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Samenvatting 

Op 22 september 2009 is door de Raad de cultuurnota ‘Maken, Meemaken en Meedoen’ vastgesteld. 
De cultuurnota schetst een vergezicht tot 2016 en een meer concrete agenda tot 2012. Ambities in het 
cultuurbeleid concentreren zich op het versterken van de landelijke positie als cultuurstad, op de 
lokale effectiviteit en op jonge makers. Het cultuurbeleid en de actiepunten zijn ondergebracht in drie 
programmalijnen:  
 
Programmalijn 1: Maken 
Programmalijn 2: Meemaken 
Programmalijn 3: Meedoen 
 
Hoewel het een uitvoeringsstrategie betreft zou je als vierde programmalijn kunnen zien de inzet op 
‘Investeren en Cultureel ondernemerschap’ . 
 
In deze cultuurmonitor wordt de cultuurnota op hoofdlijnen geëvalueerd. Per programmalijn worden de 
ambities en doelstellingen besproken en geëvalueerd tot en met 2012. Hieronder volgen de 
belangrijkste resultaten. 
 
 
Programmalijn Maken 

In het cultuurbeleid onderkennen we twee landelijke speerpunten: theater en beeldende kunst. Hierbij  
is de afgelopen periode met name geïnvesteerd in de relatie tussen maker en publiek.  
 
Op lokaal niveau zijn er verschuivingen zichtbaar die concentratie, focus en innovatie hebben 
voortgebracht. De inzet op de lokale effectiviteit heeft geresulteerd in een alliantie voor cabaret, een 
stevige basis voor inhoudelijke samenwerking binnen de Willem II fabriek en een reorganisatie van de 
Muzerije.  
 
Op landelijk niveau is er geïnvesteerd in het Museumkwartier, in de HBO accreditatie van de 
Koningstheateracademie en de verbetering van de uitgangspositie op B5 niveau1 bij de verdeling van 
rijksgelden. Door de landelijke, provinciale en lokale bezuinigingen op cultuur ontstond er een 
verschuiving in het culturele landschap. De organisaties in de stad ontvangen steeds minder subsidie.  
In Noord-Brabant hebben de B5, provincie en culturele organisaties de krachten gebundeld in een 
overlegstructuur. Dit heeft het BrabantBod voortgebracht. Dit heeft echter niet geleid tot een betere 
uitgangspositie bij de verdeling van rijksgelden. De effecten van de forse bezuinigingen gaan we de 
komende tijd pas merken en zijn nog niet zichtbaar in de uitkomsten van deze monitor.  
 
De gemeente heeft succesvol mogelijkheden voor jonge makers vormgegeven via projectsubsidies, 
de verruiming van het atelierbeleid, de uitbouw van het Bossche Makershuis, de doorontwikkeling van 
de Digitale Werkplaats en de structurele ondersteuning van festival Cement. 
 
  

                                                      
1 De B5 is een samenwerking tussen de 5 grootste gemeenten van de provincie Noord-Brabant; ’s-Hertogenbosch, Breda, 
Eindhoven, Helmond en Tilburg. 
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Programmalijn Meemaken 

De speerpunten Theater en Beeldende Kunst komen ook terug bij de presentatie van kunst zonder 
andere disciplines uit te sluiten. 
 
Twee grote musea in ’s-Hertogenbosch zijn het Noordbrabants Museum en het Stedelijk Museum  
’s-Hertogenbosch (SM’s). Beide musea waren vanaf 2011/2012 gesloten en zijn sinds mei 2013 op 
één locatie gevestigd: het Museumkwartier. De nieuwbouw van het Museumkwartier is een belangrijke 
stimulans om verder te werken aan de landelijke betekenis en aan het vergroten van het 
publieksbereik. Ook de investering in de renovatie en reorganisatie van de Willem II fabriek zal voor 
expositiemogelijkheden zorgen met name voor jonge makers.  
 
Om aan te sluiten bij de landelijke top is de ondersteuning van Theaterfestival Boulevard, November 
Music en het Internationaal Vocalisten Concours van belang. De ondersteuning is de afgelopen 
periode niet in financiële zin verbreed. Het lokale publieksbereik wordt een nadrukkelijk aandachtspunt 
voor de twee laatst genoemde festivals in de komende periode. Dit moet uiteindelijk leiden tot een 
hogere participatie van de Bossche bevolking. Volgens de monitor Cultuurparticipatie bezoekt slechts 
een klein deel van de Bossche bevolking November Music en het Internationaal Vocalisten Concours.   
 
Voor de podiuminfrastructuur is geïnvesteerd in de besluitvorming rondom een nieuwe accommodatie 
voor het Theater aan de Parade. Het huidige theater is ongeveer 40 jaar oud en voldoet op veel 
punten niet meer aan de eisen die voorstellingen tegenwoordig vragen. Op 25 juni 2013 is de 
gemeenteraad akkoord gegaan met het starten van de planvisiefase voor de nieuwbouw van een 
nieuw theater aan de Parade. 
 
Het Koningstheater heeft haar deuren gesloten, maar is doorgestart als cabaretproductiehuis in de 
Verkadefabriek. Het cabaretaanbod blijft voor de stad behouden door de aanstelling van een 
stadsprogrammeur en de alliantie tussen Verkadefabriek, Koningstheater en Theater aan de Parade. 
In de ondersteuning van jonge makers vervulde het Centrum Beeldende Kunst (CBK) een belangrijke 
rol. Dat heeft ze tot medio 2013 gedaan. Door financiële tegenslag is het CBK mei 2013 opgeheven. 
De organisatorische en inhoudelijke ontwikkelingen in het Kunstencluster in de Willem II fabriek 
vinden met andere partners toch doorgang en zullen de focus op jonge makers houden.  
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Programmalijn Meedoen 

Het beleid in deze programmalijn kent een overkoepelende invalshoek en dat is mensen aanspreken 
in hun directe leefomgeving. Een belangrijk instrument dat daarvoor is ingezet is het programma 
cultuurparticipatie ofwel Typisch Den Bosch. Ook stimuleren en investeren we in wijktheaters in de 
Brede Bossche Scholen, in combinatiefunctionarissen cultuur, schoolvoorstellingen, cultuureducatie 
en schoolbibliotheken.  
 
Belangrijk actiepunt is de samenhang in cultuureducatie.  Dit is vormgegeven door de fusie van SKV 
en Uitlok in Bureau Babel. Cultuureducatie in een doorgaande leerlijn staat hoog op de onderwijs- en 
cultuuragenda. Hierin zijn belangrijke stappen gemaakt.  
 
Het stimuleren van jongeren om actief te participeren gebeurt onder andere via de Kunstbende en het 
B-There festival. Om een consistent beleid voor jongeren te ontwikkelen wordt er samengewerkt met 
de afdeling Jeugd & Onderwijs. Er is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor het bundelen 
van activiteiten, publiciteit en marketing.  
 
Zes op de tien inwoners van ’s-Hertogenbosch beoefent amateurkunst. De ondersteuning van 
amateurkunstverenigingen en voorstellingen door amateurs is niet verder verbreed. 
 
 
Investeren en cultureel ondernemerschap 

De manier waarop subsidieafspraken werden vastgelegd gaf onvoldoende inzicht in meerjarige 
ontwikkelingen. Daarbij kwam dat de manier waarop we afspraken voor de subsidie maakte niet 
bepaald het cultureel ondernemerschap stimuleerde. De gemeente wil de culturele organisaties meer 
uitdagen ondernemend in te spelen op kansen, vragen en vernieuwing. De subsidieafspraken zijn 
aangepast en schetsen de ontwikkeling van een organisatie alsook een meerjarig perspectief. 
Veranderingen in de afspraken om meer ruimte voor ondernemerschap te geven, worden de komende 
periode geïmplementeerd. 
In sommige gevallen en bij bepaalde ontwikkelingen worden meerjarige afspraken gemaakt.  
In het gesprek met de organisaties als het gaat over nieuw voor oud is de alliantie voor cabaret een 
goed voorbeeld. 
 
Er is geen flexibel budget beschikbaar om ontwikkelingen vorm te geven. Ook het budget vanuit het 
programmafonds cultuurparticipatie is met ingang van 2013 niet meer beschikbaar.  
 
Inzake monitoring en evaluatie zijn een aantal deelevaluaties uitgevoerd. Tweejaarlijks wordt de 
cultuurparticipatie van de Bossche bevolking gemeten. Ook zijn er metingen uitgevoerd naar de 
effectiviteit van Typisch Den Bosch.  
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Inleiding 
In 2012 waren we halverwege de route naar 2016. De tussentijdse ambitie was dat de gemeente 
beter herkend zou worden als stad van podiumkunsten  en beeldende kunst. Dit zou moeten 
blijken uit een grotere landelijke rol in de verdel ing van gelden enerzijds. Anderzijds zou in de 
wijken een grotere diversiteit aan activiteiten en deelnemers zichtbaar moeten zijn. Elke 
culturele organisatie in ’s-Hertogenbosch draagt bi j aan deze doelstellingen, met de 
competenties die hen kenmerken en op de gebieden wa ar ze goed in zijn. 
 
Op 22 september 2009 is door de Raad de cultuurnota ‘Maken, Meemaken en Meedoen’ vastgesteld. 
De cultuurnota schetst een vergezicht tot 2016 en een meer concrete agenda tot 2012. Ambitie van de 
nota is dat ’s-Hertogenbosch in 2016, het Jheronimus Boschjaar, als cultuurstad bij de top tien van 
Nederland behoort. Dit wordt gerealiseerd vanuit twee speerpunten: theater en beeldende kunst. Het 
cultuurbeleid is daarvoor ondergebracht in drie programmalijnen: 
 
Programmalijn 1: Maken 
Programmalijn 2: Meemaken 
Programmalijn 3: Meedoen 
 
In elke programmalijn onderscheiden we drie niveaus van opereren:  
1. Landelijke top 
2. Lokale structuur  
3. Jonge makers  
 
Hoewel het een uitvoeringsstrategie betreft zou je als vierde programmalijn kunnen zien de inzet op 
‘Investeren en Cultureel ondernemerschap’ . 
 
In deze cultuurmonitor wordt de cultuurnota op hoofdlijnen geëvalueerd. Per programmalijn worden de 
ambities en doelstellingen besproken en geëvalueerd. Zijn we op de goede weg om ambities en 
doelstellingen in 2016 te realiseren? 
De cultuurmonitor is een product van de afdeling Onderzoek & Statistiek (O&S). Bij de tot 
standkoming van dit product is nauw samengewerkt met de afdeling Cultuur. 
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Leeswijzer 

Het rapport gaat eerst in op de cultuele positie van ’s-Hertogenbosch. Hoe doen we het ten opzichte 
van andere steden in Nederland? Vervolgens komen de verschillende programmalijnen aan bod: 
  
Programmalijn 1: Maken 
Programmalijn 2: Meemaken 
Programmalijn 3: Meedoen 
Investeren en Cultureel ondernemerschap  
 
Per programmalijn worden de ambities en doelstellingen besproken en geëvalueerd. Zijn we op de 
goede weg om ambities en doelstellingen in 2016 te realiseren? Per doelstelling wordt ingegaan op de 
meest recente stand van zaken en/of toekomstvisie. Omdat er sprake is van een tussentijdse 
evaluatie worden er in deze monitor geen finale conclusies getrokken.  
 
Voor deze monitor is gebruik gemaakt van informatie uit verschillende onderzoeken. In de tekst wordt 
met eindnoten aangegeven van welke bron de informatie afkomstig is. In de bijlage is een overzicht 
van de gebruikte bronnen opgenomen.  

 
Met behulp van bladwijzers kunt u snel bladeren door de informatie/doelstellingen die voor u 
interessant zijn (deze functie werkt alleen op de pc/laptop).  
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De culturele positie van  
’s-Hertogenbosch  
’s-Hertogenbosch wil de landelijke positie als 
cultuurstad versterken én tegelijkertijd meer 
werk maken van de betrokkenheid bij cultuur 
door meer mensen a.  
 
De gemeente werkt aan een cultuurbeleid vanuit de 
opvatting dat een goed cultureel klimaat  een 
basisvoorwaarde is voor een vitale stad.  
’s-Hertogenbosch is een stad met sterke historische 
wortels, maar ook een stad die herkend wil worden 
als een hedendaagse stad. We hebben in het 
cultuurbeleid ingezet op de ambitie landelijk 
onderscheidend en lokaal effectief te zijn. Dit 
hebben we als volgt vertaald:  
• We versterken waar we goed in zijn:  

podia en makers. 
• We versterken waar we beter in kunnen worden: 

beeldende kunst en kunstenaars. 
• We versterken de betekenis van cultuur: 

meedoen en cultuur in de wijken.  
• We behouden de sterke basis:  

goede zorg voor erfgoeda.  
 
De Atlas voor gemeenten 2012 meet met de 
cultuurindex  de culturele positie van de 50 grootste 
gemeenten in Nederland. De cultuurindex geeft 
inzicht in het culturele aanbod in een stad op het 
gebied van podiumkunsten, beeldende kunst, 
erfgoed, letteren en film2. ’s-Hertogenbosch behoort 
tot de top tien van steden met een goed cultureel 
aanbod. De gemeente neemt een zesde positie in 
op de cultuurindex. Van de gemeenten in Zuid-
Nederland staat ’s-Hertogenbosch zelfs bovenaan 
de lijste. 
 
Ruim een derde van de inwoners vindt dat  
’s-Hertogenbosch behoort tot de top 5 van culturele 
steden van Nederland. Elf procent is het hier niet 
mee eens. Door hoogopgeleiden wordt het culturele 
leven in ’s-Hertogenbosch beter beoordeeld dan 
door laagopgeleiden. Meer hoogopgeleiden vinden 
het culturele leven in ’s-Hertogenbosch levendig, 
spannend en bij de tijd, vernieuwend of modieus. 
Ook is er een verschil tussen jong en oud. Minder 
jongeren dan ouderen vinden het culturele leven in  
’s-Hertogenbosch levendig of spannendb.  

                                                      
2 Een uitgebreide beschrijving van de cultuurindex en een  
overzicht van de gebruikte indicatoren is opgenomen in bijlage 1. 

Afbeelding 1: Cultuurindex 
Omvang en diversiteit van het culturele aanbod in de gemeente 

Bron: Atlas voor gemeenten 2012 
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Programmalijn 1: Maken 
Een vitaal productieklimaat geeft een stad een voor tdurende impuls van nieuwe ontwikkelingen 
en dynamiek. Vooral op het gebied van theater gebeu rt er veel in ’s-Hertogenbosch. Voor de 
beeldende kunst is meer mogelijk en wenselijk. De g emeente richt zich dan ook vooral op deze 
twee speerpunten. De relatie Makers-Podia-Publiek w as en is daarbij een belangrijke 
invalshoek a.  
 
De speerpunten 
In het cultuurbeleid onderkennen we twee landelijke speerpunten; Theater  en Beeldende Kunst .  
 
Theater 
’s-Hertogenbosch is niet alleen een stad van podia  maar ook een stad van (vooral theater- )makers . 
De stad heeft op dat gebied landelijke top in huis, opgenomen in de landelijke basisinfrastructuur of 
gefinancierd met landelijke en provinciale geldstromen. Zoals Matzer theaterproducties, Theater 
Artemis, de HBO geaccrediteerde Koningstheateracademie en tot 2012 het Productiehuis Brabant (nu 
Huis van het Zuiden). Het inspireert ’s-Hertogenbosch om deze lijn verder te ontwikkelen. Het geeft de 
stad een profiel met landelijke uitstraling en een podiumklimaat van bijzondere kwaliteit waar de 
inwoners van profiterena. 
 
Beeldende Kunst 
’s-Hertogenbosch heeft meer potentie op het gebied van beeldende kunst  dan nu wordt 
waargemaakt. Er zijn gerenommeerde instituten als het Europees Keramisch Werkcentrum (EKWC) 
en de Akademie voor Kunst en Vormgeving St. Joost. Er wonen en werken veel beeldend 
kunstenaars (ca. 500) in de stad en er worden veel kunstenaars opgeleida. Volgens de Atlas voor 
gemeenten 2011 neemt ’s-Hertogenbosch een zesde positie in met relatief de meeste kunstenaars 
(2010)e. De gemeente heeft meer samenhangend beleid ontwikkeld. De betekenis van de landelijke 
organisaties EKWC en Akademie voor Kunst en Vormgeving moeten beter worden benuta.  
 
Bij de Beeldende Kunst richt de gemeente zich in toenemende mate op de relatie tussen maker en 
publiek. In deze ontwikkeling speelt het nieuwe Museumkwartier  met daarin het Noordbrabants 
Museum en het Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch (SM’s) een belangrijke rol. De musea hebben 
een belangwekkende collectie en een traditie in landelijk erkende kwaliteit. Ook de Willem II fabriek 
als beeldend kunstcluster  geeft uiting aan deze ambitiea. 
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Landelijke top 
Om het productieklimaat te versterken zetten we in op het nadrukkelijk verstevigen en versterken van 
onze positie in de landelijke top. We zien medefinanciering van Rijk en Provincie als een erkenning 
van het belang van bepaalde voorzieningen. Zowel voor theater als beeldende kunst kunnen we de 
landelijke positie versterken door met hen samen te werken en ambities te delen. 
 
Doelstellingen: 
1. Een betere uitgangspositie voor de landelijke verdeling van gelden in 2012 
2. Doorontwikkeling van de Koningstheateracademie (in relatie tot Koningstheater en Fontys 

Hogeschool) 
3. Doorontwikkeling van Artemis 
4. Versterken relatie met de Akademie voor Kunst en Vormgeving en het EKWC 

 
Doelstelling 1: Betere uitgangspositie voor verdeli ng van landelijke gelden in 2012 
In B5-verband3 heeft de gemeente zich sterk gemaakt voor een stevige culturele infrastructuur. De 
gemeenten, provincie Noord-Brabant en de culturele organisaties hebben de krachten gebundeld in 
een overlegstructuur met de naam het Brabant Model. Het heeft het BrabantBod  voortgebracht. Dit 
Bod is aangeboden aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in het kader van 
de besluitvorming voor de nieuwe kunstnotaperiode 2013-2016. Dit heeft echter niet geleid tot een 
betere uitgangspositie. In ’s-Hertogenbosch daalde de rijkssubsidie met € 1.503.293. Het is een 
landelijke trend dat er wordt gekort op culturele gelden; echter de provincie Noord-Brabant en de 
gemeente ’s-Hertogenbosch zijn onevenredig veel gekorta. 
 
In ’s-Hertogenbosch is er in de nieuwe kunstnotaperiode 2013-2016 geen geld meer beschikbaar voor 
Productiehuis Brabant, Theaterfestival Boulevard, Festival CEMENT en het Internationaal Vocalisten 
Concours. Voor het EKWC, Theater Artemis en November Music is veel minder financiering 
beschikbaar. Matzer Theaterproducties is de enige die meer financiering heeft gekregen dan in de 
vorige periodea.  
 
Doelstelling 2: Doorontwikkeling Koningstheateracad emie 
De Koningstheateracademie  heeft zich ontwikkeld tot een opleiding die landelijk succesvolle 
kleinkunstenaars aflevert en weet dit goed te combineren met zorg voor een lokaal draagvlak. De 
Koningstheateracademie is officieel geaccrediteerd tot de eerste Bachelor of Cabaret in Nederland. 
De Koningstheateracademie biedt sinds drie jaar een voltijdsopleiding tot cabaretier aana.  
 
In samenwerking met Avans+4 is het opleidingsprogramma aangeboden aan de Nederlands Vlaamse 
Accreditatie Organisatie (NVAO). Hierdoor is het een officiële HBO-opleiding  en hebben studenten 
van de academie recht op een studiebeurs en ov-jaarkaarta. 
 
De gemeente draagt bij in de huisvestingskosten van de Koningstheateracademie en ondersteunt 
waar mogelijk met kennis, netwerken en opdrachten. Sinds september 2012 heeft ’s-Hertogenbosch 
een stadprogrammeur cabaret alsook een cabaretproductiehuis. Dit was voorheen het 
Koningstheater. De relatie tussen academie en cabaretproductiehuis is logisch en op ontwikkeling van 
talent gericht. Deze relatie was sterk en is door deze ontwikkeling sterker geworden. Met Fontys is op 
dit moment geen directe relatie. Avans heeft deze rol overgenomena. 
 

                                                      
3 De B5 is een samenwerking tussen de 5 grootste gemeenten van de provincie Noord-Brabant: ’s-Hertogenbosch, Breda, 
Eindhoven, Helmond en Tilburg. 
4 Avans+ is de commerciële dochteronderneming van Avans Hogescholen. 
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Doelstelling 3: Doorontwikkeling Artemis 
Theater  Artemis  is een toonaangevend jeugd-
theatergezelschap met een regionale en landelijke 
functie. Ze hebben een eigen podium en zijn 
kerngezelschap van de Verkadefabriek. Dit 
betekent dat de Verkadefabriek premièretheater is. 
Theater Artemis geeft ook voorstellingen buiten  
’s-Hertogenboscha.  
 
Tussen 2009 en 2012 steeg het bezoekersaantal 
van ca. 14.400 naar ca. 18.600 bezoekersa. In 
2012 bezocht drie procent van de inwoners van  
’s-Hertogenbosch theater Artemisb. 
 
De doorontwikkeling van Theater Artemis wordt in de nieuwe kunstnotaperiode niet verder 
gestimuleerd. Er is minder geld beschikbaar en ook is Artemis niet erkend als het enige grote 
jeugdtheatergezelschap in de Basis Infrastructuur. De minister heeft besloten af te zien van grote 
landelijke jeugdgezelschappen. Alle erkende jeugdgezelschappen krijgen nu een gelijke subsidiea.  
 
De theatermakers Artemis en Matzer  Theaterproducties  zijn landelijk/provinciaal gesubsidieerde 
theatergezelschappen die gevestigd zijn in ’s-Hertogenbosch. Zij ontvangen van de gemeente een 
bijdrage in hun huisvestingskosten. De huidige huisvesting van Artemis is verbeterd met subsidie die 
door de gemeenteraad beschikbaar is gesteld en sluit beter aan bij de activiteiten. Artistiek staat het 
gezelschap niet stil. Theater Artemis heeft landelijk veel aanzien. Dit is te zien in de prijzen die het 
gezelschap krijgt, zoals de Gouden Krekel voor de productie Woeste Hoogten in 2010 en de prins 
Bernhard Cultuurfonds Theaterprijs in 2011a. 
 
Doelstelling 4: Versterken relatie met de Akademie voor Kunst en Vormgeving en het EKWC  
Met de Akademie voor Kunst en Vormgeving (AKV|St.Joost) heeft de gemeente geen formele 
relatie omdat ze geheel wordt gefinancierd vanuit landelijke onderwijsgelden. Op incidentele basis 
worden kleine bijdragen aan projecten gegeven. De rol van de gemeente zal in verhouding tot het Rijk 
altijd zeer beperkt blijven. Maar de gemeente is voortdurend met AKV|St.Joost in gesprek over de 
vraag hoe studenten binnen de stad beter ondersteund kunnen worden in hun ontwikkeling. Het 
voorzien in (bijzondere) tijdelijke presentatieplekken zoals de Boo, De Watertoren, Pompen en 
Verlouw, de studentengalerie alsook de realisatie van betaalbare ateliers is hiervoor van belang. 
Verder werkt de stichting Jheronimus Bosch 500 intensief met AKV|St.Joost samen, bijvoorbeeld in 
het project Bosch Young Talent Show (BYTS) a.  
 
De gemeente werkt randvoorwaardelijk, verbindt partijen en faciliteert. De relatie tussen AKV|St.Joost 
en de gemeente is verstevigda. 
 
Het Europees Keramisch Werkcentrum  (EKWC) werd door het Rijk gefinancierd. Het EKWC 
ontving jaarlijks een subsidie van één miljoen euro. Een groot gedeelte van deze subsidie is per  
1 januari 2013 door bezuinigingen komen te vervallen. Vanaf 2013 krijgt het EKWC alleen nog geld 
van de Mondriaanstichting, die aan twaalf kunstenaars per jaar werkbeurzen verstrekt voor (in totaal)  
€ 240.000. Door de bezuinigingen van het Rijk moet het EKWC zich herbezinnen en nieuwe plannen 
maken. De plannen zijn onder andere de verkoop van het gebouw aan de Zuid Willemsvaart. Het 
EKWC overweegt ’s-Hertogenbosch te verlaten en zich te vestigen in Oisterwijk (KVL complex) a. 
 

Afbeelding 2: Publieksbereik Theater Artemis 

Bron: CWS/Cultuur 
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De gemeente heeft destijds een rol gespeeld bij de huisvesting van het EKWC aan de Zuid 
Willemsvaart. Door gezamenlijke investeringen zoals een 3D printer richtte het EKWC zich meer op 
de stad. Het EKWC werkte samen met Würth in deelname aan de Kunstnacht. Studenten van de 
Akademie voor Kunst en Vormgeving (AKV|St.Joost) vonden in het EKWC een stagepleka. 
  
Vier instellingen hebben zich in 2003 verenigd en de Stichting Den Bosch Keramiekstad  (DBKS) 
opgericht. Doel is de samenwerking tussen het EKWC, Cor Unum, Stedelijk Museum  
’s-Hertogenbosch (SM’s) en AKV|St.Joost te bevorderen. Bovendien wil zij ’s-Hertogenbosch 
promoten als keramiekstad omdat hier de potentie aanwezig is internationaal en nationaal een 
keramiekstad te zijn. Dat voornemen is gebaseerd op de economisch en culturele potentie die de stad 
bezit dankzij de vier instellingen die productie, expositie, opleiding en expertise vertegenwoordigen. 
De stichting DBKS is als samenwerkingsverband onvoldoende uit de verf gekomen. Met het 
voorgenomen vertrek van het EKWC en het geringe resultaat van de DBKS ligt het niet voor de hand 
te blijven investeren in het Keramisch Spoor en keramiek als onderscheidende activiteit in het 
beeldend kunstbeleid te blijven ondersteunena.  
 
Lokale structuur 
We willen een beleid waarin de lokale podia en het productieklimaat elkaar versterken en waarbij de 
podia een sterkere relatie aangaan met de makers in de stad, ze een podium geven en ze begeleiden 
op weg naar meer publiek. 
 
Doelstellingen: 
1. De podia, festivals, musea en Centrum Beeldende Kunst (CBK) gaan duidelijker beleid maken om 

actief makers te ondersteunen 

 
Doelstelling 1: Beleid ondersteuning makers  
De gemeente vraagt Theater aan de Parade, Koningstheater, Verkadefabriek, W2 Poppodium en 
Muziekcentrum De Toonzaal hoe zij invulling (kunnen) geven aan het versterken van de relatie tussen 
publiek en makers. Daarmee wil de gemeente de makers ondersteunen in hun ontwikkeling. In de 
subsidieafspraken met de podia  is deze doelstelling opgenomen. Er vindt jaarlijks terugkoppeling 
plaats. Elk podium geeft een eigen invulling aan deze ambitie. In het algemeen kan gezegd worden 
dat de connectie met professionele makers het sterkst is in de Verkadefabriek en Muziekcentrum De 
Toonzaal. De link met amateurmakers is het sterkst in het Theater aan de Parade en W2 Poppodiuma. 
 
Sinds 2013 worden de Verkadefabriek en festival CEMENT door de gemeente ondersteund om 
producties voor jonge makers te realiseren. Dit is het resultaat van gesprekken met beide partijen en 
de gemeente om het vertrek van Productiehuis Brabant op te vangen in de talentontwikkelingsketena.  
 
Bij festivals  gaat het vooral om Theaterfestival Boulevard en festival CEMENT. Zij hebben een royale 
traditie in het ondersteunen van makers bij een productie. Ook bij de makersfestivals November Music 
en het Internationaal Vocalisten Concours is de connectie tussen makers en het podium sterk 
aanwezig via coproduceren, masterclasses, artists in residence en het verstrekken van opdrachtena.  
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De musea  en dan vooral het Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch hebben een soortgelijke functie 
voor de beeldende kunst. Het Centrum Beeldende Kunst (CBK) was een belangrijke schakel als het 
ging om het verbinden van publiek en kunstenaars, in het licht van ontwikkeling van de kunstenaars. 
De verbinding kunstenaar-publiek is door de musea en het CBK op gang gebracht. Door het 
wegvallen van het CBK zullen we moeten onderzoeken of, en zo ja, welke ondersteuning nodig is en 
hoe we dat met de huidige partners kunnen vormgevena. 
 
Het Centrum Beeldende Kunst  (CBK) had de brede opdracht om beeldend kunstenaars te 
ondersteunen. Het CBK deed dat vooral door advisering, ondersteuning, tentoonstelling en debat. De 
gemeente wilde met het CBK en het Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch een samenhangend 
expositiebeleid ontwikkelen waarin duidelijker wordt gekozen wie op welk moment een functie heeft in 
de ontwikkeling van een beeldend kunstenaar. Deze verbinding is onvoldoende gelegda.  
 
Een andere functie van het CBK was het bieden van werkplaatsfaciliteiten . Concreet was dat het 
Grafisch Atelier en de Digitale Werkplaats. De gemeente heeft met voorrang de Digitale Werkplaats 
verder ontwikkeld omdat het voorzag in een behoefte van vooral jonge makersa.  
Het CBK stimuleerde en faciliteerde een nauwe samenwerking tussen de Digitale Werkplaats en het 
kunstenaarsintiatief bART. Deze samenwerking zal resulteren in een fusie van beide. Ze gaan naar 
verwachting een belangrijke plaats innnemen in het kunstencluster Willem IIa.  
 
Het CBK is in de beleidsdoelstelling geslaagd om makers te ondersteunen in hun artistieke ambities 
(tot 2013). Door financiële tegenslag is besloten het CBK per mei 2013 te ontbindena.  
 
In 2009 is door de gemeente besloten om in het rijksmonument de Willem ll fabriek een 
kunstencluster  te realiseren. Het pand biedt al meer dan 25 jaar onderdak aan verschillende 
culturele organisaties en ateliers. Het CBK kreeg een spilfunctie toebedeeld in de transformatie tot 
kunstencluster. Samen met vele kunstenaars, instellingen en initiatieven in de stad werd gestreefd 
naar een krachtige en gevarieerde programmering waarbij een groter publieksbereik en een betere 
herkenbaarheid van de beeldende kunst de belangrijkste doelstellingen waren. In 2010 is gestart met 
de renovatie van de Willem ll fabriek die eind 2013 gereed is (zie blz. 29). Nu het CBK niet meer 
bestaat is gekozen voor een nieuwe opzet waarbij de focus ligt bij: 
• ontwikkelen talenten, focus op jonge maker 
• publieksbereik 
• multidisciplinair 
• inbedding in de stad/samenwerkinga 
 
De wijze waarop dit wordt georganiseerd en vormgegeven is in ontwikkeling. Er is een 
kwartiermaker/intendant aangesteld om de ontwikkeling te begeleiden in samenwerking met de 
gemeente en partners in de stad en de Willem II fabrieka. 
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Jonge Makers 
We kunnen en willen niet op alle niveaus theatermakers en beeldend kunstenaars ondersteunen. We 
hebben vooral ingezet op beginnende makers. We bieden mogelijkheden via projectsubsidies, 
werkruimte/ateliers, ondersteuning door organisaties om zodoende een goede start te maken. 
Ontmoeting en experiment staan – in samenhang met presentatie en publiek – centraal. 
 
Doelstellingen: 
1. De Makershuizen worden uitgebouwd 
2. Festival CEMENT wordt structureel ondersteund 
3. Flexibel budget 
4. Het atelierbeleid wordt uitgebreid voor alle disciplines 
5. De stimuleringssubsidie voor beginnende en studerende kunstenaars wordt uitgebreid 
6. Het atelierbeleid voor starters wordt aangepast 
7. Ontmoeting en samenwerking wordt gestimuleerd 
8. De Digitale Werkplaats wordt doorontwikkeld 

 
Doelstelling 1: Uitbouwen Makershuizen 
Het Makershuis  bemiddelt bij de realisatie van kunstprojecten in opdracht van diverse partijen: profit 
en non-profit. Het Makershuis heeft het netwerk uitgebouwd naar ruim 400 Brabantse makers – uit alle 
bestaande kunstdisciplinesa.  
 
Het Makershuis voorziet niet zozeer in werkruimtes, maar heeft de ambitie om makers te verbinden 
aan de omgeving en heeft laten zien dat het jonge makers bindt. De afgelopen jaren is het Makershuis 
gegroeid in reikwijdte; ze hebben meer partners/opdrachtgevers en daarnaast hebben ze hun 
activiteiten uitgebreid naar andere stedena. 
 
Doelstelling 2: Structurele ondersteuning Festival CEMENT 
Festival CEMENT  is een ontmoetingsmogelijkheid voor jonge makers. Jonge makers kunnen elkaars 
werk zien en het toetsen aan de kritiek van vakgenoten en een publiek voor liefhebbers tijdens het 
tweejaarlijkse festival. Vanaf 2013 vindt het festival jaarlijks plaats in ’s-Hertogenboscha.  
 
In de nieuwe kunstnotaperiode 2013-2016 is er geen Rijksgeld meer beschikbaar voor festival 
CEMENT. Wel wordt het festival jaarlijks gesubsidieerd door de provincie (€ 70.000). Ook de 
gemeente ondersteunt het festival structureel en voorziet daarmee in het stimuleren van ontmoeten en 
experiment in relatie tot presentatie en publieksbereika. 
 
Doelstelling 3: Flexibel budget 
Er was aanvankelijk flexibel budget beschikbaar om jonge makers te ondersteunen. Dit budget is 
echter in 2012 wegbezuinigd. De flexibele budgetten die resteren zijn makkelijker aan te vragen, maar 
het totale budget is kleiner geworden. Met betrekking tot de ondersteuning van jonge makers zijn de 
aanbevelingen uit het onderzoek naar jonge makers5 geïmplementeerd voor zover mogelijka. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
5 Het culturele klimaat in ’s-Hertogenbosch voor beginnende culturele makers, O&S ’s-Hertogenbosch, december 2010. 
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Doelstelling 4: Atelierbeleid uitbreiden voor alle disciplines 
Via de Ateliersbeheerstichting  (ABS) wordt het gemeentelijk atelierbeleid uitgevoerd. Het Centrum 
Beeldende Kunst (CBK) en ABS hebben door gezamenlijke inspanning het aantal kunstenaars nu 
beter in beeld dan voorheen. De ABS is inmiddels goed bekend onder beeldend kunstenaars; op de 
wachtlijst staan ca. 200 kunstenaars. De stad herbergt ca. 500 kunstenaars. ABS heeft de ateliers ook 
opengesteld voor andere disciplines. Hiervan is tot nu toe weinig gebruik gemaakta.  
 
Inmiddels is ABS een voor de hand liggende partner bij leegstand van bedrijfsruimten en scholen. De 
gemeente, woningcorporaties en ABS trekken hierin samen op. Het beleid is gericht op tijdelijke 
ruimtes én vaste ateliers. ABS heeft momenteel 69 permanente ateliers in beheer. In de Willem II 
fabriek worden nog eens 35 vaste ateliers gerealiseerda. 
 
Doelstelling 5: Uitbreiden stimuleringssubsidie voo r beginnende en studerende kunstenaars  
De stimuleringsregeling podiumprodukties  is omgebouwd naar een regeling voor alle disciplines. 
De regeling heeft niet meer geld beschikbaar gekregen. Wel is het aanvragen vereenvoudigd en ook 
de verantwoording is simpeler gewordena.  
 
Doelstelling 6: Aanpassen atelierbeleid voor starte rs 
Ook voor jonge makers wordt het atelierbeleid  uitgevoerd. Met de Atelierbeheerstichting (ABS) is een 
flinke stap voorwaarts gemaakt. Jonge makers en kunststudenten hebben vaak nog weinig 
mogelijkheden om een werkruimte te betalen. De Makershuizen voorzien in deze lacune omdat ze 
werken met tijdelijke panden die weinig kosten. Een betaalbare werkruimte voor een starter ligt op  
€ 100 per maand. In 2012 heeft ABS bemiddeld bij 96 ateliers, waarvan er 40 naar jonge makers zijn 
gegaan. Vooral in de DMT loods zijn veel jonge makers gevestigd. In de overige complexen is een mix 
te vinden. In de afgelopen jaren zijn de mogelijkheden sterk uitgebreida.  
 
Doelstelling 7: Ontmoeting en samenwerking stimuler en 
Kunsten Ontmoeten Elkaar  (KOE) bood een podium aan artiesten/kunstenaars die nieuwsgierig zijn 
naar samenwerkingsverbanden en op zoek zijn naar experiment. In 2009 is klub KOE gestopt. Klub 
KOE was destijds het eerste initiatief dat op grote schaal jonge kunstenaars uit alle disciplines bij 
elkaar brachta.  
 
De doelstelling wordt verder uitgewerkt door culturele organisaties in de stad zoals de diverse podia. 
Op het gebied van samenwerking is de alliantie voor cabaret in ’s-Hertogenbosch een goed 
voorbeeld. In de Verkadefabriek  wordt ontmoeting en samenwerking tussen verschillende 
kunstdisciplines gestimuleerd door huisvesting en repetitiefaciliteiten te bieden waarbij het merk 
Verkadefabriek de boventoon voerta.  
 
Met de internationale manifestatie Jheronimus Bosch 500 herdenken Nederland, de stad  
’s-Hertogenbosch, inwoners en gasten van 2010 tot en met 2020 het vijfhonderdste sterfjaar van een 
van de grote Nederlandse meesters: Jheronimus (Jeroen) Bosch (ca. 1450 – 1516). Stichting 
Jheronimus Bosch 500 (JB500) heeft in haar programmalijn rondom het stadsluik activiteiten binnen 
deze doelstelling gerealiseerd zoals het Bosch Diner en de Bosch Paradea. 
 
De Makershuizen  zijn via community artprojecten in wijken en buurten van belang om niet alleen 
interdisciplinaire ontmoetingen tusen kunstdisciplines te stimuleren, maar ook letterlijke ontmoetingen 
in de openbare ruimte. Kunst is daarbij het middel en het doela. 
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Doelstelling 8: Doorontwikkelen Digitale Werkplaats  
Er is een nauwe samenwerking tussen het kunstenaarsinitiatief  bART  en de Digitale Werkplaats . 
Deze samenwerking krijgt steeds beter vorm binnen projecten en activiteiten. De samenwerking heeft 
tot nu toe opgeleverd:  
• een uitgebreid internationaal netwerk  
• samenwerking met stichting Jheronimus Bosch 500 (JB500)  
• gezamenlijke input voor de Kunstnacht  
• een nieuw publiek (gaming)a 
 
In de Willem II fabriek zal de Digitale Werkplaats in nauwe samenhang met bART de samenwerking 
en samenhang met de andere werkplaatsen (Audio-Visueel, popmuziek en grafisch) verder 
uitbouwen. Dit zal interessante cross-overs geven en aansluiten bij met name jonge makersa. 
 
 
 
 
 
  



 
 

 21

Programmalijn 2: Meemaken 
De erkenning van ’s-Hertogenbosch als stad van podi a is een kracht die de stad verder 
ontwikkelt. Het past bij een stad waar ontmoeting e n kleinschalige structuren kenmerkend zijn 
en bovendien goed in is. We worden er in gewaardeer d en er is een divers publiek voor. De 
musea, en voor de hedendaagse kunst vooral het Sted elijk Museum ’s-Hertogenbosch (SM’s), 
vormen samen met het Centrum Beeldende Kunst (CBK) en de kunstenaarsinitiatieven de 
“podia” voor de Beeldende Kunst. Daarin is nog niet  de samenhangende kracht ontwikkeld die 
voor theater kenmerkend is, maar hierin ziet de gem eente wel volop mogelijkheden a. 
 
De speerpunten 
De speerpunten Theater  en Beeldende Kunst  komen ook terug bij de presentatie van kunst zonder 
andere disciplines uit te sluiten. Meer nog dan bij de programmalijn “Maken” geldt dat de gemeente 
een goede en volledige basisstructuur wil van organisaties die cultuur presenterena. 
 
Theater 
Een uitgebreide podiumstructuur is een belangrijke kwaliteit. Onderdeel hiervan zijn de verschillende 
festivals. Het bepaalt de positie als podiumstad. Binnen het podiumbeleid  maakt de gemeente een 
duidelijke keuze voor het versterken van theater. Voor muziek wordt vooralsnog gekozen voor beleid 
waarbij met een beperkt aantal bijzondere activiteiten de stad toch opvalt, zoals het Internationaal 
Vocalisten Concours, November Music, ToneJazz (onderdeel van Jazz in Duketown) en FAQ-festival 
(elektronische muziek). Ook dans en film horen bij een volledig aanbod, maar zijn geen speerpuntena. 
 
Volgens de Atlas voor gemeenten neemt ’s-Hertogenbosch in 2011 een tweede positie in als het gaat 
om het aandeel uitvoeringen in de podiumkunsten. Ook neemt de stad een tweede positie in wat 
betreft het aandeel theatervoorstellingen. Alleen Amsterdam heeft relatief meer uitvoeringen in de 
podiumkunsten en theatervoorstellingene.  
 
Op het gebied van muziek doet de stad het minder goed. In 2011 staat de stad op de negende plaats 
als het gaat om het aandeel popconcerten en op de 22ste plaats voor het aandeel klassieke 
concertene. 
 
In 2012 bezocht 62% van de inwoners van ’s-Hertogenbosch podiumkunsten, zoals toneel, kleinkunst, 
musical of dans. Twee derde heeft een muziekvoorstelling bijgewoond, zoals een concert, opera of 
een uitvoering van een koor. Het aantal mensen dat podiumkunsten en muziekvoorstellingen bezoekt 
is sinds 2006 ongeveer hetzelfde geblevenb. 
 
Afbeelding 3: Percentage inwoners van ’s-Hertogenbosch die de afgelopen 12 maanden een bezoek hebben gebracht aan ... 

  
Bron: Monitor Cultuurparticipatie 2012 
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Afbeelding 4: Afbeelding 5: 
Aantal uitvoeringen in de podiumkunsten per 1.000 inw. (2011) Aantal theatervoostellingen per 1.000 inw. (2011) 

 
Bron: Atlas voor gemeenten 2012 Bron: Atlas voor gemeenten 2012 
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Afbeelding 6: Afbeelding 7: 
Aantal musea voor beeldende kunst per 100.000 inw. (2011)  Aantal galerieën per 100.000 inw. (2011) 

 
Bron: Atlas voor gemeenten 2011 Bron: Atlas voor gemeenten 2011   
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Beeldende Kunst 
De expositieplekken  in ’s-Hertogenbosch zijn zeer divers en variëren van een klein 
kunstenaarsinitiatief tot een professionele museumorganisatie. Omdat de gemeente de kunstenaars 
en de kunstenaarsopleiding meer willen verbinden aan de stad, kijkt ze ook naar de publiekskant van 
Beeldende Kunst. De gemeente wil meer profiel ontwikkelen zodat ze de Beeldende Kunst beter voor 
het voetlicht kan brengen. Er wordt veel verwacht van het Museumkwartier  en in een later stadium 
van het kunstencluster in de Willem II fabrieka. 
 
In ’s-Hertogenbosch zijn 4 musea voor beeldende kunst en ca. 15 galerieën (vast, tijdelijk en pop-up). 
Ook tijdelijke expositieplekken, bijvoorbeeld in leegstaande winkelpanden, geven ruimte aan expositie 
van kunst (multimediaal). Hiermee neemt de stad volgens de Atlas voor gemeenten respectievelijk 
positie 10 en 11 in met relatief de meeste musea voor beeldende kunst en galerieëne.  
 
In het algemeen is het bezoeken van museum, archief, galerieën en/of atelier tussen 2010 en 2012 
licht toegenomen. Deze toename komt vooral doordat meer mensen een galerie of atelier hebben 
bezocht (van 26% naar 34%). Het bezoeken van musea (56%) is ongeveer gelijk gebleven. Maar als 
we inzoomen op het museumbezoek in ’s-Hertogenbosch zelf, dan blijkt dat dit de afgelopen twee jaar 
is afgenomen (van 39% naar 30%). Dit is te verklaren doordat de twee grootste musea in  
’s-Hertogenbosch – Het Noordbrabants Museum en het Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch – tijdelijk 
gesloten warenb. 
 
Tabel 1: % inwoners bezocht afgelopen 12 maanden de volgende plekken/instellingen 

 Bezoek totaal  Bezoek in ’s-Hertogenbosch  

 2010 2012 2010 2012 
Musea 52% 56% 39% 30% 
Galerie en/of atelier 26% 34% 19% 24% 
Archief 7% 10% 5% 7% 
Bron: Monitor Cultuurparticipatie 2012 

 

Landelijke top 
Vooral de festivals zijn landelijk onderscheidend. Beeldende kunst moet in de presentatiefunctie 
sterker worden. 
 
Doelstellingen: 
1. Theaterfestival Boulevard wordt doorontwikkeld 
2. De Muziekfestivals November Music en Internationaal Vocalisten Concours worden 

doorontwikkeld 
3. Realiseren nieuwbouw Museumkwartier 
4. Er wordt een grote beeldend kunstmanifestatie ontwikkeld 

 
Doelstelling 1: Doorontwikkeling Theaterfestival Bo ulevard  
In 2012 heeft drie kwart van de inwoners van ’s-Hertogenbosch gehoord van het Theaterfestival 
Boulevard . Ruim veertig procent van de inwoners heeft het festival in 2012 bezochtb. Het festival trekt 
ook veel bezoekers van buiten de stad. In 2012 trok Theaterfestival Boulevard ca. 145.000 bezoekers, 
en er zijn 58.500 entreebewijzen verkochta.  
 
Er zijn in 2012 meer (inter)nationale coproducties gemaakt op theaterfestival Boulevard. In totaal 
waren er vier (inter)nationale coproducties. In totaal waren er 276 voorstellingen op de Parade en 185 
voorstellingen op locatiea.  
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Theaterfestival Boulevard is het belangrijkste 
landelijke culturele evenement van  
’s-Hertogenbosch. Het theaterfestival wordt 
een van de hoogtepunten in het Jheronimus 
Boschproject. De gemeente ondersteunt de 
ambitie om een internationale status te krijgen 
als producerend festival. De gemeente 
subsidieerde Theaterfestival Boulevard om 
minimaal 10 producties (mede) te realiseren. 
In 2012 zijn er maar 8 producties 
gesubsidieerd. De dalende subsidies zetten 
de functie onder druka.  

 
Door bezuinigingen op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau is doorontwikkeling in de zin van 
uitbreiding van taken, functies en activiteiten met het huidige budget niet realistischa. 
 
Doelstelling 2: Doorontwikkeling muziekfestivals 
’s-Hertogenbosch heeft twee belangrijke muziekfestivals. Dit zijn November Music en het 
Internationaal Vocalisten Concours (IVC). Door landelijke en provinciale bezuinigingen komt 
doorontwikkeling van beide festivals in een ander daglicht te staan. In de nieuwe kunstnotaperiode 
2013-2016 zijn er minder financiële middelen beschikbaar voor November Music. Voor het IVC is 
geen Rijkssubsidie meer beschikbaar. Op basis van alleen provinciale en gemeentelijke 
ondersteuning is uitbouwen en groter groeien niet haalbaara.  
 
November Music  is het belangrijkste internationale festival voor actuele muziek in Nederland. Het 
meerdaagse festival vindt jaarlijks plaats op diverse locaties in ’s-Hertogenbosch en heeft nauwe 
banden met belangrijke festivals in diverse Europese landen. Daarnaast organiseert November Music 
concerten op diverse podia waaronder een aantal musea en andere kunstinitiatieven. November 
Music is een relatief klein maar kostbaar pareltje. De concerten hebben in Nederland een goed bereik 
doordat ze worden uitgezonden door de concertzender of Radio 4. Het festival is een makersfestival 
maar heeft ook een publieksfunctie. Het totale publieksbereik van November Music is de afgelopen 
jaren gestegen. Tussen 2009 en 2012 nam het bezoekersaantal toe van 4.670 naar 6.332 bezoekersa. 
Het festival is landelijk onderscheidend, maar geniet lokaal weinig belangstelling. In 2012 heeft twaalf 
procent van de inwoners gehoord van het muziekfestival; twee procent bezocht het muziekfestivalb.  
 
Afbeelding 9: Publieksbereik November Music Afbeelding 10: Publieksbereik IVC 
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Afbeelding 8: Verkochte kaarten Theaterfestival Boulevard 
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’s-Hertogenbosch wil meer ambities delen met November Music. Daarbij zal een groter lokaal 
publieksbereik een nadrukkelijk aandachtspunt zijn. In het kader van de gemeentelijke ambities voor 
2016 past de ambitie van November Music om de internationale samenwerking uit te bouwen. Deze 
koers zal worden uitgezeta. 
 
Het tweejaarlijkse Internationaal Vocalisten Concours  (IVC) is het enige internationale klassieke 
zangconcours in Nederland dat zich naast opera ook richt op oratorium en lied. In 2012 is het IVC 
bekend bij 38% van de inwoners van ’s-Hertogenbosch. Drie procent heeft het IVC in 2012 bezochtb. 
In 2010 trok het festival ca. 6.250 bezoekers. In 2012 steeg het bezoekersaantal naar ca. 7.100 
bezoekers. Het IVC is van een hoge kwaliteit en wordt landelijk en internationaal erkend. De 
gemeente wil het IVC verder helpen in de ontwikkeling. Grotere landelijke bekendheid is daarbij een 
doel. Het lokale publieksbereik zal tevens een nadrukkelijk aandachtspunt zijn in de komende 
periodea.  
 
Doelstelling 3: Nieuwbouw Museumkwartier 
Het project Museumkwartier  is een samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant, gemeente  
’s-Hertogenbosch, Noordbrabants Museum (NBM) en het Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch (SM’s). 
Het NBM en het SM’s zijn sinds mei 2013 op één locatie gevestigd: het Museumkwartiera.  
 
In 2010 bezocht 13% van de inwoners het Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch (SM’s). Dit aandeel 
was al een aantal jaar hetzelfdeb. Het publieksbereik nam tussen 2009 en 2011 met ruim 5.000 
bezoekers toe naar 31.750 bezoekers. In 2012 was het SM’s gesloten. Wel hield het SM’s op 
alternatieve plaatsen activiteiten zoals op het gebied van cultuureducatie. Vanaf mei 2013 is het SM’s 
weer open in het Museumkwartier. De nieuwe huisvesting van het SM’s is een belangrijke stimulans 
om verder te werken aan de landelijke betekenis en aan het vergroten van het publieksbereika.  
 
Het SM’s werd halverwege 2013 zelfstandig. In 2005 besloot de gemeenteraad hiertoe. Een 
zelfstandig SM’s kan slagvaardiger reageren op de actualiteit en het ondernemerschap verder 
ontwikkelen. De raad wil een sterk museum voor moderne kunst in een levendig en aantrekkelijk 
Museumkwartiera.  
 
Het Noordbrabants Museum  (NBM) heeft in het verleden met een aantal grote publiekstrekkers een 
grote stroom bezoekers van ver buiten de stad opgeleverd. Bijvoorbeeld in 2007 trok het museum 
ruim 176.000 bezoekers met de twee goedlopende exposities van Ans Markus en ‘Wauw! Nederland 
in de jaren zeventig’. Het museum trok jaarlijks ten minste 100.000 bezoekersa. In 2010 bezocht 31% 
van de inwoners van ’s-Hertogenbosch het NBMb. Vanaf 2010 liep het bezoekersaantal terug doordat 
het museum vanaf september 2010 voor vijftig procent gesloten was. Sinds mei 2011 was het gehele 
museum gesloten. Voor het NBM geldt net als het SM’s dat nieuwbouw een impuls kan zijn voor 
verdere ontwikkeling. Vanaf mei 2013 is het NBM weer open als onderdeel van het Museumkwartiera. 
 
Doelstelling 4: Ontwikkeling grote beeldende kunstm anifestatie 
De beeldende kunst moet ook in landelijke profilering versterkt worden. ’s-Hertogenbosch wil in het 
kader van het Jheronimus Boschjaar  in 2016 op het gebied van beeldende kunst een 
belangwekkende beeldende kunstmanifestatie opzetten, waarbij wordt gestreefd naar een structureel 
vervolg. Er is voor het Noordbrabants Museum een hoofdrol weggelegd in deze manifestatiea. 
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Belangwekkend maar kleiner van opzet is bijvoorbeeld de Bosch Parade  georganiseerd door 
Stichting Jheronimus Bosch 500 (zie blz. 19) waarbij zoveel mogelijk mensen worden betrokken en 
verschillende kunstdisciplines een rol spelena. Ruim de helft van de inwoners van ’s-Hertogenbosch 
(55%) heeft wel eens gehoord van de Bosch Parade, en een kwart van de inwoners (26%) heeft de 
Bosch Parade bezochtb.  
 
Ten behoeve van het structurele vervolg na 2016 vormen de manifestaties KW14 en de Kunstnacht 
een veelbelovende opmaat. KW14 organiseert tweejaarlijks een internationale expositie beeldende 
kunst op verschillende aansprekende locaties in de stad. Deze exposities hebben een landelijke 
uitstraling, trekken veel publiek en trekken de aandacht van de landelijke persa.  
 
De Kunstnacht  is een kunstmanifestatie dat in publieksaantallen groeit. In 2009 is het voor het eerst 
georganiseerd. Sindsdien vindt de Kunstnacht tweejaarlijks plaatsa. In 2012 heeft een vijfde van de 
inwoners van ’s-Hertogenbosch wel eens gehoord van de Kunstnacht, en 6% heeft de Kunstnacht 
bezocht. In 2010 gaf nog maar 2% van de bevolking aan een bezoek te hebben gebracht aan de 
Kunstnachtb. Alle organisaties op het gebied van beeldende kunst nemen deel en zetten zich in 
toenemende mate in voor een programmering van hoge kwaliteita. 
 
Lokale structuur 
De podiuminfrastructuur is er primair om de stad en regio van een evenwichtig aanbod te voorzien. 
Als gemeente kiezen we voor het investeren in goede accommodaties. Dit geldt ook voor de 
beeldende kunst. 
 
Doelstellingen: 
1. Er komt een nieuwe goede accommodatie voor het Theater aan de Parade.  
2. Verbeteren accommodatie Koningstheater 
3. Ontwikkeling kunstencluster 
4. Nieuw beleid Kunst Openbare Ruimte 

 
Doelstelling 1: Goede nieuwe accommodatie Theater a an de Parade 
In 2012 bezocht ongeveer zestig procent van de inwoners het Theater aan de Parade b. In 2012 
bezochten 112.466 bezoekers één van de 252 (culturele) voorstellingen in het theater. Het 
publieksbereik en het aantal voorstellingen in het theater is in vergelijking met 2011 met 18% gedaald. 
Belangrijke redenen hiervoor zijn de crisis en dalende koopkracht. Daarnaast zijn er veranderingen in 
het aanbod; er zijn minder musicalproducties en optredens van grote cabaretiers (allen in try out fase). 
Ook het Echt Bosch Tejater heeft een sabbatical ingelasta. 
 
Afbeelding 11: Publieksbereik Theater aan de Parade Afbeelding 12: Publieksbereik Koningstheater 
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Het Theater aan de Parade is een van de oudste stedelijke voorzieningen. Het heeft zowel een 
programmering die een breed publiek aanspreekt als voorstellingen van een bijzondere kwaliteit. Om 
in te spelen op de veranderende theatertechnische eisen alsook de wensen van de tegenwoordige 
consument is het investeren in een nieuwe accommodatie een belangrijke voorwaarde voor het 
behouden van een concurrerende positie op regionaal en landelijk niveaua. 
 
Het Theater aan de Parade is ongeveer 40 jaar oud. Op veel punten voldoet het niet meer aan de 
eisen die voorstellingen tegenwoordig vragen. Ook in technisch opzicht is het theater verouderd. Door 
het theater-technisch adviesbureau PB Theateradviseurs is een verkennende studie uitgevoerd naar 
de mogelijkheden van het theater op de huidige locatie. Op de huidige locatie is volgens hen plaats 
voor een grote en een tweede zaal. Hiervoor is het wel nodig dat het theater hoger wordt en het hele 
pand onderkelderd wordt. In het advies aan het college gaat de ZNTM uit van een grote zaal met 950 
stoelen (nu 840). Het podium wordt een stuk groter: 40 bij 18 meter (nu 34 bij 12 meter). De 
benodigde toneeltoren ‘groeit’ van nu 23,5 meter naar 27 meter hoogte. Het overige deel van het 
theater wordt ook hoger. De tweede zaal wordt een multifunctionele zaal. Hier kunnen 420 stoelen 
staan, die omhoog getakeld kunnen worden voor bijvoorbeeld sta-concerten of uitbreiding van de 
foyera.  
 
Op 25 juni 2013 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het voorbereidingskrediet en het starten 
van het proces om te komen tot nieuwbouw aan de Parade. In 2020 zal de stad volgens de planning 
een nieuw theater hebben. Over een locatie, kosten en programmering van een tijdelijke 
theatervoorziening voor de periode van sloop en bouw van het nieuwe theater moet nog een besluit 
worden genomen door de gemeenteraada.  
 
Doelstelling 2: Verbeteren accommodatie Koningsthea ter 
In 2012 gaf 13% van de inwoners van ’s-Hertogenbosch aan het afgelopen jaar het Koningstheater  
te hebben bezochtb. In 2011 bezochten 16.386 bezoekers één van de 254 voorstellingen in het 
theater. Dit zijn gemiddeld 65 bezoekers per voorstelling. Tot augustus 2012 bezochten 6.483 
bezoekers één van de 80 voorstellingen. Dit zijn gemiddeld 81 bezoekers per voorstellinga.  
 
Het Koningstheater heeft zich gespecialiseerd in cabaret en kleinkunst, en heeft een uitstekend en 
herkenbaar profiel als kleinkunsttheater. Het theater werkt nauw samen met de 
Koningstheateracademie. De gemeente wilde het theater versterken met name door te zoeken naar 
een verbetering van de huisvesting. Dit traject heeft een andere wending gekregena.  
 
In augustus 2012 is het Koningstheater gestopt als cabaretpodium en gaat het verder als 
Cabaretproductiehuis . Het Koningstheater wordt vanaf 2013 dan ook niet meer als podium 
gesubsidieerd, maar als productiehuis en expertisecentrum voor cabaret, kleinkunst en theatermuziek. 
Het Cabaretproductiehuis opereert vanuit de Verkadefabriek, waar het beschikt over een grote 
productieruimte met ontvangstruimte, kantoor en documentatiecentruma. 
 
Het Cabaretproductiehuis Koningstheater staat op drie pijlers:  
• Het initiëren en ontwikkelen van eigen producties, veelal in samenwerking met de 

Koningstheateracademie 
• Het programmeren van cabaret, theatermuziek en aanverwante genres in Verkadefabriek, Theater 

aan de Parade en overige podia in ’s-Hertogenbosch 
• De verdere ontwikkeling en het beheer van een landelijk cabaretdocumentatiecentruma 
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Er worden door de gemeente in de toekomst geen prestatieafspraken rondom bezoekersaantallen 
gemaakt met stichting Koningstheater. Stichting Koningstheater neemt de stedelijke programmering in 
Verkadefabriek en Theater aan de Parade voor haar rekening. Het Koningstheater, Verkadefabriek en 
Theater aan de Parade zijn voor 3 jaar een verbintenis met elkaar aangegaan waarbij er op de beide 
partnerpodia in elk geval 75 cabaretvoorstellingen worden geprogrammeerd. De samenwerking zal 
daarna opnieuw worden bekekena. 
 
De oorspronkelijke doelstelling is niet gehaald. De vorming van de cabaretalliantie is overigens wel 
een voorbeeld op landelijk niveau. Wat er uiteindelijk is gerealiseerd is beter dan er was 
voorgenomen. Innovatie door het aanstellen van een stadsprogrammeur waardoor het aanbod op peil 
blijft en op stedelijk niveau is afgestemd. Door het slim samenwerken in ambities, financiën en 
huisvesting is er ook een productiehuis voor cabaret en een kennis en documentatiecentrum voor 
cabaret en kleinkunst gerealiseerd. De ontwikkelopgave voor de komende periode is gelegen in de 
productiefunctie en de samenwerking met de Koningstheateracademie alsook de zichtbaarheid in de 
stad en landelijka.  
 
Doelstelling 3: Ontwikkeling kunstencluster 
In 2009 is door de gemeente ’s-Hertogenbosch besloten om in het rijksmonument de Willem ll fabriek 
een kunstencluster  te realiseren. Het pand biedt al meer dan 25 jaar onderdak aan verschillende 
culturele organisaties en ateliers. Het Centrum Beeldende Kunst  (CBK) kreeg een spilfunctie 
toebedeeld in de transformatie tot kunstencluster. Mei 2013 is het CBK ontbonden (zie blz. 17) en is 
gekozen voor een nieuwe werkvorm om de doelstellingen te realiserena.  
 
In 2010 is gestart met de renovatie van de Willem ll fabriek  die eind 2013 gereed is. De fabriek krijgt 
één hoofdingang waar omheen verschillende tentoonstellingsruimtes, werkplaatsen, horeca en 
ontmoetingsruimten geclusterd zijn. De programmering van de tentoonstellingsruimtes zal ingevuld 
worden door een kwartiermaker die wordt bijgestaan en geadviseerd door een klankbordgroep. De in 
het pand gevestigde culturele organisaties blijven onder hun eigen vlag functioneren. De 
uiteenlopende identiteiten zorgen voor een dynamische bundeling van muziek, audio-visuele en 
beeldende kunst. Deze doelstelling is behaald ondanks het wegvallen van de belangrijkste 
inhoudelijke partnera. 
 
Doelstelling 4: Nieuw beleid Kunst Openbare Ruimte 
Kunst in de openbare ruimte is te zien als een expositie in de open lucht en in die zin is de straat een 
van de podia voor beeldende kunst. Dit beleid is niet ontwikkeld. Er resteert alleen nog een vast 
budget (Keramisch Spoor) waaruit geput wordt tot het leeg is. Er zullen geen plannen worden 
ontwikkeld voor beeldende kunst in de openbare ruimte door het ontbreken van budgeta.  
 
Vanuit het Keramisch Spoor  zijn in de afgelopen periode diverse kunstwerken in de openbare ruimte 
gerealiseerd. Te weten in Hintham, Maaspoort, Groote Wielen, Hinthamerpoort, Binnenstad en Empel. 
Twee werken zijn in voorbereiding in Boschveld en ’t Zand. Bij het realiseren van nieuwe kunstwerken 
in de openbare ruimte (binnen het Keramisch Spoor) spelen we in op de ideeën van burgers. Op deze 
manier werkt de gemeente aan vergroting van het draagvlak voor de beeldende kunst. Er wordt geen 
nieuw budget voor het Keramisch Spoor ingezet nadat het huidige budget volledig is besteeda. 
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Jonge makers 
We verwachten van de podia en presentatie-instellingen dat zij een stimulerende maar ook filterende 
rol vervullen waarbij zij actief de kunstenaars en het publiek aan elkaar verbinden. Bij de 
podiumkunsten gaat het om de Verkadefabriek, Theater aan de Parade, Muziekcentrum De Toonzaal 
en W2 Poppodium. 
 
Bij de beeldende kunst zou het CBK hierin een rol vervullen. Door ontbinding van het CBK gaat deze 
functie over op de Willem II fabriek met haar intendant als aanjager van ontwikkelingen en 
programmeur in samenhang met bART/Digitale Werkplaats en Grafisch Atelier. 
 
Doelstellingen: 
1. Het versterken van de functie voor podia door het verbinden van makers en publiek 
2. Een grotere rol voor het CBK om kunstenaars onder de aandacht te brengen van publiek en 

opdrachtgevers 

 
Doelstelling 1: Versterken functie voor podia door verbinden makers en publiek 
In de subsidieafspraken  is met elk podium een afspraak gemaakt over de relatie tussen makers, 
publiek en podia. Op deze relatie en hoe deze wordt vormgegeven, wordt jaarlijks gerapporteerd. Dit 
is bijvoorbeeld te meten in bezoekersaantallen maar ook in lidmaatschap van de vriendenstichting of 
het aantal pashouders. Relaties met makers zijn er met name bij de Verkadefabriek die 
kerngezelschappen kent (Matzer en Theater Artemis). Ook het Theater aan de Parade kent vaste 
bespelers zoals het Echt Bosch Thejater. Muziekcentrum De Toonzaal werkt met Artists in 
Residencea.  
 
De doelstelling blijft aandacht vragen maar representeert wel een gezamenlijk belang in het publiek 
domein. Door de opheffing van Productiehuis Brabant  is een belangrijke schakel in deze verbinding 
komen te vervallen. We denken echter dat door de productiefunctie van festival CEMENT en de rol 
van de Verkadefabriek om producties ook echt te presenteren, de opheffing van het Productiehuis 
goed wordt gecompenseerda.  
 
Doelstelling 2: Grotere rol CBK om kunstenaars onde r de aandacht te brengen 
In de Willem II fabriek is gewerkt aan een samenwerkingsmodel tussen W2 poppodium  en CBK  om 
de muziek en kunstfabriek Willem II inhoud te geven en ook een gezond exploitatiemodel. De 
doelstelling zal met behulp van andere partners worden gerealiseerd nu het CBK in mei 2013 is 
opgeheven (zie blz. 17). In de Willem II fabriek  ligt de focus de komende jaren bij: 
• ontwikkelen talenten, focus op jonge maker 
• publieksbereik 
• multidisciplinair 
• inbedding in de stad/samenwerkinga 
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Programmalijn 3: Meedoen 
Een culturele stad ben je niet alleen doordat je ee n landelijke uitstraling hebt, maar ook omdat 
cultuur leeft voor iedereen. De gemeente gaat cultu ur dichter bij de mensen brengen en zoekt 
aansluiting bij een meer diverse beleving van cultu ur  a. 
 
Het beleid in deze programmalijn kent één overkoepe lende invalshoek. Mensen aanspreken in 
hun directe leefomgeving. Het betreft de vraag hoe de gemeente meer mensen kan 
interesseren voor cultuur, maar het betreft ook de vraag hoe de gemeente de diverse manieren 
waarop mensen cultuur beleven een betere plek kan g even. Het gaat anders gezegd om de 
opgave “cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen en cultuur dóór meer mensen.” a  
 
Doelstellingen: 
1. Wijkgericht cultuurbeleid met programma’s door cultuurorganisaties 
2. Continueren intendant met inzet op wijkgericht cultuurbeleid 
3. Nieuwbouw bibliotheek 
4. Wijkgericht bibliotheekbeleid: schoolbibliotheken en wijkservicepunten 
5. Samenhang in cultuureducatie 
6. Professionele organisatieopzet SKV-Uitlok 
7. Verhoging projectgelden amateurkunst 
8. Cultuurbeleid voor jongeren ontwikkelen 

 
Doelstelling 1: Wijkgericht cultuurbeleid met progr amma’s door cultuurorganisaties 
Aansluitend bij het wijkgericht werken  gaan we meer cultuurbeleid uitvoeren in de wijken. Dat zal 
voor een deel gaan over nieuw aanbod voor nieuwe doelgroepen, maar ook over verbindingen van 
cultuurbeleid met welzijns- en jeugdbeleid. Het programma Typisch Den Bosch  is in deze 
doelstelling de belangrijkste inzet. De initiatieven die er al zijn laten zien dat ook de professionele 
organisaties uit de andere programmalijnen hierin een rol spelen. Hieronder komen de belangrijkste 
programma’s van verschillende organisaties aan de ordea. 
 
De Muzerije  is de grootste instelling in 's-Hertogenbosch voor amateurkunst en kunsteducatie, en is 
actief in de wijken. De Muzerije wordt door de gemeente gesubsidieerd voor haar taak om de 
cultuurdeelname in de stad te bevorderen. Hierbij ligt het accent op de wijken en nieuwe doelgroepen. 
Budgetten van verschillende beleidsterreinen en verschillende regelingen worden gebundeld. Naast 
de gangbare culturele partners wordt ook meer samengewerkt met andere organisaties in de wijk, 
zoals onderwijs, voorschoolse opvang en welzijnsorganisaties. Wel wordt voorrang gegeven aan 
initiatieven die samenwerken met partners in het culturele domeina. 
 
Bureau Babel  is het stedelijk bureau voor cultuureducatie in ’s-Hertogenbosch. Bureau Babel 
verzorgt Babelnet; het netwerk voor kunst- en cultuureducatie waar scholen en culturele instellingen 
hun kennis en ervaringen delen. Het bureau brengt het kunstaanbod en de vraag uit het onderwijs 
samen. Ze selecteert, programmeert en organiseert schoolvoorstellingen voor de basisscholen. 
Daarnaast organiseert Bureau Babel culturele activiteiten voor het voortgezet onderwijs. Meer 
informatie over Bureau Babel komt aan bod bij doelstelling 6a. 
 
Sinds 2009 functioneren er twee combinatiefunctionarissen  cultuur  in de stad. Een van hen is 
aangesteld bij de Muzerije. Haar opdracht is tweeledig. De eerste is via het aanbod op de scholen 
(BBS-en) kinderen te stimuleren om ook in vrije tijd met kunst bezig te zijn. Jaarlijks worden 2.000 
kinderen bereikt. Het tweede deel van de opdracht is doorgeleiding naar naschoolse activiteiten door 
goede kennis en netwerk in het amateurkunstcircuit. Het is de Muzerije niet gelukt dit deel van de 
opdracht goed uit te voerena.  
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Een tweede functionaris is onderdeel van Bureau Babel. De opdracht is een doorgaande leerlijn 
cultuureducatie vorm te geven. Bureau Babel heeft eind 2012 via het Fonds voor Cultuurparticipatie 
subsidie gekregen voor de culturele ladenkast . Deze doorgaande leerlijn cultuureducatie start in 
schooljaar 2013-2014 op het primair onderwijs en wordt in de vijf grootste gemeenten van Noord-
Brabant (B5) uitgezeta. 
 
De Brede Bossche Scholen Hambaken, Haren-Donk-Reit, De Graaf en Boschveld organiseren iedere 
maand een wijktheateravond. Het wijktheater  is een professioneel podium waar amateurs uit de wijk 
op kunnen treden. Het is een vaste plek voor leden van de Muzerije die hebben deelgenomen aan 
een workshop, maar ook voor jongeren uit ‘Voor talent wordt geklapt’. Amateurs uit de eigen wijk 
krijgen voorrang bij de programmering van de wijktheateravonden. De samenwerkende partners van 
het wijktheater zijn welzijnsonderneming Divers, De Muzerije, de gemeente en de Brede Bossche 
Scholen (BBS). Met de wijktheaters zijn nieuwe afspraken gemaakt over resultaten. Jaarlijks tien 
wijktheateravonden per wijktheater bleek niet haalbaar. Volgens de nieuwe afspraken zijn er jaarlijks 
24 wijktheateravonden verspreid over de diverse wijktheaters. In 2012 is er geprogrammeerd in 4 
wijktheaters. Zaken als variatie in aanbod, aantal vrijwilligers, aantal optredens per wijktheateravond, 
bezoekersaantallen worden meegenomen in de evaluatie van de subsidie. Ook zullen op basis van 
uitkomsten indicatoren worden opgesteld die het functioneren van het wijktheater het beste 
weergeven. De gemeente subsidieert de wijktheaters in de BBS-en. Het belang van het wijktheater 
voor activiteiten in de wijk en voor de scholen zijn belangrijk. Met een gemiddeld bezoek van 110 
bezoekers per avond is dit een investering in het stimuleren van talent en het faciliteren van 
ontmoetingena. 
 
Het Makershuis  heeft de ambitie om makers te verbinden aan de omgeving en heeft laten zien dat 
het jonge makers bindt. Om deze redenen ondersteunt de gemeente de Makershuizen in activiteiten 
(zie ook blz. 18). Het Makershuis moet jaarlijks minimaal 4 creatieve wijkprojecten realiseren. Is 2011 
hebben zij 13 wijkprojecten gerealiseerd en in 2012 5 projecten. In opdracht van Typisch Den Bosch 
hebben zij het project ‘Verwonderstraten’ verder uitgerold over de stad6/a. 
 
De aanpak van Typisch Den Bosch  kenmerkt zich door het aanspreken van mensen in hun eigen 
omgeving en op hun eigen kwaliteiten. Typisch Den Bosch streeft na dat mensen zelf cultureel actief 
worden op basis van hun eigen dromen en wensen. Hierdoor ontstaan er andere vormen van 
cultuuruiting. De intendant stimuleert om de creativiteit breder te trekken naar andere bewoners en 
groepen in de omgeving, zodat ook deze mensen geraakt worden en aan de slag gaan met hun 
creativiteita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
6 In ca. 15 straten/buurten is een verwonderstraat gerealiseerd. Alle verwonderstraten zijn samen als één project geteld. 
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Doelstelling 2: Continueren intendant met inzet op wijkgericht cultuurbeleid 
Er is een krachtig wijkgericht cultuurbeleid opgezet. De gemeente ontving jaarlijks € 107.000 van het 
landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie . In de gemeentelijke begroting is dat gematcht met nog 
eens € 107.000. Hierdoor is de functie van de intendant zoals in het Actieplan Cultuurbereik (2001-
2008) in de gemeente gehandhaafd voor de periode 2008-2012, inclusief de vrije rol die zij heeft. 
Hiermee is vernieuwing en ondernemingszin georganiseerda.  
 
De intendant heeft de doelstellingen van zowel de gemeente ’s-Hertogenbosch als het landelijke 
Fonds voor Cultuurparticipatie vertaald naar het concept Typisch Den Bosch . De aanpak van 
Typisch Den Bosch kenmerkt zicht door het aanspreken van mensen in hun eigen omgeving en op 
hun eigen kwaliteiten. Daarbij wordt de brede betekenis van kunst en cultuur gehanteerd. De 
intendant ging naar de bewoners toe door de verschillende wijken te bezoeken met de Typisch Den 
Bosch caravan. Zij sprak mensen aan op hun eigen kwaliteiten en talenten en stimuleerde hen deze in 
te zetten voor kunst en cultuur. Via deze weg ontstonden Typische projecten. De intendant 
stimuleerde om bij de projecten ook andere bewoners en groepen in de omgeving te betrekken, zodat 
ook deze mensen aan de slag konden gaan met hun creativiteit. Hierdoor zijn veel projecten ontstaan 
op wijk-, buurt- en straatniveau. De intendant was er om bewoners met elkaar te verbinden op basis 
van hun passie. Ook legde zij verbindingen tussen de bewoners en zorgde ze ervoor dat de projecten 
werden bijgestaan door (creatieve) professionalsd.  
 
De algemene indruk is dat Typisch Den Bosch veel initiatieven heeft weten los te maken bij een 
gevarieerde groep burgers en met haar aanpak ook mensen heeft weten te bereiken die voorheen 
weinig cultureel actief waren. Dat de in gang gezette beweging van actieve cultuurparticipatie door 
eigen initiatief in de eigen omgeving ook zonder Typisch Den Bosch doorgaat lijkt niet aannemelijk, 
gelet op de uitspraken van zowel burgers als professionals, waaruit blijkt dat de inzet van Typisch Den 
Bosch (of andere ondersteuning) als belangrijke succesfactor nodig blijftd.  
 
De schaal en de duurzame effecten waarop Typisch Den Bosch is gerealiseerd, zijn in verhouding tot 
het budget beperkt. Dit sluit aan bij landelijk onderzoek. Reden waarom het landelijke Fonds voor 
Cultuurparticipatie de doelstellingen heeft verlegd naar het onderwijs. In 2013 is er geen budget meer 
vanuit het Rijk voor de regeling cultuurparticipatie. Cultuureducatie met kwaliteit is de opvolger. De 
intendant zal nog zaken afronden en met het 'restbudget' initiatieven ondersteunen, met name gericht 
op overdracht van de methode. Voor de nieuwe lijn, beter en duurzamer effecten via het onderwijs is 
subsidie aangevraagd en gekregen door de stichting Babela. 
 
Doelstelling 3: Nieuwbouw bibliotheek 
De bibliotheek  staat voor de uitdaging om in het digitale tijdperk nieuwe wegen te vinden om haar 
belangrijke plaats in de samenleving vast te houden. Volgens het ontwikkelplan van de openbare 
bibliotheek zetten zij de komende jaren in op digitale media. Een groot deel van de muziek- en 
boekencollectie komt online beschikbaar. Er staan ook nieuwe projecten op stapel, zoals 
‘Verhalencoaches’. Deze coaches bespreken lees-, luister- en kijkvoorkeuren met leden, en raden hen 
op basis daarvan andere boeken en films aana.  
 
Volgens het Ontwikkelplan gaan de bibliotheek en stadsarchief  in de toekomst vaker hun krachten 
bundelen om ‘vergeten onderwerpen’ uit de Bossche geschiedenis opnieuw onder de aandacht te 
brengena. 
 
 
 
 



 
 

 34

De gemeente wil de revitalisering van de bibliotheekfunctie en de samenwerking met het stadsarchief 
krachtig ondersteunen met een aandachttrekkende nieuwbouw  die past bij een ambitieuze stad. Van 
de bibliotheek wordt verwacht dat ze, ook met de partners in de nieuwbouw, werkt aan innovatie. De 
bibliotheek zal, samen met het stadsarchief een aantrekkelijke laagdrempelige en eigentijdse 
voorziening worden waar heel de stad komt en zich herkent. De nieuwbouw van de bibliotheek staat 
gepland op het oude GZG-terrein. In de raadsinformatiebrief van 11 september 2012 is de raad 
geïnformeerd over de voortgang planontwikkeling GZG. Daarin meldde het college dat gezocht wordt 
naar het verlagen van de omvang van het winkeloppervlak en te onderzoeken of de 
bibliotheek/stadsarchief te huisvesten is in de monumentena. 
 
Doelstelling 4: Wijkgericht bibliotheekbeleid: scho olbibliotheken en wijkservicepunten 
De bibliotheek is een organisatie die zich met het nieuwe bibliotheekbeleid al duidelijk heeft 
gemanifesteerd als een organisatie die op wijkniveau wil opereren. In 2010 zijn 3 wijkfilialen gesloten; 
in de plaats daarvan zouden 7 buurtbibliotheken en 50 schoolbibliotheken gerealiseerd worden. Het 
plan was dat eind 2013 de uitrol van school- en buurtbibliotheken  gereed zou zijn. Maar in verband 
met de bezuinigingstaakstelling in 2013 worden er geen buurtbibliotheken gerealiseerd. Wel wordt in 
elke basisschool een schoolbibliotheek gerealiseerd. Op dit moment zijn er al 40 schoolbibliotheken 
ingerichta. 
 
Door de uitrol van de schoolbibliotheken neemt het aantal leden van de bibliotheek toe7. Het 
ledenaantal van de openbare bibliotheek is tussen 2009 en 2012 toegenomen van 33.500 naar 
40.410. Het aantal uitleningen daalde in 2010 licht door de sluiting van de wijkfilialen, maar is 
vervolgens toegenomen naar ruim één miljoen uitleningen in 2012. Deze toename is toe te schrijven 
aan de uitleningen bij de schoolbibliothekena. 
 
Afbeelding 13: Aantal leden openbare bibliotheek Afbeelding 14: Aantal uitleningen openbare bibliotheek 

  
Bron: CWS/Cultuur Bron: CWS/Cultuur 
  

                                                      
7 Alle leerlingen worden lid als hun school een schoolbibliotheek krijgt. 
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Doelstelling 5: Samenhang in cultuureducatie 
De grootste organisatie op het gebied van 
cultuureducatie is de Muzerije . Het aantal 
mensen dat via de Muzerije kunstzinnige 
vorming beoefent neemt de laatste jaren af. Dit 
komt o.a. door de recessiea.  
 
De Muzerije wordt gesubsidieerd voor haar taak 
om de cultuurdeelname in de stad te 
bevorderen. Hierbij ligt het accent op de wijken 
en nieuwe doelgroepen. In 2011 had de 
Muzerije via het doelgroepenbeleid en 
talentontwikkeling 1.654 deelnemers en 1.550 
bezoekersa.  
 
Vanaf 2013 bezuinigt de gemeente structureel € 750.000 op de Muzerije. De Muzerije is hierdoor 
gaan reorganiseren. Het personeelsbestand is geslonken van 42 naar 26 fte. Ook voor de cursisten 
waren er veranderingen. Het cursusaanbod is veranderd en het cursusgeld voor individuele 
muzieklessen gestegen. De reden is dat de Muzerije kostendekkend moet werken als het gaat om het 
cursusaanboda. 
 
Talentontwikkeling  is ook een vorm van cultuureducatie. Dat kan beginnen op school, maar het kan 
ook een popbandje zijn dat in een schuur de eerste akkoorden slaat. Initiatieven als de Kunstbende en 
Voor Talent Wordt Geklapt zijn daarin stimulerend. De Muzerije heeft hierin bij uitstek een functie. Het 
begrip talentontwikkeling zal de komende periode zowel beleidsmatig als concreet een nadere 
invulling krijgena. 
 
Doelstelling 6: Professionele organisatieopzet SKV- Uitlok 
SKV en Uitlok  waren de belangrijkste partners in kunstbemiddeling naar scholen en hebben een zeer 
groot bereik. De organisaties waren echter kwetsbaar door de kleinschaligheid en daarom zijn de twee 
in 2011 gefuseerd tot Bureau Babel . Bureau Babel is het stedelijk bureau voor cultuureducatie in  
’s-Hertogenbosch. Door de nieuwe organisatiestructuur worden ontwikkelingen op het gebied van 
cultuureducatie in brede zin beter gevolgd en kan er ook in brede zin actie op worden ondernomen. 
De contacten met alle scholen in de stad zijn continu, regelmatig en bieden verdieping op het 
onderwerpa. 
 
Bureau Babel verzorgt Babelnet; het netwerk voor kunst- en cultuureducatie waar scholen en culturele 
organisaties hun kennis en ervaringen delen. Het bureau brengt het kunstaanbod en de vraag uit het 
onderwijs samen. Ze selecteert, programmeert en organiseert schoolvoorstellingen voor de 
basisscholen. In het schooljaar 2011-2012 bereikte Bureau Babel 51 scholen voor primair onderwijs. 
Ze heeft bij 216 voorstellingen bemiddeld en hiermee zijn 20.917 leerlingen bereikta. 
 
Daarnaast organiseert Bureau Babel culturele activiteiten voor het voortgezet onderwijs. Alle scholen 
in het voortgezet onderwijs doen mee aan of de CultuurSJOK  (VMBO) of de Uitlokdag  (havo/vwo). 
De participatie van de culturele organisaties is onverminderd hooga. 
 
  

Afbeelding 15: Beoefening kunstzinnige vorming bij Muzerije 

Bron: CWS/Cultuur 
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Bureau Babel heeft met organisatie voor cultuureducatie in B5 verband de Culturele ladekast  
ontwikkeld. Cultuureducatie in een doorgaande leerlijn is het doel. Het landelijke Fonds voor 
Cultuurparticipatie heeft de subsidieaanvraag gehonoreerd waardoor vanaf schooljaar 2013 met deze 
methodiek gestart wordt op de basisscholen. Scholen zullen met deze methodiek beter in staat zijn 
bewust te kiezen voor het culturele aanbod uit de stad. Aanbod dat aansluit op het te behalen 
leerdoel. Minister Bussemaker van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft 
de methodiek enthousiast in ontvangst genomen. Cultuureducatie in een doorgaande leerlijn staat 
hoog op de onderwijs- en cultuuragendaa.  
 
Doelstelling 7: Verhoging projectgelden amateurkuns t 
Zes op de tien inwoners van ’s-Hertogenbosch beoefent amateurkunst (61%)b. Het lidmaatschap van 
amateurkunstverenigingen  is iets teruglopen. Tussen 2010 en 2012 is het ledenaantal afgenomen 
van 3.210 naar 3.113. Dit is een afname van drie procenta. 
 
In 2009 subsidieerde de gemeente 71 amateurkunstverenigingen. In 2012 is dit toegenomen tot 78 
verenigingen. De gemeente streeft naar een verhoging van de beschikbare projectgelden voor 
amateurkunst om de aanvragen van bijzondere projecten voldoende te kunnen ondersteunen. Dit was 
eind 2012 nog niet gerealiseerd. De gemeente ondersteunt momenteel 20 bijzondere projecten. Wat 
opvalt is dat er hogere subsidiebedragen per project worden aangevraagd (en verstrekt). Mogelijk 
houdt dit verband met de huidige economische situatiea.  
 
In het kader van het Jheronimus Boschjaar in 2016 heeft de Stichting Jheronimus Bosch 500  
verschillende projecten van amateurs ondersteund en geeft ruim aandacht voor betrokkenheid van 
amateurs bij bijvoorbeeld de Bosch Paradea. 
 
Speciale aandacht is er voor een adequate huisvesting van de amateurverenigingen. In juni 2013 
heeft het college de raad middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de knelpunten in de 
huisvesting van amateurmuziekgezelschappen. Voorgesteld wordt om in de begroting van 2014  
€ 25.000 voor nieuw beleid op te nemen. Daarmee kunnen de grote muziekgezelschappen (meer dan 
100 leden) een extra huisvestingssubsidie  krijgena. 
 
Afbeelding 16: Lidmaatschap verenigingen amateurkunst Afbeelding 17: Aantal verenigingen/projecten amateurkunst 

  
Bron: CWS/Cultuur Bron: CWS/Cultuur 
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Doelstelling 8: Cultuurbeleid voor jongeren ontwikk elen 
Jongerencultuur kent een eigen aard en dynamiek die ook om een eigen beleid vraagt. Er zijn 
behoorlijk wat jongerenactiviteiten die verspreid en versnipperd worden uitgevoerd. De gemeente 
heeft opdracht gegeven om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het bundelen van 
marketing, publiciteit en coördinatie van jongerenactiviteiten. Dit is tot op heden nog niet gebeurt. Het 
streven is dat voor 2016 cultuurbeleid voor jongeren is ontwikkelda. 
 
Kunstbende  en B-There festival  zijn stimulerend maar op zich staand. Ook vanuit andere budgetten 
en beleidsafdelingen wordt actief zijn gestimuleerd. De gemeente gaat meer samenhang aanbrengen 
in dit beleid op basis van de uitkomsten van het onderzoek naar jongerenactiviteiten dat zomer 2013 
is afgerond. De gemeente heeft budget voor jongerenactiviteiten en zoekt naar aanvulling door 
bundeling van geld en doelstellingena.  
 
In hun vrije tijd (dus buiten school- of werktijd) is tekenen, schilderen en grafisch werk het populairst 
onder jongeren, gevolgd door zingen, fotografie/film en het maken van muziek (onderzoek jongeren 
2013, O&S). Minimaal een derde van de jongeren heeft deze activiteiten het afgelopen jaar gedaan. 
Dansen is de afgelopen jaren populairder geworden. In vergelijking met 2010 geven in 2012 meer 
jongeren aan het afgelopen jaar te hebben gedanst, zoals volksdans, breakdance en (jazz-)balletc. 
 
Er zijn duidelijke verschillen tussen de jongeren (12-17 jarigen) en jongvolwassenen (18-24 jarigen) 
betreft actieve cultuurparticipatie. Meer jongeren hebben het afgelopen jaar culturele activiteiten 
uitgevoerd dan jongvolwassenen. Dit geldt voor vrijwel alle culturele activiteiten (behalve 
websites/games ontwerpen en werken met textiel)c.  
 
Afbeelding 18: % dat de afgelopen 12 maanden culturele activiteiten in vrije tijd heeft uitgevoerd (2013) 

 
Bron: Onderzoek jongeren 2013 
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In vergelijking met 2010 geven in 2012 meer jongeren aan het afgelopen jaar te hebben gedanst. 
Onder dans wordt onder meer volksdans, breakdance en (jazz-)ballet verstaan. Het aandeel jongeren 
dat dit het afgelopen jaar heeft gedaan is tussen 2010 en 2012 toegenomen van 16% naar 26%. Op 
de overige culturele activiteiten worden geen ontwikkelingen over de tijd geconstateerd. Bij de 
jongvolwassenen worden op geen van de culturele activiteiten ontwikkelingen over de tijd 
geconstateerdc. 
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Investeren en Cultureel ondernemerschap 
’s-Hertogenbosch wil de kracht van de stad beter ge bruiken. De gemeente gaat de culturele 
organisaties vaker vragen WAT ze kunnen bijdragen a an de gemeentelijke ambities en hen 
minder voorschrijven HOE ze dat moeten doen. Daarbi j hoort een betere beleidsevaluatie en 
meer ruimte om te ondernemen. Dit wordt mogelijk ge maakt door te investeren in uitstekende 
accommodaties en basissubsidie a.  
 
De relatie tussen de gemeente en het culturele veld  
We willen de culturele organisaties meer ruimte geven in het ondernemerschap. De culturele 
organisaties moeten onze ambities delen en waarmaken. We willen hen duidelijker aanspreken op 
hun deskundigheid om de HOE-vraag te beantwoorden. Dit willen we ook laten blijken uit de wijze 
waarop we afspraken over subsidies vormgeven en invullen. 
 
Doelstellingen: 
1. Subsidierelatie: Niet HOE maar WAT centraal stellen en duidelijker zijn over de functie 
2. Subsidieafspraken: Meerjarig perspectief 
3. Goede afspraken over reserveringen bij eigen verdiensten 
4. Op termijn ook meer eigen inkomsten verlangen 

 
Doelstelling 1: Subsidierelatie: Niet HOE maar WAT centraal stellen 
De manier waarop subsidieafspraken  werden vastgelegd had sterk het karakter van een overheid 
die voorschrijft hoe het beleid moet worden uitgevoerd. Dat stimuleerde niet bepaald het 
ondernemerschap. De gemeente wil de culturele organisaties zo min mogelijk vastprikken op 
prestaties vooraf en hen meer uitdagen ondernemend in te spelen op kansen, vragen en vernieuwing. 
Dat vraagt om een overheid die niet aan de voorkant stuurt op prestaties maar op gezamenlijke 
ambitiesa. 
 
De culturele organisaties ontvingen tot 2011 een budgetsubsidie op basis van een prestatieafspraak. 
De gemeente heeft in de subsidieafspraken vanaf 2012 de functie die een organisatie heeft duidelijker 
benoemd. Hiervoor wordt de indeling van de drie programmalijnen gebruikt, zodat er een beter zicht 
komt op het totaal aan activiteiten in het beleid. Het subsidieformat is hierop aangepasta. 
 
Doelstelling 2: Subsidieafspraken: Meerjarig perspe ctief 
De organisaties moeten kunnen werken vanuit een meerjarig perspectief . Daarom wordt toegewerkt 
naar subsidieafspraken met een meerjarig karakter. Het is niet wenselijk om een systematiek te 
ontwikkelen met een vierjaarlijks kunstenplan zoals het Rijk dat doet. Het zou in tegenspraak zijn met 
de conclusies die we trekken ten aanzien van dynamiek en ondernemerschap. De subsidieafspraken 
kunnen bijvoorbeeld het karakter krijgen van een “meerjarig voortschrijdend” perspectief zodat 
jaarlijkse bijstelling eenvoudiger is. Een eenvoudige niet bureaucratische aanpak is randvoorwaardea. 
 
In het nieuwe subsidieformat  worden de ontwikkelingen van prestaties over meer jaren 
weergegeven. Daarnaast wordt gevraagd om ook een toekomstperspectief van 3 jaar te geven. 
Subsidies zelf worden nog per jaar toegekend maar de meeste zijn structureel van aarda. 
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De afdeling Cultuur heeft organisaties die structureel worden gesubsidieerd gevraagd een meerjarig 
perspectief te schetsen voor over drie jaar. Dat is vooral gericht op het wensbeeld voor de toekomst. 
Het brengt deze organisaties ertoe strategisch na te denken over hun positie. Uiteraard hangt de 
realisatie mede af van de financiële mogelijkheden die er dan zullen zijn. De meeste organisaties 
hebben voldoende ambities, maar zijn wel terughoudend in het aangaan van grote veranderingen8/a. 
 
Om een meer open relatie mogelijk te maken is de gemeente begonnen met het weergeven van 
indicatoren bij de subsidieafspraken en minder accent op de prestatieafspraken vooraf. Een begin met 
meerjarige subsidieafspraken die ook flexibel zijn, start in 2014 voor de organisaties die in de Willem II 
fabriek werken. In 2014 wordt hierin ervaring opgedaan op basis waarvan een meer definief model 
kan worden ontwikkelda. 
 
Doelstelling 3: Goede afspraken over reserveringen bij eigen verdiensten 
Culturele organisaties hebben vanwege hun publieke functie een subsidierelatie  met de gemeente. 
Onder andere in het rapport van de (landelijke) commissie Sanders wordt een sterke aanbeveling 
gedaan om ook het financiële draagvlak te verbreden. Opgemerkt moet worden dat het rapport 
Sanders vooral betrekking heeft op grote landelijke organisaties, maar in de aanbevelingen staat ook 
een oproep aan het veld in onze stad om zich van een breder financieel draagvlak te voorzien. In de 
huidige economische omstandigheden wordt verwacht dat culturele organisaties meer moeite zullen 
hebben dit ondernemerschap te ontwikkelen, terwijl de noodzaak tegelijkertijd groter kan wordena.  
 
De subsidieafspraken worden flexibeler en ondernemender opgesteld. In de subsidieafspraken 
worden de eigen inkomsten  van de culturele organisaties inzichtelijk gemaakt. In de 
subsidieafspraken zijn staafdiagrammen opgenomen om de verhouding tussen overige inkomsten en 
gemeentelijke subsidie duidelijk te makena.  
 
Doelstelling 4: Op termijn ook meer eigen inkomsten  verlangen 
Culturele organisaties die zakelijk ondernemen willen vaak de vrijheid om zich, bijvoorbeeld bij het 
doen van reserveringen, zo te kunnen gedragen. De gemeente staat de organisaties toe om risico-
reserve én innovatiereserve aan te houden en na toestemming ook bestemmingsreserve. Afspraken 
hierover worden gemaakt in het evenwicht tussen de vrijheid van de ondernemer en het budgetrecht 
van de Raad. Criterium is dat het publieke belang voorop blijft staan. Er is door de bezuinigingen van 
gemeente, provincie en Rijk een wankel evenwicht tussen subsidie en de mate waarin de organisatie 
zelf geld kan en mag verdienen. We zijn hierover in gesprek met het veld alsook met ondernemers 
buiten de culturele sectora. 
 
Deze dicussie zal verder gevoerd worden in het kader van de herijking van de cultuurnota 2009. De 
herijking vindt plaats in de tweede helft van 2013a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
8 Bron: Raadsinformatiebrief 21 september 2010. Onderwerp: Subsidieovereenkomsten 2011 voor culturele organisaties. 
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Flexibiliteit en doorstroming 
De rekenkamercommissie heeft in april 2008 gewezen op de beperkte doorstroming in de 
subsidieregelingen en subsidietoekenningen en geeft daar bij aan dat het in vrijwel alle gemeenten 
een probleem is. 
 
Doelstellingen: 
1. Nieuw voor oud als onderwerp bij subsidieafspraken 
2. Subsidieregelingen incidentele activiteiten: stapsgewijze afbouw 

 
Doelstelling 1: Nieuw voor oud als onderwerp bij su bsidieafspraken 
De gemeente legt een accent bij de verschuivingen en doorstroming binnen het beleid van iedere 
organisatie en speelt daar zelf op in bij nieuwe activiteiten en spelers in het veld alsook bij het 
wegvallen van bestaande spelersa.  
 
Beleidsevaluaties zoals door de adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving worden gedaan 
zijn een basis waarop zo nodig structurele veranderingen worden voorgesteld. Het vernieuwen van 
het aanbod is nadrukkelijk onderwerp van gesprek bij de subsidieafspraken. Zeker nu duidelijk is hoe 
de Rijks- en Provinciale bezuinigingen uitwerken. Een aantal partners zijn weggevallen. In  
’s-Hertogenbosch bijvoorbeeld Productiehuis Brabant. Geld dat voor de huisvesting van deze 
organisatie was bestemd, heeft een nieuwe invulling gekregen in de stimulering van 
podiumkunstmakers. De alliantie voor Cabaret heeft ervoor gezorgd dat enerzijds het aanbod voor de 
stad behouden blijft in een nieuwe en meer kostenefficiënte vorm en anderzijds heeft het voor een 
nieuwe functie gezorgd: het cabaretproductiehuis. Dit alles is budgetneutraal  ontwikkeld door 
partners in de stada. 
 
Doelstelling 2: Subsidie incidentele activiteiten: stapsgewijze afbouw 
De subsidieregelingen  kennen bijna vanzelfsprekend een verstopping. Een evenement dat geslaagd 
is wil graag haar activiteiten continueren. We willen daarom de subsidieregelingen flexibel houden. 
We willen dit bereiken door alle project- en evenementsubsidies te maximeren tot drie jaar. De 
subsidieverstrekking ziet er dan als volgt uit: 
Jaar 1: 100% subsidie 
Jaar 2: 60% subsidie 
Jaar 3: 40% subsidie 
Jaar 4: 0% subsidie 
 
Vanaf 2013 wordt deze procedure toegepast op alle Incidentele Culturele Activiteiten  (ICA). Deze 
procedure wordt ook bij andere regelingen overwogen. Na de drie jaar subisidie wordt de keuze 
gemaakt of de betreffende activiteit een structurele subsidie nodig heeft. Hiervoor wordt een beter 
systeem van evaluatie en effectmeting opgezet. Bij de aanvraag wordt nadrukkelijk verzocht om 
andere financieringspartners dan de overheid. Ook moet een ontwikkelperspectief en marketingplan 
worden meegestuurd. Uitzonderingen daargelaten is deze manier van beoordelen vooraf van 
subsidieverzoeken effectief om te voorkomen dat de overheid de enige bron van financiering is en er 
een afhankelijkheid ontstaata. 
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Een slagvaardige gemeente 
De gemeente reageert regelmatig te weinig slagvaardig op initiatieven en kansen die zich aandienen. 
Een groter flexibel in te zetten budget zou hierbij kunnen helpen maar ook het anders inrichting van 
bestaande subsidierelaties. 
 
Doelstellingen: 
1. Flexibel budget 
2. Vaker opdrachtgever 

 
Doelstelling 1: Flexibel budget 
In de periode 2001-2008 heeft het Actieplan Cultuurbereik  met een flexibel budget voorzien in een 
deel van die behoefte. Dat flexibele geld is de afgelopen jaren (2009-2012) blijven bestaan en is 
ingezet voor de programmalijn Meedoen en cultuur in wijken. Vanaf 2013 is er geen flexibel budget 
meer beschikbaar, maar dit is wel wenselijka.  
 
Inmiddels zijn de regelingen voor incidentele evenementen en overige culturele activiteiten 
samengevoegd en worden subsidies uit de regelingen afgebouwd in drie jaar. Hierdoor vindt geen 
verstopping plaats door steeds herhalende aanvragen en is meer flexibiliteit mogelijk in de 
toekenningena. 
 
De subsidieafspraken met de huidige subsidieontvangers worden flexibeler en ondernemender 
opgestelda.  
 
Doelstelling 2: Vaker opdrachtgever 
De gemeente kan vanuit andere beleidsterreinen als opdrachtgever aan het culturele veld een grotere 
bijdrage leveren dan ze nu doet. Representatie, openbare ruimte, welzijnsbeleid zijn voorbeelden 
waarin de gemeente zich ook meer actief kan gedragen. Met name in de afstemming tussen 
Stadsontwikkeling  en Beeldende Kunst  is meer mogelijk en wil de gemeente ook meer doen. Hier 
zijn in 2013 al een aantal stappen voor gezeta. 
 
De relatie met de gemeenteraad 
Om de raad een beter inzicht te geven in de werkelijke ontwikkelingen zijn de subsidieafspraken 
zodanig bijgesteld dat de ontwikkelingen beter zichtbaar zijn. De organisaties worden ook gevraagd 
meer accent te leggen bij de ontwikkelingen. Er zijn duidelijker cijfermatige overzichten en grafieken 
opgenomen. De informatie is meer toegespitst op relevantie van het beleid (zoals het aandeel eigen 
inkomsten). 
 
Doelstellingen: 
1. Betere monitoring en beleidsevaluatie 
2. Betere rapportage aan de raad 

 
Doelstelling 1: Betere monitoring en beleidsevaluat ie 
De gemeente wil organisaties meer aanspreken op gezamenlijke ambities en de hoe-vraag bij de 
professionals neerleggen. Het is dan ook logisch dat de gemeente hen vraagt met voorstellen te 
komen voor formulering van prestaties. Zij moeten wel de vrijheid krijgen dat aan te passen als dat 
wenselijk is. Tegelijkertijd stelt dit andere eisen aan de manier van monitoring . Het accent wordt 
verlegd van prestatiemeting naar effectmeting  en beleidsevaluatie . Daarvoor worden meer 
instrumenten ingezeta.  
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Om de beleidsevaluatie te verbeteren heeft de afdeling Onderzoek & Statistiek in opdracht van de 
afdeling Cultuur verschillende onderzoeken gedaan in verband met cultuurmonitoring: 
• Tweejaarlijks wordt de monitor  cultuurparticipatie  uitgevoerd. De monitor biedt inzicht in de 

mate waarin inwoners in de gemeente cultureel ‘meedoen’. De resultaten van de monitor worden 
onder andere gebruikt om de effecten van het cultuurbeleid te meten. 

• Om de voortgang en effecten van het project Typisch Den Bosch  te onderzoeken is een 
tussenevaluatie (2011) en eindevaluatie (2013) uitgevoerd. De evaluatie gaat in op zowel de 
omvang van de Typische projecten als ervaringen met Typisch Den Bosch (zie blz. 33).  

• In 2010 heeft O&S een kwalitatieve evaluatie uitgevoerd naar ‘Het culturele klimaat in  
’s-Hertogenbosch voor beginnende culturele makers’. Dit onderzoek is een eerste meting naar het 
beleid van de gemeente 's-Hertogenbosch op het gebied van jonge makers . Het doel van het 
onderzoek was a) inzicht krijgen in de werking van het culturele beleid voor jonge makers in de 
praktijk en b) input leveren om het gemeentelijk beleid voor jonge makers aan te scherpen en de 
juiste richting te geven. 

• In 2011 is het Digipanel twee keer ingezet om te inventariseren wat de wensen van de inwoners 
zijn ten aanzien van de huisvesting van de Theater aan de Parade . De eerste keer is onderzocht 
welk scenario voor een nieuw theater de panelleden voor ogen hadden. De tweede keer is 
onderzocht welke faciliteiten de panelleden belangrijk vinden in en om het theater. 

• In 2016 herdenkt de gemeente ’s-Hertogenbosch dat de schilder Jheronimus Bosch 500 jaar  
geleden overleed. Rondom de viering van de 500ste sterfdag van Jheronimus (Jeroen) Bosch is - 
en wordt - een uitgebreid programma opgezet. Vanuit de Stichting Jheronimus Bosch 500 (JB500) 
is er behoefte om te peilen hoe inwoners tegenover de betekenis van Jheronimus Bosch voor de 
stad aankijken, en hoe men denkt over het programma dat nu is opgezet. Dit wordt sinds 2008 
tweejaarlijks gemeten met de inzet van het Digipanel en het Omnibusonderzoek. 

 
De verschillende onderzoeken zijn te vinden op www.s-hertogenbosch.nl/o&s.  
 
Doelstelling 2: Betere rapportage aan de raad 
Met het bovenstaande is de aanbeveling van de rekenkamer uitgewerkt om met regelmaat te komen 
tot beleidsevaluatie van programmalijnen en de bijdrage van de organisaties daarin. De rapportage 
aan de Raad is verbeterda. 
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Bijlage 1: Bronnen 
 
Bronnen: 
a CWS/Cultuur  
b Monitor Cultuurparticipatie 
c Onderzoek jongeren 2013 
d Eindevaluatie Typisch Den Bosch 
e Atlas voor gemeenten 
 
CWS/Cultuur (a) 
Van de afdeling CWS/Cultuur zijn de prestatiegegevens afkomstig (zoals bezoekersaantallen). Ook 
heeft de afdeling input geleverd over de beleidsmatige ontwikkelingen.  
 
Onderzoeken Onderzoek & Statistiek (b-d)  
De afdeling Onderzoek & Statistiek heeft de afgelopen jaren verschillende onderzoeken verricht in 
verband met cultuurmonitoring. Een beschrijving van deze onderzoeken vindt u op blz. 43. Ook zijn de 
onderzoeken digitaal terug te vinden op de website van de afdeling Onderzoek & Statistiek:  
www.s-hertogenbosch.nl/o&s.  
 
Atlas voor gemeenten (f) 
In de Atlas voor gemeenten worden de 50 grootste gemeenten van Nederland op ruim 50 punten met 
elkaar vergeleken. Ook bevat de Atlas veel ranglijsten waarmee de relatieve positie van een 
gemeente kan worden bepaald.  
 
In de tekst en bij de afbeeldingen staat telkens duidelijk omschreven welke indicatoren uit de Atlas 
voor gemeenten is gebruikt. Hieronder volgt de volledige beschrijving van de cultuurindex: 
 
De cultuurindex  meet de omvang en diversiteit van het culturele aanbod in de gemeente. De 
cultuurindex is een gewogen combinatie van zestien indicatoren voor het culturele aanbod in een stad 
op het gebied van podiumkunsten, beeldende kunst, erfgoed, letteren en film. Daarbij zijn 
onderstaande indicatoren gebruikt. 
 
Voor podiumkunsten: het aantal popconcerten, het aantal klassieke concerten (incl. dans) en overige 
muziekuitvoeringen per inwoner per jaar, het aantal uitvoeringen van cabaret en toneel (bronnen: 
Vereniging voor Schouwburg- en Concertgebouwdirecteuren, Vereniging Nederlandse Poppodia en 
Festivals, Muziek Centrum Nederland, Nederlands Uitburo, Theater Instituut Nederland) en het aantal 
(bezoekers aan) festivals voor de podiumkunsten in de gemeente (bron: Evenementenmonitor). 
 
Voor beeldende kunst: het aantal musea voor beeldende kunst (bron: Museumvereniging), het aantal 
kunstgalerieën per inwoner (bron: Nederlandse Galerie Associatie, Gouden Gids, LISA), het aantal 
kunstenaars (bron: Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers, GKf fotografen, Beroepsvereniging 
Nederlandse Interieurarchitecten, CNV Kunstenbond, Componisten 96, Gemeenschap Beeldende 
Kunstenaars, FNV KIEM, Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Nederlandse Vakgroep Keramisten, 
Nederlandse Vereniging van Muziekinstrumentenmakers, Vereniging van Schrijvers en Vertalers en 
Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars) en het aantal (bezoekers aan) festivals voor 
beeldende kunst (bron: Respons Evenementenmonitor). 
 
Voor letteren: het aantal literaire boekwinkels per inwoner, het aantal antiquariaten per inwoner en het 
aantal bibliotheken per inwoner (bronnen: Lijstenboek, Boek en boek, Vereniging van Openbare 
Bibliotheken). 
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Voor erfgoed: het aantal Rijksmonumenten per inwoner het aantal archeologische monumenten per 
inwoner en het aantal cultuur-historische musea per inwoner (bronnen: Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, Nederlandse Museumvereniging). 
 
Voor film: het aantal doeken in bioscopen en filmhuizen en het aantal bioscoopstoelen per inwoner 
(bronnen: Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten). 
 
De mate waarin een bepaalde culturele sector in een stad meetelt in de cultuurindex is bepaald op 
basis van de bijdrage van die sector aan de maatschappelijke waarde van cultuur voor ons land. Door 
de wegingsfactor daarop te baseren is niet alleen objectiviteit gegarandeerd, maar sluit de 
cultuurindex ook optimaal aan bij de mate waarin het culturele aanbod in een stad bijdraagt aan het 
welzijn van de inwoners, en zodoende aan de welvaart van ons land. 
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