Consulentschap 

Ondersteuning van de MSL ten behoeve van de bestendiging en 
uitbouw van de samenwerking met voor het molenerfgoed 
relevante partijen, alsmede de samenwerking binnen de 
Coöperatie Erfgoed Limburg.  

MSL is met ingang van 1 juli 2018 lid geworden van de 
Coöperatie Erfgoed Limburg en neemt deel aan de 
werkgroepen Monumenten en landschap en 
Publieksprojecten. 

 Ondersteuning bij het invullen en uitbouwen van de relaties met 
zusterorganisaties in Nederland, in het bijzonder het Gilde van 
Vrijwillige Molenaars afdeling Limburg. 

Deze werkzaamheden zijn volgens plan gerealiseerd met 
partijen als Gilde van Vrijwillige Molenaars afdeling 
Limburg, Hollandsche Molen en Stichting Open 
Monumentendag. 

Onderhouden en verder ontwikkelingen van verbindingen met 
moleneigenaren, rijks- en provinciale overheid, waterschap, 
molenbouwers, overige kennispartijen. 

 

Communicatie  
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 Ondersteuning bij opstellen van persberichten, invulling van de 
website www.limburgsemolens.nl (gezamenlijke site met Gilde 
Vrijwillige Molenaars afdeling Limburg) en tijdschrift De Molen 
(door commissie PR en Toerisme van de MSL).  

HKL heeft ondersteuning geboden bij het opstellen van 
persberichten, sociale media, de tweejaarlijkse nieuwsbrief 
De molen, de website www.limburgsemolens.nl en 
communicatie bij de jaarlijkse Avond van de Limburgse 
molen. 

Ontwikkelen en organiseren van inhoudelijke projecten  

 Ondersteuning bij de uitvoering van het meerjarenprogramma 
van de MSL. 

Cf. plan gerealiseerd. 

Ondersteuning bij de organisatie van de Nationale en Limburgse 
Molendagen. 

Cf. plan gerealiseerd. 

Maatwerk (optioneel)  

Administratieve 
ondersteuning  

Uitvoerende werkzaamheden samenhangend met de interne 
organisatie van MSL (financiële en administratieve activiteiten 
alsook agendering en notulering van vergaderingen) worden 
door het bestuur zelf ter hand genomen.  
HKL fungeert in 2019 als frontoffice voor de aan de MSL gerichte 
berichten/vragen per telefoon, post en mail. 

Cf. plan gerealiseerd. 

Financiële 
ondersteuning 

Uitvoerende werkzaamheden samenhangend met de interne 
organisatie van MSL (financieel-administratieve activiteiten, 
jaarrekening) zijn door het bestuur elders ondergebracht. 
MSL ontvangt van de provincie Limburg via het Huis een 
geoormerkte doorbetaling. 

De Molenstichting Limburg heeft de financiële 
administratie elders ondergebracht. HKL heeft de 
benodigde informatie voor deze onderbrenging 
aangeleverd in 2019. 

Anders: N.v.t. N.v.t. 

 

 

  

http://www.limburgsemolens.nl/
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Periode (Jaar): Werkplan 2019 Jaarverslag 2019 

Organisatie: Raod veur ‘t Limburgs Raod veur ‘t Limburgs 

Beleid en Advies  

Beleidsmatig 
Consulentschap 

  

 Het adviseren en ondersteunen van de Raod bij zijn functie als 
adviescommissie van Gedeputeerde Staten op het terrein van 
taalbeleid. 

De werkzaamheden in het kader van het BOV-
consulentschap werden volgens plan uitgevoerd. 

 Het adviseren en ondersteunen van de Raod bij het opstellen van 
beleidsstukken. 

We werkten mee aan het opstellen van een nota over de 
herpositionering van de Raod. 

 Informeren over beleidsontwikkelingen bij overheden, met name 
bij de Provincie Limburg (bijv. over provinciale beleidskaders en 
uitvoeringsnota’s en eventuele daarbij behorende 
subsidiemogelijkheden zoals de erfgoedinnovatieregeling). 

We informeerden en adviseerden de Raod over landelijke 
ontwikkelingen, bijvoorbeeld bij de voortgang van de 
totstandkoming van het Convenant Limburgse taal en het 
taalvariatiebeleid van de Taalunie en provinciale regelingen 
zoals de Mededeling portefeuillehouder streektaal van de 
provincie Limburg. 

Ontwikkelingsgericht 
Consulentschap 

  

 Het adviseren bij het ontwikkelen van projecten op het terrein van 
de Limburgse streektaal (bijvoorbeeld in het kader van 
digitalisering en publieksbereik). 

We namen deel aan een aantal overleggen voor de 
uitbreiding van Piepekoek, een animatiegrogramma op You 
Tube voor de allerkleinsten in Limburgs dialect: 
https://www.piepekoek.nl/. 

Verbindend 
Consulentschap 

-  -  

 - Verbinden van de Raod met taalorganisaties in Nederland en in de 
Euregio, onder meer via het Taal- en Letterenplatform Limburg 
(TaLeP). 

De Raod participeerde via het TaLeP-platform bijvoorbeeld 
in het tweetalige festival Sjiek dat in januari in Roermond 
werd georganiseerd. 

Communicatie  

 Opstellen van persberichten. N.v.t.  

 Actueel houden van de website www.Limburgsedialecten.nl. N.v.t. 

 Onderhouden van contacten met de pers. N.v.t. 

Ontwikkelen en organiseren van inhoudelijke projecten   

https://www.piepekoek.nl/
http://www.limburgsedialecten.nl/
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 Het tijdelijk leiden en inhoudelijk uitvoeren van projecten. Van het boekje ‘De 100 leukste Limburgse woorden’ werd 
een – inmiddels derde – herdruk gemaakt met een oplage 
van 5000 exemplaren. In deze nieuwe druk is nu ook 
informatie over Piepekoek opgenomen. Wij verzorgden de 
redactionele werkzaamheden voor de uitgave. 

Maatwerk (optioneel)  

Administratieve 
ondersteuning  

Het voeren van het ambtelijk secretariaat. 
Beleidsmatig voorbereiden en afhandelen van vergaderingen 
(doorgaans 4x per jaar). 

De werkzaamheden zijn in 2019 volgens plan uitgevoerd. De 
Raod vergaderde op 10-4, 19-6, 4-9 en 4-12, telkens in het 
Huis voor de Kunsten Limburg in Roermond. Op 27-2-2019 
organiseerden wij i.s.m. Martijn Kagenaar voor de Raod een 
oriëntatiedag in de Eci in Roermond met als thema een 
herpositionering van functie en taken van de Raod. 

Financiële 
ondersteuning 

Het maken van de begroting. 
Boekhouding van het projectenbudget en de vacatiegelden. 
Verrichten van betalingen van de projecten (wordt verricht door 
de financiële afdeling van het Huis. 

Deze werkzaamheden werden volgens plan uitgevoerd. 

Anders: N.v.t. N.v.t. 
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Periode (Jaar): Werkplan 2019 Jaarverslag 2019 

Organisatie: Stichting Behoud Mijnhistorie (SBM)  
(N.B. SBM is geen aangesloten organisatie; deze dienstverlening 
vindt plaats op verzoek van het college van GS en is kostendekkend, 
op basis van de vergoeding van gewerkte uren) 

Stichting Behoud Mijnhistorie (SBM)  
 

Beleid en Advies  

Beleidsmatig 
Consulentschap 

  

 Beleidsmatig ondersteunen bij de toepassing van de 
beleidsuitgangspunten van SBM bij de behandeling van 
bijdrageverzoeken van derden. 

SBM stelt, ten behoeve van het college van GS en de 
Stichting de Weijerhorst, elk kalenderjaar een jaarverslag 
op waarin de behandeling van bijdrageverzoeken van 
derden wordt verantwoord. HKL bereidde het jaarverslag 
van 2018 voor. 

Verzoeken om participatie aan de ontwikkeling van initiatieven van 
derden. 

HKL voerde incidenteel overleg met partijen die nieuwe 
projecten voorbereidden die bij SBM voor financiële 
ondersteuning werden voorgedragen. 

Ondersteunen bij de beleidsontwikkeling ten aanzien van de 
toekomstige activiteiten van de Stichting. 

HKL leverde hieraan een bijdrage, met name door 
deelname aan de bestuursvergaderingen en -activiteiten 
(op 17 januari, 7 februari, 11 april, 5 juni, 5 september, 6 
november, 30 november, 4 december). 

 Ondersteunen bij de beleidsontwikkeling ten aanzien van de 
toekomstige invulling van de Kremers Award. 

In 2019 is de tweede editie van de Kremers Award 
gerealiseerd met inschakeling van een extern 
Communicatiebureau. Er is een meerjarige samenwerking 
met PLT / Dansen op de Mijnen ontstaan voor 
toekomstige edities. 

Ontwikkelingsgericht 
Consulentschap 

  

 Voorbereiden en afhandelen van bestuursvergaderingen. Gerealiseerd cf. plan op de hiervoor genoemde data. 

Inzicht geven in  en adviseren over het voor de stichting relevante 
erfgoedbeleid. 

Gerealiseerd via de agenda van de bestuursvergaderingen, 
in voorkomende gevallen. 

Verbindend 
Consulentschap 
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 Ondersteunen bij het invullen van de relatie van de SBM met 
relevante erfgoed-, kennis- en projectorganisaties. 

Dit vond plaats bij het overleg over bijdrageverzoeken, 
afwikkeling van projecten, samenwerkingsverband t.b.v. 
Kremers Award. 

Communicatie  

 Ondersteunen bij het opstellen van persberichten. Incidenteel, m.n. vanwege inzet van extern 
communicatiebureau i.k.v. Kremers Award. 

 Verzorgen van de communicatie ten behoeve van de Kremers 
Award. 

Hiervoor heeft het bestuur een extern 
communicatiebureau ingeschakeld. 

 Invullen van de webpagina www.hklimburg.nl/organisaties/stichting-
behoud-mijnhistorie.html. 

Gerealiseerd cf. plan, verplaatst naar 
https://hklimburg.nl/netwerk/stichting-behoud-
mijnhistorie  

Ontwikkelen en organiseren van inhoudelijke projecten  

 N.v.t. N.v.t. 

Maatwerk (optioneel)  

Administratieve 
ondersteuning  

Fungeren als frontoffice (telefoon, post en mail). 
Opstellen van mails en correspondentie van SBM. 
Archiefvorming van SBM. 
Samenstellen vergaderstukken. 
Opstellen inhoudelijk jaarverslag. 

Gerealiseerd cf. plan. 

Financiële 
ondersteuning 

Ondersteuning bij het samenstellen van de jaarrekening. 
Bijhouden grootboek. 
Werkzaamheden in het kader van de bankrelaties van SBM. 

Gerealiseerd cf. plan. 

Anders: N.v.t. N.v.t. 

 

  

http://www.hklimburg.nl/organisaties/stichting-behoud-mijnhistorie.html
http://www.hklimburg.nl/organisaties/stichting-behoud-mijnhistorie.html
https://hklimburg.nl/netwerk/stichting-behoud-mijnhistorie
https://hklimburg.nl/netwerk/stichting-behoud-mijnhistorie
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Periode (Jaar): Werkplan 2019 Jaarverslag 2019 

Organisatie: Stichting Funerair Erfgoed  Limburg Stichting Funerair Erfgoed  Limburg 

Beleid en Advies 
De Stichting Funerair Erfgoed Limburg beschikte in 2018 over een zeer kleine 
bestuursbezetting. Het Huis heeft het bestuur geadviseerd te werken aan een verbinding 
van de Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg (SKKL). 

HKL heeft ondersteuning geboden bij de innovatie van de 
beleidsdoelstellingen van Stichting Funerair  Erfgoed Limburg 

Beleidsmatig 
Consulentschap 

  

 Beleidsmatig ondersteunen bij het vinden van een passende 
positie in het Limburgse vrijwillige erfgoedveld. 

HKL heeft mede beleidsmatig bijgedragen aan de invulling en 
uitvoering van het loket. 
 

Inzicht geven in en adviseren over (de toepassing van) relevante 
erfgoedwetgeving. 

Deze werkzaamheden zijn volgens plan gerealiseerd. 
HKL heeft geadviseerd over relevante erfgoedwetgeving voor 
funeraire zaken. 

Beleidsmatig ondersteunen bij de belangenbehartiging ten 
behoeve van funerair erfgoed en de ruimtelijke omgeving 
daarvan. 

HKL heeft de belangenbehartiging ten behoeve van funerair 
erfgoed en hun omgeving beleidsmatig ondersteund. 

Ontwikkelingsgericht 
Consulentschap 

  

 Ondersteuning bij het verdere overleg met SKKL over de 
haalbaarheid en realisatie van een structurele samenwerking met 
derde partijen. 

Zie ‘verbindend consulentschap’. 

Verbindend 
Consulentschap 

  

 Ondersteuning bij het invullen van de relaties met 
zusterorganisaties in Nederland, in het bijzonder Terebinth en in 
Limburg met de Stichting Kruisen en Kapellen Limburg. 

Deze werkzaamheden zijn volgens plan gerealiseerd met 
partijen als Terebinth en de Stichting Kruisen en Kapellen 
Limburg. 

Het bevorderen van de verbinding van Stichting Funerair Erfgoed 
Limburg met andere Limburgse Erfgoedorganisaties. 

HKL heeft  in 2019 meerdere malen overleg gevoerd over nog 
meer samenwerking tussen met name Stichting Funerair  
Erfgoed Limburg en Kruisen en Kapellen Limburg. SFEL is in 
2018 lid geworden van de Coöperatie Erfgoed Limburg. 
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Onderhouden en ontwikkelen van verbindingen met 
beheerders/eigenaren van monumentale graven, kerkbesturen, 
bisdom, gemeenten, provinciale overheid, overige kennispartijen. 

 

Communicatie  

 Ondersteuning bij opstellen persberichten.  
 

Wij hebben ondersteuning geboden bij (sociale) media en 
websitepagina. 

Ontwikkelen en organiseren van inhoudelijke projecten  

 N.v.t.  N.v.t. 

Maatwerk (optioneel)  

Administratieve 
ondersteuning  

Fungeren als frontoffice. 
 

Wij hebben de frontoffice vervuld voor kerkbesturen, 
nabestaanden van monumentale graven, kerkbesturen, 
bisdom, gemeenten, provinciale overheid en kennispartijen. 

Financiële 
ondersteuning 

SFEL ontvangt via HKL een provinciale, geoormerkte doorbetaling. Via HKL heeft SFEL de provinciale geoormerkte betaling 
ontvangen. 

Anders: N.v.t.   
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Periode (Jaar): Werkplan 2019 Jaarverslag 2019 

Organisatie: Stichting Kruisen en Kapellen Limburg Stichting Kruisen en Kapellen Limburg 

Beleid en Advies 
Stichting Kruisen en Kapellen in Limburgs is druk doende met het digitaliseren en digitaal 
ontsluiten van hun archief voor een breed publiek. Met het oog op jongere generatie 
tracht men hen te interesseren voor behoud en beheer en het doorgeven van tradities. 
Een speerpunt in hun werkplan is de betrokkenheid bij de Coöperatie Erfgoed Limburg. 
Deze wil men graag voorzetten en intensiveren.  
In het kader van het adviseren van de achterban is men voortdurend op zoek naar 
mogelijkheden voor de financiering van kleinschalige, lokale projecten omtrent herstel of 
restauratie van klein-religieus erfgoed. 

HKL heeft ondersteuning geboden bij de innovatie van de 
beleidsdoelstellingen van Stichting Kruisen  
en Kapellen Limburg. 

Beleidsmatig 
Consulentschap 

  

   

Beleidsmatig ondersteunen bij de fysieke instandhouding van 
kruisen en kapellen en hun omringende omgeving. 

Cf. plan gerealiseerd. 

Beleidsmatig ondersteunen bij de belangenbehartiging ten 
behoeve van kruisen en kapellen en hun omringende omgeving. 

Cf. plan gerealiseerd. 

Ontwikkelingsgericht 
Consulentschap 

  

 Inzicht geven in  en adviseren over (de toepassing) relevante 
erfgoedwetgeving. 

HKL heeft geadviseerd bij relevante erfgoedwetgeving. 

Verbindend 
Consulentschap 

  

 Ondersteuning bij het invullen van de relaties met organisaties als 
Stichting Funerair Erfgoed Limburg. 

HKL heeft ondersteuning geboden met het verder invullen 
van de relatie met organisaties als Stichting Funerair Erfgoed 
Limburg. 

Het bevorderen van de verbinding van Stichting Kruisen en 
Kapellen Limburg  met de andere leden van het Erfgoedplatform 
Limburg. 

Stichting Kruisen en Kapellen Limburg is in 2018 lid geworden 
van de Coöperatie Erfgoed Limburg en neemt actief deel aan 
de werkgroep Monumenten en Landschap. 
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Onderhouden en ontwikkelingen van verbindingen met 
eigenaren, plaatselijke stichtingen, Monumentenwacht Limburg, 
provinciale overheid, kennispartijen. 

HKL heeft contact onderhouden en verbindingen gelegd met 
eigenaren, plaatselijke stichtingen, Monumentenwacht 
Limburg, provinciale overheid en kennispartijen. 

Communicatie  

 Ondersteunen bij de invulling van de website N.v.t. 

Ontwikkelen en organiseren van inhoudelijke projecten  

 N.v.t.  N.v.t. 

Maatwerk (optioneel)  

Administratieve 
ondersteuning  

Fungeren als frontoffice.  Wij hebben als frontoffice gefungeerd.  

Financiële 
ondersteuning 

Stichting Kruisen en Kapellen Limburg  ontvangt, via het Huis een 
provinciale, geoormerkte doorbetaling. 

Stichting Kruisen en Kapellen heeft via het Huis de 
provinciale en geoormerkte doorbetaling over 2019 
ontvangen. 

Anders: N.v.t. N.v.t. 
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Periode (Jaar): Werkplan 2019 Jaarverslag 2019 

Organisatie: Stichting Limburgse Kastelen Stichting Limburgse Kastelen 

Beleid en Advies 
De Stichting Limburgse Kastelen wil in 2019 de belangrijkste ingezette activiteiten 
voortzetten, te weten het project ANWB-borden, de jaarlijkse Kastelendag, het project 
kasteelinterieurs en het project kasteellandschappen. Dit naast actieve deelname aan de 
Coöperatie Erfgoed Limburg. Hiervoor wenst SLK ondersteuning van het Huis.  
 
In 2019 komen daar een aantal dingen bij c.q. hierbij ontstaan hierbij een aantal 
speerpunten, waarvoor de SLK naar behoefte een beroep op de medewerkers wil van HKL 
doen:  
a. Het 50-jarig jubileum van de SLK in 2018 leidt tot een reflectie op de positie, rollen en 

taken binnen het Limburgse erfgoedveld. Hierbij is inhoudelijke (lees: beleidsmatig, 
ontwikkelend, verbindende) inbreng nodig. 

b. Bestuurslid Joop de Jong is op 23 juni 2018 gekozen als lid van de Europa Nostra 
Council. De SLK-werkgroep ‘Europa Nostra’ fungeert als diens begeleidingsgroep. 
Hierin is inhoudelijke inbreng van HKL gewenst. 

c. Het project kasteelinterieurs van MWL en SLK liep per 1 juli 2018 af. Er wordt in een 
werkgroep nagedacht over het voortzetten van deze inspanningen, op basis van de 
kennis en ervaring die in de afgelopen jaren is opgebouwd. Bij de uitwerking hiervan is 
inhoudelijke inbreng van het Huis gewenst.  

d. In september 2018 is het tweede boek van de SLK over de samenhang tussen kasteel 
en omringend cultuurlandschap. De SLK wil zich blijven inspannen om de kennis op dit 
punt te vergroten het bewustzijn van deze samenhang en een zorgvuldige omgang 
hiermee te bevorderen (‘culturele planologie’). Bij het ontwikkelen van nieuwe 
plannen hiervoor is inbreng van het Huis gevraagd. 

Deze activiteiten zullen bovendien grotendeels plaatsvinden in samenhang met andere 
organisaties uit het erfgoednetwerk. Hierbij wordt een beroep gedaan op de 
ondersteuning van het Huis. 
 
Het bestuur van de SLK is zich bewust van de ontwikkelingen op het gebied van de 
secretariële en administratieve ondersteuning, m.n. de uniformering en automatisering 
daarvan, in het kader van provinciaal beleid. De SLK betreurt het dat de dienstverlening op 

HKL heeft een bijdrage geleverd aan de voorbereiding van 
de bestuursvergaderingen, hieraan deelnomen en een 
bijdrage geleverd aan de realisatie van de hieruit 
voortkomende actiepunten. Te weten op 21 februari, 11 
april, 27 juni, 5 september, 28 november. 
 
Het Dagelijks Bestuur heeft een interne en externe 
raadpleging van het relevante netwerk georganiseerd ter 
voorbereiding van een nieuw beleidsdocument. HKL is 
hierbij actief betrokken. 
 
HKL heeft actieve inbreng in de werkgroep Europa Nostra 
geleverd. 
 
HKL heeft bijgedragen aan de realisatie van de afsluitende 
bijeenkomst van het project kasteelinterieurs op Nieuw-
Ehrenstein te Kerkrade. 
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dit gebied onder druk staat en heeft om die reden al geruime tijd in de notulering op eigen 
kosten voorzien. Een verdergaande ontwikkeling op het gebied van de administratieve 
ondersteuning vraagt een grotere inspanning van de vrijwillige bestuurders, die – zo wordt 
gevreesd - ten koste gaat van de tijd die er beschikbaar is voor inhoudelijke activiteiten. 
Een goede voorlichting en overdracht naar een nieuwe financieel-administratieve situatie 
is voor de SLK een noodzaak, mede om te kunnen bezien hoe de SLK in de nabije toekomst 
de eigen administratie zal gaan organiseren. 

Beleidsmatig 
Consulentschap 

  

 Beleidsmatig ondersteunen bij de aanpassing van de 
beleidsdoelstellingen van de Stichting Limburgse Kastelen als 
geheel. 

Zie hiervoor. 

Beleidsmatig ondersteunen bij het ontwikkelen van activiteiten op 
het gebied van ‘culturele planologie’.   

HKL leverde hiervoor suggesties en wees op 
samenwerkingsmogelijkheden. 

Beleidsmatig ondersteunen bij de doorontwikkeling van het 
project kasteelinterieurs.  

HKL leverde een bijdrage aan het overleg met de 
Monumentenwacht Limburg en SRAL hierover. 

 Ondersteuning bij de taken samenhangend met het lidmaatschap 
van de Council van Europa Nostra. 

Hiervoor is in 2019 geen extra beroep op HKL gedaan. 

Ontwikkelingsgericht 
Consulentschap 

  

 Beleidsmatig voorbereiden en beleidsmatig afhandelen van 
bestuursvergaderingen. 

Cf. plan op de hierboven genoemde data. 

Inzicht geven in en adviseren over (de toepassing) van relevante 
erfgoedwetgeving. 

HKL leverde inbreng via de agenda van de 
bestuursvergaderingen. 

Bijdragen aan de kennisontwikkeling ten behoeve van de 
projecten van SLK. 

Gerealiseerd cf. plan. 

Bijdrage aan het behartigen van belangen gerelateerd aan het 
erfgoed van en rondom kastelen. 

In 2019 heeft SLK zich grotendeels zelfstandig gericht op het 
kastelenerfgoed van Reymersbeek, Wolfrath en Rivieren. 

Verbindend 
Consulentschap 
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 Ondersteunen bij het invullen van het lidmaatschap van de SLK 
van Europa Nostra en zusterorganisaties in Nederland. 

Cf. plan gerealiseerd, bijvoorbeeld in relatie tot de 
Nederlandse Kastelenstichting en andere leden van de 
Coöperatie Erfgoed Limburg. 

Het bevorderen van de verbinding van de SLK met de leden van de 
Coöperatie Erfgoed Limburg. 

SLK levert de voorzitter van de Coöperatie en neemt deel 
aan de werkgroep monumenten, landschap, archeologie.  

Adviseren over de inbreng van de SLK in de Coöperatie Erfgoed 
Limburg. 

Gerealiseerd c.f. plan, via direct overleg met de SLK-
vertegenwoordiger(s). 

Onderhouden van de bestaande verbindingen met 
kasteeleigenaren, nationale en provinciale overheid, gemeenten,  
(Groene) Monumentenwacht Limburg, IKL en Restauratieatelier 
Limburg ten behoeve van de projecten van de Stichting. 

Cf. verwachting gerealiseerd. 

Communicatie  

 Ondersteunen bij opstellen van persberichten. 
Ondersteunen bij de invulling van de website 
www.limburgsekastelen.nl, waarvoor de Stichting in eigen 
gelederen een redacteur heeft. 

HKL heeft hierin in 2019 beperkt ondersteund. 

Ontwikkelen en organiseren van inhoudelijke projecten  

 Ondersteuning bij de organisatie van de jaarlijkse 
donateursexcursie en de uitvoering van het project ANWB-borden 
(door specifieke werkgroepen van de SLK). 

HKL levert hieraan een actieve bijdrage via beide 
werkgroepen. 

Maatwerk (optioneel)  

Administratieve 
ondersteuning  

Ondersteuning bij de jaarlijkse donateursactie. 
Fungeren als frontoffice.  

Cf. plan gerealiseerd. 

Financiële 
ondersteuning 

Ondersteuning bij het samenstellen van de jaarrekening. 
SLK ontvangt via HKL, een geoormerkte provinciale doorbetaling. 

Cf. plan gerealiseerd. SLK maakt gebruik van Exact Online 
binnen het HKL-abonnement. 

Anders: N.v.t.  

 

  

http://www.limburgsekastelen.nl/


133 

Jaarverslag 2019 - Huis voor de Kunsten Limburg                                                          

Periode (Jaar): Werkplan 2019 Jaarverslag 2019 

Organisatie: Stichting Ondergrondse Werken Stichting Ondergrondse Werken 

Beleid en Advies  

Beleidsmatig 
Consulentschap 

De Stichting Ondergrondse Werken wordt in zijn functioneren 
sterk beperkt door het door de provincie Limburg sedert enige 
jaren van de rijksoverheid overgenomen toezicht op de mijnen. 
Dit heeft geleid tot een sterke beperking van de toegankelijkheid 
van cultuurhistorisch waardevolle groeven en tot een aanzienlijke 
verhoging van kosten voor beheerders in het kader van jaarlijkse 
veiligheidstoetsen. Het inventariseren en in standhouden van het 
zeer rijke cultuurhistorische archief in de Zuid-Limburgse groeven 
wordt hierdoor belemmerd. Overleg van de Stichting 
Ondergrondse Werken/het Huis en Stichting het Limburgs 
Landschap hierover heeft niet geleid tot een oplossing. 
Mede als gevolg hiervan heeft SOW geen specifieke 
ondersteuningsbehoefte aangemeld bij het Huis.  

HKL heeft beleidsmatige ondersteuning geboden bij de 
innovatie van de beleidsdoelstellingen van Stichting 
Ondergrondse Werken. 

Ontwikkelingsgericht 
Consulentschap 

 
 

 

 Inzicht geven in  en adviseren over (de toepassing van) relevante 
erfgoedwetgeving. 

HKL heeft beleidsmatige ondersteuning geboden bij de 
belangenbehartiging ten behoeve van groeven en hun 
omringende omgeving. 

Verbindend 
Consulentschap 

  

 Ondersteunen bij het invullen van de relaties met organisaties als 
Limburgs Landschap en Natuurmonumenten.  

HKL heeft beleidsmatig enkele punten voortkomend uit 
bestuursvergadering afgehandeld zoals problematiek 
rondom aansprakelijkheidsverzekering. 

Het bevorderen van de verbinding van SOW met andere 
erfgoedorganisaties. 

HKL heeft geadviseerd over relevante erfgoedwetgeving. 

Onderhouden en ontwikkelingen van verbindingen met 
groeveneigenaren, natuurorganisaties, provinciale overheid, 
kennispartijen. 

HKL ondersteunde SOW met hun onderlinge relatie tussen 
Limburgs landschap, Natuurmonumenten en 
Staatsbosbeheer. 

Communicatie  
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 Ondersteunen bij opstellen persberichten.  
 

HKL heeft ondersteuning geboden bij nieuwe boekuitgave 
Duivelsgrot en websitepagina. 

Ontwikkelen en organiseren van inhoudelijke projecten HKL heeft in 2019 verbindingen gemaakt met 
groeveneigenaren en contact onderhouden met 
natuurorganisaties, provinciale overheid en kennispartijen. 
Ondermeer over beschadiging van erfgoed en aantasting 
onderaards landschap mergelgroeven te Caestert. 

 N.v.t. N.v.t. 

Maatwerk (optioneel)  

Administratieve 
ondersteuning  

Fungeren als frontoffice. 
 

Wij hebben de frontofficefunctie vervuld.  
 

Financiële 
ondersteuning 

SOW ontvangt, via het Huis een provinciale, geoormerkte 
doorbetaling. 

SOW heeft via HKL een provinciale, geoormerkte 
doorbetaling ontvangen. 

Anders: N.v.t. N.v.t. 
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Periode (Jaar): Werkplan 2019 Jaarverslag 2019 

Organisatie: Stichting Openluchttheaters Limburg Stichting Openluchttheaters Limburg 

Beleid en Advies Deze stichting is niet zeer actief, daarom is de 
ondersteuning vanuit HKL minimaal geweest in 2019. Het 
contact met deze stichting werd wel nauw onderhouden.  

Beleidsmatig 
Consulentschap 

  

 Signaleren en doorgeven van ontwikkelingen in het theaterveld.  

 Fungeren als vraagbaak voor het bestuur over vakinhoudelijke 
zaken. 

 

 Informeren over beleidsontwikkelingen bij overheden (bijv. 
subsidiemogelijkheden). 

 

   

Ontwikkelingsgericht 
Consulentschap 

  

 Het fungeren als vraagbaak voor toneelgezelschappen, 
theatermakers en spelers die graag in contact willen komen met de 
openluchttheaters in Limburg. 

 

Verbindend 
Consulentschap 

-  -  

 Verbinden van Stichting OLT met interessante 
samenwerkingspartners (gezelschappen, organisaties).  

HKL bracht gemeente Thorn in contact met het bestuur van 
Stichting OLT en was inhoudelijk gesprekspartner in het 
daaruit voortvloeiende adviesgesprek. 

Communicatie  

 Adviseren over communicatiebeleid.  

 Onderhouden van de website http://openluchttheaterslimburg.nl.   

Ontwikkelen en organiseren van inhoudelijke projecten  

 N.v.t  

Maatwerk (optioneel)  

Administratieve 
ondersteuning  

Fungeren als frontoffice.   

http://openluchttheaterslimburg.nl/
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Ondersteuning bij het opstellen van mails en correspondentie van 
Stg. OLT 
Archiefvorming van Stg. OLT. 

Financiële 
ondersteuning 

N.v.t  
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Periode (Jaar): Werkplan 2019 Jaarverslag 2019 

Organisatie: Taal- en Letterenplatform Limburg (TaLeP) Taal- en Letterenplatform Limburg (TaLeP) 

Beleid en Advies  

Beleidsmatig 
Consulentschap 

  

 Het adviseren van TaLeP over het taal- en letterenbeleid in 
Limburg en de activiteiten die het platform organiseert. 

Wij hebben TaLeP geadviseerd over het taal- en 
letterenbeleid in Limburg en de activiteiten die het platform 
organiseerde. 

 Het beleidsmatig voorbereiden en facilitairen van vergaderingen 
van TaLeP.  

De werkzaamheden werden in 2019 volgens plan uitgevoerd. 
Het TaLeP vergaderde op 11-1, 20-2, 5-7 en 1-11. 

Ontwikkelingsgericht 
Consulentschap 

  

   

Verbindend 
Consulentschap 

  

 Het samenbrengen van de taal- en letterenorganisaties met als 
doel het uitwisselen van kennis en kunde. 

In 2019 traden vertegenwoordigers van de Stichting 
Limbörgse Akademie en Vereniging Limburgse Bibliotheken 
toe tot het TaLeP. Veldeke Limburg besloot haar deelname 
aan het TaLeP te stoppen. 

 Het stimuleren van de samenwerking met maatschappelijke 
organisaties zoals bibliotheken en gemeenten. 

Bibliotheken zijn toegetreden tot TaLeP. Mede door 
gesprekken die het Huis heeft gevoerd.  

Communicatie  

 Het redigeren en verspreiden van persberichten en andere 
communicatiemiddelen (zowel off- als online).  

Wij hebben advies gegeven over de communicatie.  

Ontwikkelen en organiseren van inhoudelijke projecten  

 N.v.t.  Belangrijkste activiteit van het TaLeP in 2019 was de 
organisatie van het Festival Sjiek dat op 27 januari in de ECI 
in Roermond werd gehouden en waaraan rond 1000 
personen deelnamen. Wij leverden inhoudelijke en facilitaire 
steun aan dit project. 

Maatwerk (optioneel)  



138 

Jaarverslag 2019 - Huis voor de Kunsten Limburg                                                          

Administratieve 
ondersteuning  

N.v.t.  N.v.t. 

Financiële 
ondersteuning 

N.v.t. N.v.t. 

Anders: N.v.t. N.v.t. 
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Periode (Jaar): Werkplan 2019 Jaarverslag 2019 

Organisatie: Toneelhuis LFA Toneelhuis LFA 

Beleid en Advies  

Beleidsmatig 
Consulentschap 

Het signaleren, benoemen en in de praktijk vertalen van relevante 
trends en maatschappelijke ontwikkelingen; 

In 2019 adviseerde het Huis Toneelhuis LFA doorlopend 
over de ontwikkelingen en gesignaleerde HKL behoeften in 
relatie tot de amateurtheaterwereld in Limburg.   

 Het informeren over en in de praktijk vertalen van relevante 
beleidsontwikkelingen bij overheden en andere (culturele) (koepel) 
organisaties, ook op nationaal en Euregionaal niveau;   

Op doorlopende basis adviseerde het Huis het bestuur van 
Toneelhuis LFA. 

 Het adviseren over het strategisch en inhoudelijk beleid; In 2019 adviseerde en begeleidde het Huis Toneelhuis LFA  
bij het ontwikkelen van een concreet jaarplan voor de 2e  
helft van 2019/2020. 
 
Het Huis adviseerde Toneelhuis LFA om een behoeftepeiling  
onder haar leden uit te voeren. De resultaten hiervan  
dienen als kader voor de aanscherping van het  
dienstenaanbod van Toneelhuis LFA. Het Huis legde  
eveneens de contacten met Universiteit Maastricht en  
begeleide het afstemmingsproces tussen de onderzoekers  
van UM en Toneelhuis LFA. 

 Het adviseren over hoe over de (eigen) grenzen kan worden 
gewerkt; opstellen van beleidsdocumenten. 

Het Huis adviseerde en begeleidde Toneelhuis LFA bij de 
ontwikkeling van het jaarplan 2019-2020. 

Ontwikkelingsgericht 
Consulentschap 

Het behartigen van de belangen van Toneelhuis LFA in het veld. Ook behartigde het Huis in 2019 doorlopend de belangen 
van Toneelhuis LFA. De medewerkers van het Huis 
adviseerden één-op-één amateurtheatergezelschappen; 
vertegenwoordigde Toneelhuis LFA bij bijeenkomsten van 
het project ‘Verenigingsondersteuning’; organiseerde de 
Aovend van ’t Muulke 2019 (de uitreiking van de jaarlijkse 
stimuleringsprijzen). 

 Het adviseren over theaterinhoudelijke en bestuurs-vraagstukken. Deze vraagstukken werden doorlopend en één-op-één 
behandeld, via e-mail, telefonisch contact of op locatie bij 
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amateurtheaterverenigingen door medewerkers van het 
Huis. 

 Beleidsmatig voorbereiden en beleidsmatig afhandelen van 
bestuursvergaderingen. 

De medewerkers van het Huis voerden maandelijks plenair 
overleg met het bestuur. De gespreksagenda stemden 
Toneelhuis LFA en het Huis in nauw overleg af.  

 Het adviseren over financieel beleid. Het Huis adviseersde over financiering van projecten en de 
jaarbegroting van Toneelhuis LFA. Daarnaast begeleidde de 
consulent fondsenwerving Toneelhuis LFA in het vinden van 
externe financiering voor hun nieuw toneelfestival. 

 Het bieden van instrumenten gericht op het terugbrengen van of 
overdragen van (financieel-) administratieve en secretariële taken 
van het Huis naar Toneelhuis LFA gericht op het (zoveel mogelijk) 
zelfstandig uitvoeren van deze taken.  

Per 1 januari 2019 voerde de penningmeester van 
Toneelhuis LFA zelf de betalingen (m.u.v. de automatische 
incasso’s) uit. Administratiekantoor René Schoones (Geleen) 
draagde zorg voor de financiële administratie van 
Toneelhuis LFA. Het Huis ondersteunde Toneelhuis LFA bij 
het uitvoeren van haar secretariële taken. 

Verbindend 
Consulentschap 

Het verbinden van de bij het HKL aangesloten 
koepel)organisaties/platforms. 

Deze verbinding werd gefaciliteerd in het project 
‘Verenigingsondersteuning’. Het Huis verbindde Toneelhuis 
LFA met de Limburgse Bond voor Muziekgezelschappen, 
Verenigd Koornetwerk Nederland en de Limburgse Bond 
voor Tamboerkorpsen. 

 Het verbinden van (organisaties van) amateurs, talenten en 
professionals met elkaar en over hun (eigen) grenzen. 

Het Huis ondersteunde Toneelhuis LFA in de uitwerking van 
het samenwerkingsproject met Toneelgroep Maastricht. Er 
werden vijf amateurtheatergezelschappen gecoacht door 
Toneelgroep Maastricht; er werden open repetities en 
nabesprekingen georganiseerd speciaal voor 
theateramateurs. 

 Het verbinden van de (amateur)cultuursector met het economisch, 
sociaal en fysiek domein.  

 

 Het onderhouden en inzetten van contacten en netwerken op 
lokaal, regionaal, nationaal en Euregionaal niveau. 

Op provinciaal niveau vond 2x het ‘Kleine Theater Overleg’ 
plaats. Aan dit overleg namen de kleine theaters uit de 
provincie deel. 

Communicatie  



141 

Jaarverslag 2019 - Huis voor de Kunsten Limburg                                                          

 Reguliere communicatie 
In 2019 adviseert het Huis Toneelhuis LFA over haar 
communicatie-aanpak. Tevens coördineert en voert HKL voor 
Toneelhuis LFA haar algehele communicatie uit. Het gaat hier om 
zowel de online als offline media. In 2019 krijgt het Huis een 
andere rol binnen het ontwikkelingsproces van tijdschrift ‘De 
Amateur’. Het Huis blijft weliswaar betrokken bij de ontwikkeling 
van dit tijdschrift, maar als adviserende partij die input levert i.p.v. 
coördinerende partij. Deze coördinatie wordt voortaan door het 
bestuur zelf uitgevoerd. 

- Het bestuur heeft de coördinatie in 2019 nog niet opgepakt. 
Dit heeft het HKL alsnog zelf uitgevoerd. Het is een streven 
om dit wel door te zetten voor 2020.  

- De communicatie is afgelopen jaar uitgevoerd door het HKL 
en het bestuur in samenspraak. Dit geldt voor corporate en 
projectcommunicatie. Tevens beheerde/voerde het Huis de 
on- en offline media voor Toneelhuis LFA. 

 Project-gerelateerde communicatie 
Het Huis adviseert Toneelhuis LFA eveneens over haar 
projectcommunicatie, voert deze uit en coördineert de 
projectcommunicatie. Het gaat hier om de projecten die 
opgesomd worden onder ‘Inhoudelijke Projecten’. 

In 2019 coördineerde en voerde het Huis de 
projectcommunicatie uit voor de projecten die hieronder 
opgesomd worden. 

Ontwikkelen en organiseren van inhoudelijke projecten  

 Voor Toneelhuis LFA voert het Huis de ontwikkeling van de 
volgende projecten op zakelijk vlak uit en coördineert het 
eventuele ingehuurde inzet van artistieke externen. Tevens 
verzorgt het Huis ook de ontwikkeling en (organisatorische) 
uitvoering van het cursusaanbod. Hierbij dient wel opgemerkt te 
worden dat het mogelijk is dat afhankelijk van behoefte van het 
amateurtoneelveld additionele activiteiten ontwikkeld worden 
gedurende 2019. Vooralsnog behoren onderstaande projecten tot 
de prioriteitenlijst die in gezamenlijkheid is afgestemd tussen LFA-
bestuur en de medewerkers van het Huis: 
 
Monologenvoorstelling SOLO 2019 
Eenakterfestival Brokstukken 2019 
Aovend van ’t Muulke 2019 
Samenwerkingsprojecten met Toneelgroep Maastricht, Open 
Doek, Kabra. 
Project ‘Jong LFA’ 

In 2019 ondersteunde het Huis de volgende projecten: 
 
Monologenvoorstelling SOLO 2019:  
In januari 2019 vonden er twee voorstellingen plaats waarin 
zes deelnemers de resultaten van hun coaching proces 
presenteerden. Het Huis coördineerde dit project en 
faciliteerde samenwerking met de artistieke professionele 
coach.  
 
Eenakterfestival Brokstukken: 
Het Huis ondersteunde Toneelhuis LFA bij het 
doorontwikkelen van dit festival naar een actuele(re) 
variant die meer passend was bij de behoefte van de 
achterban. Het Huis ondersteunde eveneens bij werven van 
externe financiering voor dit project. Het project werd 
echter ‘on hold’ gezet door het bestuur van Toneelhuis LFA 
omdat het tijdstip van programmering ongunstig bleek.  
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Project ‘TheaDoor’ 
Project 'Vernieuwingsslag Communicatie’ 
Project ‘Efficiëntieslag interne processen’ 

Aovend van ’t Muulke 2019: 
In september 2019 vond in het Munttheater (Weert) de 
jaarlijkse Aovend van ’t Muulke plaats. In 2019 hebben er in 
totaal 70 jureringen plaatsgevonden. Uit deze selectie zijn 
23 genomineerden voor 7 categorieën geselecteerd. Dit jaar 
waren en 250 bezoekers tijdens de prijsuitreiking. Het Huis 
coördineerde het jureringsproces dat vooraf gaat aan deze 
prijsuitreiking. Tevens coördineerde en voerde het Huis de 
organisatie van deze avond uit.  
 
Samenwerkingsproject met Toneelgroep Maastricht: 
Het Huis ondersteunde Toneelhuis LFA in de uitwerking van 
het samenwerkingsproject met Toneelgroep Maastricht. Er 
werden vijf amateurtheatergezelschappen gecoacht door 
Toneelgroep Maastricht; er werden open repetities en 
nabesprekingen georganiseerd speciaal voor 
theateramateurs. 
 
Project Jong LFA: 
In 2019 hebben er geen noemenswaardige ontwikkelingen 
plaatsgevonden voor dit project. Naar verwachting wordt 
dit project geïntegreerd in TheaDoor. 
 
Project TheaDOOR: 
Dit project is door de consulent theater en medewerker 
cultuureducatie in werking gezet, samen met een 
verantwoordelijke vanuit het bestuur. Er lopen drie 
gesprekken met penvoerders van scholen door Limburg. Zij 
zullen dit verder uitzetten naar de scholen.  
 
Project 'Vernieuwingsslag Communicatie’: 
In 2019 heeft het Huis Toneelhuis LFA geadviseerd om een 
behoeftepeiling onder haar leden uit te laten voeren door 
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Universiteit Maastricht. De resultaten van deze peiling 
vormen de grondslag voor aanscherping van het 
dienstenaanbod en de ontwikkeling van de website en 
aanverwante communicatie. Dit wordt in 2020 verder 
uitgevoerd met behulp van het onderzoek dat de 
Universiteit Maastricht heeft uitgezet onder de Toneelhuis 
LFA leden.  
 
Project ‘Efficiëntieslag interne processen’: 
De uitwerking van dit project valt samen met de 
ontwikkeling van de nieuwe website. In deze website wordt 
rekening gehouden met de integratie van efficiënte 
modules die administratieve handelingen terugbrengen 
naar een minimum. 

Maatwerk (optioneel)  

Administratieve 
ondersteuning  

Het zorgdragen voor de uitvoering van de front office van 
Toneelhuis LFA.  

De secretariaatsmedewerkers van het Huis droegen ook in 
2019 zorg voor de uitvoering van het front office van 
Toneelhuis LFA en vormden hiermee het eerste 
aanspreekpunt voor amateurtheaterverenigingen, 
regisseurs en spelers in Limburg. Inhoudelijke vragen 
leidden zij door naar de consulent theater. 

Financiële 
ondersteuning 

Per 1 januari 2019 voert de penningmeester van Toneelhuis LFA 
zelf de betalingen (m.u.v. de automatische incasso’s) uit. 
Administratiekantoor René Schoones (Geleen) zal zorgdragen voor 
de financiële administratie van Toneelhuis LFA.   

In 2019 voerde het Huis de automatische incasso voor 
inning van de ledencontributie uit. 

Anders: N.v.t.  
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Periode (Jaar): Werkplan 2019 Jaarverslag 2019 

Organisatie: Veldeke Limburg Veldeke Limburg 

Op dit moment is de kadernota ’n Laeve lank Limburgs in ontwikkeling. Afhankelijk van de 
definitieve uitkomsten hiervan kunnen de werkafspraken voor 2019 in overleg nog 
aangepast worden. 
Beleid en Advies 

 

Beleidsmatig 
Consulentschap 

  

 Informeren over beleidsontwikkelingen bij overheden, met name 
bij de provincie Limburg (bijv. over provinciale beleidskaders en 
uitvoeringsnota’s en eventuele daarbij behorende 
subsidiemogelijkheden zoals de erfgoedinnovatieregeling) 

De werkzaamheden in het kader van het BOV-
consulentschap werden volgens plan uitgevoerd. We namen 
deel aan de vergaderingen van het Provinciaal bestuur die 
deels in het gemeentehuis in Beek en deels in het HKL 
werden gehouden (16-1, 28-3, 8-4, 22-5, 3-7, 11-9, 28-10, 5-
12). Verder waren wij aanwezig op de Algemene 
Ledenvergadering van 14 november in Roermond en de 
Kringencontactdag op 31 september in Valkenburg.  
Wij namen deel aan een tweetal oriëntatiedagen (4-1, 24-4) 
van Veldeke die waren gericht op de totstandkoming van een 
nieuwe organisatiestructuur. Deze overleggen hebben geleid 
tot een aantal uitgangspunten voor een visiestuk van 
Veldeke voor de periode tot 2026. Wij hebben deze 
uitgangspunten inhoudelijk en redactioneel verder 
uitgewerkt tot een definitieve versie van het visiestuk ‘Op 
waeg nao ein laeve lank Limburgs’. 

Signaleren en doorgeven van ontwikkelingen (bijv. op het gebied 
van taalkundig wetenschappelijk onderzoek).  

 

Ontwikkelingsgericht 
Consulentschap 

  

 Het fungeren als vraagbaak voor de (bestuurs)leden van Veldeke 
bij vakinhoudelijke vragen. 

In de verslagperiode werden diverse vragen op het gebied 
van het Limburgs beantwoord via e-mail en telefoon. 

Verbindend 
Consulentschap 
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 Verbinden van Veldeke met taalorganisaties in Limburg, 
Nederland en in de Euregio, onder meer via het Taal- en 
Letterenplatform Limburg (TaleP). 

Deze werkzaamheden werden volgens plan uitgevoerd. 
Veldeke heeft in 2019 besloten geen deel meer te willen 
uitmaken van het TaLeP. 

Verbinden van Veldeke met mediapartners.  

Communicatie  

 Opstellen van persberichten 
Onderhouden van contacten met de pers 

Deze werkzaamheden werden volgens plan uitgevoerd. Zo 
verrichtte het Huis de communicatie naar de pers in verband 
met de finale van de declamatiewedstrijd voor kinderen op 
25 mei. 

 
Ontwikkelen en organiseren van inhoudelijke projecten 

 

 Het inhoudelijk ontwikkelen en organiseren van projecten 
(bijvoorbeeld redactie Jaarboek). 

In de verslagperiode werkten wij mee aan de realisatie van 
het Jaarboek 2018 van Veldeke. Wij zijn lid van de 
redactiecommissie en benaderden in die hoedanigheid 
auteurs, beoordeelden de aangeleverde manuscripten en 
verzorgden het redactionele proces richting drukker. De 
commissie vergaderde op 22-2, 29-3, 19-4, 16-5, 7-6, 30-9, 
18-10, 22-11 en 20-12. Het boek met een omvang van 152 
pagina’s en een oplage van 1500 exemplaren werd op 26 
juni in de ECI in Roermond gepresenteerd. Tevens zijn wij lid 
van de werkgroep Declamatiewedstrijd van Veldeke. De 
finale van de declamatiewedstrijd vond plaats op 25 mei in 
Dok6 in Panningen. Wij waren daarbij lid van de jury. 

Maatwerk (optioneel)  

Administratieve 
ondersteuning  

Ondersteunen bij het bijhouden en vernieuwen  van de 
ledenadministratie. Het ondersteunen van de secretaris op 
projectbasis.  
 

In de verslagperiode werd Veldeke geadviseerd bij het 
vernieuwen van de programmatuur voor de 
ledenadministratie. 

Financiële 
ondersteuning 

Het begeleiden van de overdracht van de financiële administratie, 
ondersteuning bij het samenstellen van de jaarrekening en de 
uitvoering van incasso’s. 

Deze werkzaamheden werden volgens plan uitgevoerd. 
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Anders: Het HKL en Veldeke zullen in gezamenlijk overleg de interne en 
administratieve processen daar waar mogelijk efficiënter 
organiseren. 

In de verslagperiode is Veldeke i.s.m. het Huis overgegaan 
naar het administratief programma Exact online. Op deze 
wijze kan Veldeke beter worden ondersteund bij het zo 
zelfstandig mogelijk uitvoeren van de administratie. 
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Periode (Jaar): Werkplan 2019 Jaarverslag 2019 

Organisatie: Verbindend Netwerk Koorzang Limburg Verbindend Netwerk Koorzang Limburg 

Beleid en Advies  

Beleidsmatig 
Consulentschap 

  

 

Adviseren over de uitvoering van het beleidsplan 2019-2023 
(strategisch en 

inhoudelijk beleid). 

We hebben geadviseerd over de uitvoering van het  
beleidsplan 2019-2023 door met name in vergaderingen en  
overleggen mee te denken en nieuwe ideeën te opperen  
over te organiseren evenementen en activiteiten (o.a.  
Limburgse Koordagen, Dirigentendag, ZingDOOR!- 
festival, stimuleringsregelingen). 

Adviseren over het uitwerken van een aantal nieuwe activiteiten 
n.a.v. werkplan 2019. 

Zie ‘Maatwerk’. 

Adviseren over het inhoud geven aan de nieuwe functies van VNK-
L (netwerk- en katalysatorfunctie). 

We hebben geadviseerd over de nieuwe functies van het 
VNK-Limburg (netwerk- en katalysatorfunctie) door dit  
gezamenlijk in bestuursvergaderingen op inhoud te  
bespreken.  

Informeren over beleidsontwikkelingen bij overheden (bijv. 
subsidiemogelijkheden). 

We hebben geïnformeerd over de beleidsontwikkelingen  
van overheden met betrekking tot de SamenDOOR!-regeling 
door gericht informatie hierover te verspreiden richting  
koren, koren te helpen met vragen omtrent de regeling en 
aanvragen te behandelen. Ook hebben we advies  
uitgebracht over subsidiemogelijkheden voor de Limburgse 
Koordagen.   

Signaleren en doorgeven van ontwikkelingen 
(verenigingsondersteuning, deskundigheidsbevordering, 
cultuureducatie, talentontwikkeling, cultureel ondernemerschap, 
community arts, (Euregionale) culturele samenwerking, jurerings- 
en festivalmogelijkheden, dirigentenopleiding). 

We hebben het VNK-Limburg meegenomen in de uitvoering  
rondom het thema verenigingsondersteuning en 
cultuureducatie a.h.v. DOOR!. Bij deze thema’s ligt de  
uitvoering bij het Huis. We hebben het VNK-Limburg  
gevraagd om mee te denken hoe deze thema’s voor haar  
achterban het beste ingevuld kunnen worden. Tijdens  
vergaderingen hebben we gespard over  
concoursmogelijkheden en dirigentenopleiding (vaak in  
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samenspraak met de andere muziekbonden). 

Ontwikkelingsgericht 
Consulentschap 

  

 Het fungeren als vraagbaak voor koren en amateurzangers. We hebben gefungeerd als vraagbaak voor koren en 
amateurzangers door telefonisch en per mail vragen te 
beantwoorden (over o.a. VNK-Limburg-activiteiten, 
subsidieregelingen, randvoorwaarden zoals verzekeringen 
en auteursrechten, binden en boeien van jeugd aan de 
verenigingen, voortbestaansmogelijkheden voor 
verenigingen). 

Aanbieden van scholing voor besturen (bestuursondersteunende 
workshops). 

We hebben via diverse VNK-Limburg-activiteiten en 
communicatiekanalen de bestuursondersteunende 
workshops van het Huis onder de aandacht gebracht van 
koren als scholing voor besturen.  

Adviseren over financieel beleid (bijv. opstellen van begroting). We hebben geadviseerd over het financiële beleid/het 
opstellen van de begroting/het uitwerken van de 
jaarrekening. 

Informeren en adviseren hoe extra inkomsten te verkrijgen (bijv. 
subsidiemogelijkheden). 

Zie punt 5 (subsidie i.h.k.v. Limburgse Koordagen 2019). 

Adviseren over juridische en fiscale zaken (bijv. m.b.t. 
Buma/Stemra, Femu, AVG). 

We hebben i.h.k.v. de AVG-wetgeving geadviseerd over het 
opstellen van een privacy reglement, 
verwerkersovereenkomsten en hoe tijdens de organisatie 
van evenementen omgegaan dient te worden met deze 
wetgeving (welke maatregelen genomen dienen te 
worden). 

Adviseren over digitalisering (digitale 
ledenadministratie/ledentool). 

We hebben geadviseerd over de uitwerking en uitbouw van 
Mijn VNK-L als onderdeel van de website.  

Adviseren over koppeling met Masterplan Muziekonderwijs 
Limburg DOOR!. 

We hebben i.s.m. de muziekbonden en Pop in Limburg de 
nieuwe regeling SamenDOOR! voor muziekverenigingen en 
scholen (PO en VO) ingericht en hebben deze regeling voor 
de muziekverenigingen uitgevoerd. 
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Adviseren over vernieuwing en doorontwikkeling van projecten 
(inzet verenigingscoaches, digitale ledenadministratie, Limburgse 
Koordagen, Limburgs Kinderkorenfestival, dirigentenworkshops, 
dirigentenopleiding, koorscholing, stimuleringsregelingen). 

We hebben geadviseerd over het vernieuwen van met 
name de Limburgse Koordagen en het ZingDOOR!-festival 
en dirigentenopleiding (in gesprek gegaan met de 
muziekbonden). 

Verbindend 
Consulentschap 

  

 Verbinden van amateurzangers met professionals (philharmonie 
zuidnederland, Conservatorium Maastricht, RICK). 

Dit heeft niet plaatsgevonden. 

Verbinden van VNK-L met mediapartners (L1 radio en tv, Dagblad 
de Limburger, Zing Magazine, Volkoren TV). 

We hebben het VNK-Limburg verbonden met 
mediapartners (L1 radio en tv, Dagblad de Limburger, 
Volkoren TV) (zorgen voor media-aandacht voor diverse 
evenementen). 

Verbinden van VNK-L met concertlocaties (De Oranjerie 
Roermond). 

We hebben het VNK-Limburg verbonden met 
concertlocaties, zoals De Oranjerie Roermond voor de 
Limburgse Koordagen, de ECI Cultuurfabriek Roermond voor 
het ZingDOOR!-festival, PLT Heerlen, Munttheater Weert, 
Theater aan het Vrijthof Maastricht, Schouwburg Venray, 
TheaterHotel De Oranjerie Roermond en De Maaspoort 
Venlo voor Vrijheid maak je samen. 

Verbinden van VNK-L met andere overkoepelende bonden 
(Koornetwerk Nederland, LBM, LBT, OLS). 

We hebben het VNK-Limburg verbonden met andere 
koepelorganisaties/(muziek)bonden (LBT, LBM, LFA en OLS) 
i.h.k.v. verenigingsondersteuning, de SamenDOOR!-
stimuleringsregeling, dirigentenopleiding en 75 jaar 
bevrijding.  

Verbinden van VNK-L met bestaande (euregionale) evenementen 
(NKF, Cantarode, Festival Vocallis, Musica Sacra, Barockfestival 
Sittard). 

We hebben een rondetafelconferentie met 
festivalorganisatoren georganiseerd om afstemming te 
zoeken over overkoepelende thematieken.  

Verbinden van good practices aan lokale koren. Dit heeft niet plaatsgevonden. 

Communicatie  

 Ondersteuning/tekstredactie bij het opstellen van persberichten, 
nieuwsbrieven, website en social media berichten (Facebook, 
www.vnk-limburg.nl). 

We hebben ondersteuning geboden (tekstredactie) bij het 
opstellen van persberichten, nieuwsbrieven, website en 
social media berichten (Facebook, www.vnk-limburg.nl). 

http://www.vnk-limburg.nl/
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Adviseren over communicatiebeleid (met name opzet nieuwe 
website en integratie van Koorcd.nl). 

We hebben ondersteuning geboden bij het ontwikkelen van 
de nieuwe website (advies over het inrichten van de 
website en hulp bij het vullen van de website). 

Onderhouden van contacten met pers, radio en tv (L1 radio en tv, 
Dagblad de Limburger, Zing Magazine, Volkoren TV). 

We hebben contacten met pers, radio en tv (L1 radio en tv, 
Dagblad de Limburger) onderhouden met betrekking tot de 
Limburgse Koordagen. 

Promotie van diverse projecten door gebruik te maken van het 
communicatienetwerk van het Huis. 

We hebben promotie gemaakt voor diverse VNK-Limburg-
activiteiten door persberichten via het HKL-netwerk te 
verspreiden. 

Maatwerk  

Organiseren van 
inhoudelijke 
projecten 

  

 Tijdelijk leiden en uitvoeren van projecten (organisatorische 
werkzaamheden) (verzamelen en promoten good practices, inzet 
verenigingscoaches, opzetten digitale ledenadministratie, 
Limburgse Koordagen, Limburgs Kinderkorenfestival, ZingDOOR!-
festival, Dirigentendag, uitwerken stimuleringsregeling ZingDOOR!-
projecten en innovatieve projecten, bijeenkomsten beleggen met 
spelers in het veld (koren, kinderkoorkernen, PABO, 
Conservatorium, RICK, koorfestivals), koorscholing). 

De inzet van verenigingscoaches is meegenomen in het 
overkoepelende thema verenigingsondersteuning van het 
Huis. We hebben ondersteuning geboden bij de opzet en 
ontwikkeling van de nieuwe website met daarin aandacht 
voor een ledenportal. We hebben de Limburgse Koordagen 
en het ZingDOOR!-festival georganiseerd. We hebben 
geadviseerd hoe diverse stimuleringsregelingen opgezet 
zouden kunnen worden (ZingDOOR!, innovatieve projecten, 
koorscholing). 

Verbinden met (nieuwe) projectpartners (zie Verbindend 
Consulentschap). 

Zie ‘Verbindend Consulentschap’. 

Financiële 
ondersteuning 

  

 N.v.t.   

Personele 
ondersteuning 

  

 De founding fathers kunnen rekenen op personele ondersteuning 
(5 fte vast en 1,5 fte flexibel inzetbaar). 

 

Vergaderplanning 7 AB-vergaderingen per jaar (iedere 6 weken). AB: 13-3, 24-4, 10-7, 21-8, 2-10, 13-11 
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Periode (Jaar): Werkplan 2019 Jaarverslag 2019 

Organisatie: Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg (WIEL) Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg (WIEL) 

Beleid en Advies  

Beleidsmatig 
Consulentschap 

  

 Beleidsmatige ondersteuning bij de innovatie van de 
beleidsdoelstellingen van de Werkgroep Industrieel Erfgoed  
Limburg.  

We hebben WIEL geadviseerd door met name in 
vergaderingen en overleggen mee te denken en nieuwe 
ideeën te opperen over te organiseren activiteiten en 
onderzoek naar industrieel erfgoed (o.a. over objecten 
mijnhistorie en excursie naar petrochemische industrie. 

Beleidsmatige ondersteuning bij de belangenbehartiging ten 
behoeve van industrieel erfgoed en hun omringende omgeving. 

We hebben ondersteuning geboden bij de 
belangenbehartiging van industrieel erfgoed en hun 
omringende omgeving (o.a. over de baksteenfabriek in Echt). 

Ontwikkelingsgericht 
Consulentschap 

  

 Beleidsmatig voorbereiden en beleidsmatig afhandelen van 
bestuursvergaderingen. 

Cf. plan gerealiseerd 

Inzicht geven in  en adviseren over (de toepassing) relevante 
erfgoedwetgeving. 

Cf. plan gerealiseerd 

Verbindend 
Consulentschap 

  

 Ondersteuning bij het invullen van de relaties met 
zusterorganisaties in Nederland, in het bijzonder Federatie 
Industrieel Erfgoed Nederlanden (FIEN) daarbuiten bv. European 
Federation of Associations of Industrial and Technical Heritage en 
Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw Vlaanderen. 

HKL heeft ondersteuning geboden bij het invullen van 
relaties met zusterorganisaties in oa. Nederland en 
Vlaanderen. In het bijzonder Federatie Industrieel Erfgoed 
Nederland en daarbuiten bv. European Federation of 
Associations of Industrial and Technical Heritage en Vlaamse 
Vereniging voor Industriële Archeologie vzw Vlaanderen. 

Het bevorderen van de verbinding van WIEL met de andere leden 
van de Coöperatie Erfgoed Limburg. 

WIEL is  sinds 2018 lid  van de Coöperatie Erfgoed Limburg 
en neemt deel aan de werkgroepen Publieksprojecten, 
Monumenten en landschap en verhalenwebsite. 

Adviseren over de inbreng van WIEL in de Coöperatie Erfgoed 
Limburg. 

HKL heeft WIEL geadviseerd over inbreng van WIEL in de 
Coöperatie Erfgoed Limburg. 
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Onderhouden en ontwikkelingen van verbindingen met 
industrieel erfgoed eigenaren, provinciale overheid, gemeenten, 
kennispartijen. 

HKL heeft verbindingen met industrieel erfgoed eigenaren, 
provinciale overheid, gemeenten, kennispartijen 
onderhouden en ontwikkeld. 

Communicatie  

 Ondersteuning bij opstellen persberichten, invulling van de 
website, boekpresentaties, organisatie van excursies. 

HKL heeft ondersteuning geboden bij de websitepagina en 
bij de organisatie van de excursie Chemelot op vrijdag 14 juni 
2020. 

Ontwikkelen en organiseren van inhoudelijke projecten  

 N.v.t. N.v.t. 

Maatwerk (optioneel)  

Administratieve 
ondersteuning  

Fungeren als frontoffice (telefoon, post en mail). HKL fungeert als frontoffice (telefoon, post en mail).  
en geeft ondersteuning bij WIEL excursie. 

Financiële 
ondersteuning 

Wiel ontvangt, via HKL een provinciale, geoormerkte 
doorbetaling. 

WIEL  maakt sinds 2018 gebruikmaking van Exact Online via 
HKL. HKL heeft hiervoor de benodigde inhoudelijke 
werkzaamheden gedaan. 

Anders: N.v.t. N.v.t. 

 

 


