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Jaarverslag 

activiteiten  

Kunstencentrum Venlo 2017 
 

1.  Inleiding  
 

 
Kunstencentrum Venlo constateert dat de in 2016 ingeslagen weg, de juiste weg is: KCV blijft zich in 
2017 dan ook verder ontwikkelen tot de vraaggerichte netwerkorganisatie, die als culturele onderne-
mer vraag en aanbod weet te koppelen. 
 
Het aantal cursisten is in 2017 licht gegroeid. Daarnaast heeft KCV steeds meer positie ingenomen op 
scholen, in wijken, op  talentontwikkeling, samenwerkingsverbanden en ondersteuning van amateur-
verenigingen. Om al deze activiteiten nog beter zichtbaar te laten zijn, is in oktober 2017 een geheel 
vernieuwde website gelanceerd, waarbij tegelijkertijd de nieuwe huisstijl van het kunstencentrum is 
geïntroduceerd. 
 
Bovenstaande ontwikkelingen passen  in het cultuurbeleid van de gemeente zoals in de cultuurnota 
“Focus, Samenhang en Samenwerking” omschreven, maar passen ook binnen de Sociale Structuurvi-
sie, met name de opgaven Meedoen en Persoonlijke Ontwikkeling. KCV gaat zich meer en meer rich-
ten op de maatschappelijke waarde van kunstbeoefening.  Binnen de nieuwe taken van de gemeente 
Venlo in de zorg en in participatietrajecten betekent KCV een toegevoegde waarde voor de stad.  
 
Vanaf 2015 is de subsidie van de gemeente Venlo -zoals afgesproken- op eenzelfde niveau gehouden. 
Cultuurorganisaties, zo ook KCV, hebben echter in 2017 vanuit de gemeente Venlo een “winstwaar-
schuwing” gekregen. KCV wil ervoor waarschuwen dat na vergaande bezuinigingen in de periode 
voor 2015 bezuinigingen niet op te vangen zijn binnen de huidige programma’s. Wat zorgvuldig in de 
afgelopen jaren is opgebouwd, loopt het risico dan weer verloren te gaan. KCV wil er ook in de toe-
komst voor blijven zorgen dat de met de gemeente meerjarig gemaakte prestatieafspraken gehaald 
worden. Het boekjaar 2017 wordt door dotaties aan voorzieningen met negatieve cijfers afgesloten. 
 
In 2017 heeft KCV voor de gemeente Venlo en de andere Noord-Limburgse gemeenten als nieuwe 
penvoerder zijn rol gepakt bij de uitvoering van de Rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit.  
Een programmacoördinator is samen met alle partners in 2017 hard aan de slag gegaan met het uit-
voeringsprogramma om cultuureducatie in het primair onderwijs verder te verdiepen en te ontwik-
kelen. 
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In 2017 is de algemene Risico-inventarisatie en –evaluatie (RIE) uitgevoerd. Een van de conclusies 
was dat de zorg voor goede arbeidsomstandigheden bij KCV een belangrijk onderdeel van het be-
drijfsbeleid vormt. Op een aantal punten zijn maatregelen genomen om de werkomgeving van de 
medewerkers nog veiliger te maken. 
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2.  Organisatiestructuur 
 
In 2017 werkte Kunstencentrum Venlo met twee hoofdafdelingen. In totaal zijn er zes kerntaken die 
met elkaar een stevig huis vormen en onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De werkzaamheden 
en activiteiten vullen elkaar aan, versterken elkaar en hebben elkaar nodig.    
 

Afdeling Kerntaken 

1: Kunst als doel 
Kunsteducatie en  
talentontwikkeling 

A. basiskunsteducatie op school in curriculum scholen primair  
     Onderwijs 

B. kunsteducatie op locaties van het kunstencentrum 

C. talentontwikkeling in de regio: herkennen, oppakken, de weg  
     wijzen  en doorstroming. 

2: Cultuur als middel 
Cultuureducatie en  
-participatie 

D. cultuurparticipatie 

E. cultuureducatie 

F. cultuurcoaches 
Schematisch overzicht van de kerntaken van Kunstencentrum Venlo 
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Producten- en dienstenoverzicht afdeling 1 

Kunst als doel 

Kunsteducatie en talentontwikkeling 
 

Kerntaak A  

Basiskunsteducatie op school in curriculum 

scholen primair onderwijs en voortgezet on-

derwijs. 
 
Het doel is kunsteducatie te integreren binnen het curriculum van de scholen. Alle activiteiten voor 
het primair onderwijs sluiten aan bij thema’s en leerdoelen van de school. Voor het voortgezet on-
derwijs is sprake van thematische workshops die passen binnen een bepaald leerdoel van het curri-
culum.  
KCV verzorgt structureel muzieklessen op basisscholen in Venlo, Baarlo en Maasbree. In 2017 hebben 
we het aanbod weer kunnen verbreden. 
 
Door de extra middelen die vrij zijn gekomen d.m.v. extra investering muziek binnen Cultuureducatie 
met Kwaliteit (landelijk fonds) en DOOR (provinciaal fonds) hebben scholen de mogelijkheid gekre-
gen om hun muziekonderwijs te verbeteren en te borgen. Binnen de Kerobei scholen in Venlo en 
Peel & Maas loopt in samenwerking met het Kunstencentrum een 3-jarig project waarin kinderen van 
alle groepen muziekonderwijs krijgen van een specialist en de leerkrachten van de school worden ge-
coacht in het zelfstandig verzorgen van muzieklessen.  
Op 11 basisscholen verzorgt het KCV nu structureel de muzieklessen. De komende jaren zullen naar 
verwachting nog meerdere basisscholen binnen deze onderwijsorganisatie gebruik gaan maken van 
onze expertise.  
 
Voor het Kunstencentrum betekent dit dat er voldoende geschoolde docenten nodig zijn om aan 
deze vraag te voldoen.  
Afspraken met SKL (Scholingsnetwerk Kunstencentra Limburg) zijn gemaakt om in samenwerking met 
Pabo, Conservatorium en instellingen scholingsaanbod te ontwikkelen om aan bovenstaande be-
hoefte te kunnen voldoen. 
 
De leerplannen van het Kunstencentrum sluiten aan op de behoeften van de scholen en de cursisten. 
In samenwerking met de muziekverenigingen en de scholen werden slagwerkklassen en blazersklas-
sen onder schooltijd georganiseerd. Deze lessen hebben ook een sterk wervend karakter. De muziek-
verenigingen hebben mede hierdoor hun ledenaantal in 2017 weer kunnen uitbreiden. 
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Kerntaak B 

Kunsteducatie op locaties 

van het Kunstencentrum 
 
Hoofddoel is het bieden van een goed en breed kunsteducatie aanbod voor particulieren, amateur-
verenigingen en bedrijven, in groepsverband en individueel op onze locaties in groot Venlo, Peel & 
Maas en sinds kort ook in Horst aan de Maas.  
Cursisten kunnen kennismaken met en zich ontwikkelen in de disciplines muziek, beeldende kunst, 
dans, fotografie en fashion. In de vorm van kort- of langlopende cursussen, workshops, reflectie- 
bijeenkomsten, combinaties van online- en samenspeellessen en masterclasses. 
 
Muziekeducatie 
Groepsonderwijs 
We zij ervan overtuigd dat veel cursisten erbij gebaat zijn om samen op les te zijn. Kinderen leren en 
stimuleren elkaar.  
In de lesstructuur van het Kunstencentrum speelt groepsonderwijs een belangrijke rol.  
Deze lesstructuur is nog voortdurend in ontwikkeling. KCV probeert zoveel mogelijk in te spelen op 
nieuwe ontwikkelingen en de mogelijkheden via de multimedia. 
Om de financiële drempel laag te houden en omdat het Kunstencentrum er van overtuigd is dat het 
sociale element bij kinderen en belangrijke rol speelt, kunnen de cursisten bij het Kunstencentrum 
kiezen uit diverse klassikale lessen en individuele lessen. 
Onze pop-Jazz afdeling is volop in ontwikkeling. 
Binnen de pop-jazz afdeling zijn sinds kort de bekende jazzpianist Mike Roelofs, jazzzangeres Babs 
van Bree en gitarist Vincent van Reen werkzaam. Voor deze lessen is veel belangstelling. Belangrijke 
activiteiten in deze afdeling zijn het popshop festival en het popkerst festival in samenwerking met 
Poppodium Grenswerk. 
 
Beeldend en fashionlab 
De afdeling beeldend is qua aantal cursisten weer iets gestegen. Intensievere werving en acties zijn 
succesvol geweest.  
De cursus “voorbereiding kunstacademie” is voor het tweede jaar weer opgestart. Door de goede sa-
menwerking met de middelbare scholen en andere Kunstencentra vormt deze cursus een goede ba-
sis voor de opstap naar een beroepsopleiding. 
Deelname aan het Fashionlab is weer toegenomen. Volgend seizoen zullen extra activiteiten opgezet 
worden (fashionweek) om de fashionafdeling nog meer een boost te geven. 
 
Danseducatie 
Het aantal danscursisten is gestegen. 
Diverse activiteiten zoals de jaarlijks dansweek, dansuitvoeringen in de Maaspoort en workshops wa-
ren weer een groot succes. 
Ook hebben ze aan diverse evenementen deelgenomen die door derden zijn georganiseerd.  
 
Theatereducatie, musical 
De musicallessen worden volledig verzorgd door Stichting Musical Stella Duce. Stella Duce huurt hier-
voor ruimte bij het Kunstencentrum en dit heeft er toe geleid dat ook in het weekend activiteiten in 
het Goltziusgebouw plaatsvinden.  
 
Samenwerking 
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Het kunstencentrum ontwikkelt zich steeds meer als netwerkorganisatie waarin stakeholders, part-
ners samen werken en waarin het kunstencentrum faciliterend zal opereert. 
 
Zo is er dit jaar al met diverse organisaties samenwerkt 

- Stichting Musical Stella Duce  
- Bibliotheek 
- Grenswerk 
- Maaspoort 
- Theater De Nieuwe Scene 

 

 

 

Kerntaak C 

Talentontwikkeling in de regio: herkennen, op-

pakken, de weg wijzen en doorstroming 
 
Doel is het ontdekken en stimuleren van talent. KCV verzorgt een talentenprogramma waarin cursis-
ten met uitgesproken talent voor een van de kunstdisciplines zich kunnen ontwikkelen en voorberei-
den op een toekomst als professioneel kunstbeoefenaar. 
Sinds 2017 hebben we in samenwerking met Theater de Maaspoort een talentenconcert georgani-
seerd. Dit was een groot succes. 
 
Dans 
In 2017 waren er drie danstalentklassen voor cursisten in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar. Zij krijgen  
1,5 uur per week lessen in de stijlen klassiek ballet en moderne dans.  
Via de VOCO opleiding dans van het Valuascollege heeft KCV een samenwerking met Artez dans- 
academie Arnhem.  
 
Beeldend 
KCV organiseert de voorbereidende cursus Kunstacademie.  Deze cursus is in overleg met de Acade-
mie voor beeldende kunsten van de Hogeschool Zuyd ontwikkeld. Studenten die voor deze cursus 
een certificaat behalen bij KCV kunnen dit gebruiken bij hun portfolio voor toelating op de kunst- 
academie. In 2017 zijn weer 7 cursisten gestart met deze opleiding. 
 
Muziek 
In 2017 hebben 8 cursisten deelgenomen aan het talentenprogramma.  
Op deze manier krijgen alle “supertalenten” de kans om zich optimaal te ontwikkelen. 
 
Popfestival  
In samenwerking met Grenswerk is het jaarlijkse popfestival georganiseerd. Ruim 24 bands  
hebben deelgenomen en rond de 300 mensen hebben dit evenement bezocht.  
In december is weer een kerstpopfestival georganiseerd in Grenswerk. Ook hier deden ruim 10 bands 
aan mee en waren er ruim 250 bezoekers. 
Voor volgend seizoen staan weer diverse activiteiten op programma zoals masterclasses en Jamses-
sies.  
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Play inn voor strijkers 
Voor de strijkers is in samenwerking met de Kreismusikschule Viersen weer een strijkersdag georga-
niseerd in Tegelen. In totaal hebben 100 strijkers uit de regio deelgenomen aan deze activiteit.  
 
Solistenconcoursen 
Met muziekverenigingen zijn het solistenconcours in Venlo en Muzikaal Jeugdtreffen in Tegelen ge-
houden. Hier hebben ruim 130 cursisten voornamelijk uit de hafa-afdeling van het Kunstencentrum 
aan deelgenomen. 
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Producten- en dienstenoverzicht afdeling 2 

Cultuur als middel 

Cultuureducatie en –participatie 
 
De kerntaken van de afdeling Kunsteducatie en talentontwikkeling nogmaals op een rijtje en verder 
uitgewerkt. 

Afdeling 2 Kerntaken 

Cultuur als middel 
Cultuureducatie en  
-participatie  
 

D. cultuurparticipatie 

E. cultuureducatie 

F. cultuurcoaches 

Schematisch overzicht van de kerntaken afdeling 2 van Kunstencentrum Venlo 

 

Kerntaak D | Cultuurparticipatie 
 
De kerntaak Cultuurparticipatie richt zich specifiek op de inzet van kunst en cultuurdeelname als mid-
del om maatschappelijke en culturele doelen te bereiken. Om de kerntaak Cultuurparticipatie te 
stroomlijnen zijn in 2016 reeds keuzes gemaakt nadrukkelijker in te zetten op de programmalijnen 
leefbaarheid en zorg en welzijn en in mindere mate te focussen op activiteiten voor het bedrijfsleven. 
De programmalijnen binnen de kerntaak Cultuurparticipatie zijn: 

• Leefbaarheid 

• Zorg & Welzijn 
In beide programmalijnen vonden er diverse activiteiten plaats. Afdeling 2 ontwikkelt zich in toene-
mende mate als een netwerkorganisatie waarbij volop wordt samengewerkt met diverse culturele en 
sociaal maatschappelijke partners. 
 
Leefbaarheid 
Binnen de programmalijn Leefbaarheid worden kunst en cultuur ingezet als middel om de leefbaar-
heid te vergroten, door mee te doen aan én middels culturele activiteiten. Van kunstbeoefening als 
persoonlijke ontwikkeling tot participatie aan community projecten rondom sociale thema’s. De 
maand juni speelt een cruciale rol bij deze projecten. Ook in 2017 organiseerde Kunstencentrum 
Venlo tal van projecten om de deelname aan én door middel van cultuur te vergroten. 
 
Zo gingen bijna 800 basisschool kinderen (en hun leerkrachten) de uitdaging om in 30 dagen creatie-
ver te worden met de campagne 30 Dagen creatief. Samen met een culturele partner werd het kleur-
boek ‘Venlo Kleurplaat’ vergroot tot de Grootste Kleurplaat van Nederland. Deze was onder andere 
een populaire (letterlijk) binnenkomer bij de Zomerparkfeest. Vermeldingswaardig is ook het goed 
bezochte Thee WK. Het evenement waarbij diverse thee culturen uit de stad elkaar ontmoeten vond 
voor de tweede keer plaats, ditmaal gekoppeld aan de viering van Internationale vrouwendag in het 
stadhuis. 
 
In de derde week van 2017 introduceerden onze cultuurcoaches een nieuwe campagne/activiteiten-
programma om de deelname aan cultuur te stimuleren. Onder de noemer Week 3 werd een groot-
schalige campagne opgezet. Kern van de campagne is dat we aanbieders van culturele activiteiten 
faciliteren en een podium bieden eigen cultuurproducten en diensten onder de aandacht te brengen.    
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Al enige jaren treedt het Kunstencentrum Venlo op als algemeen coördinator van de Week van de 
Amateurkunst (WAK). In 2016 veranderde WAK van naam en ging de WAK op in een nieuwe lande-
lijke campagne genaamd IkToon. Niet langer stond de amateurkunstenaar één week centraal, maar 
de gehele maand juni werd ingericht om amateurkunstenaars een podium te bieden. Ook in 2017 
was Kunstencentrum Venlo de coördinator voor IkToon in de gemeente Venlo. Het doel was zoveel 
mogelijk mensen met kunst en cultuur in aanraking laten komen. Aansluitend bij de succesvolle 
werkwijze van Week 3 begin van 2017 (zie elders in dit jaarverslag) ontwikkelde we een campagne 
waarbij een online activiteitenkalender een centrale rol innam. Deze activiteitenkalender bevatte 
naast de activiteiten van Kunstencentrum Venlo (zoals de diverse eindvoorstellingen op locaties zoals 
de Maaspoort) ook activiteiten van andere culturele initiatieven. Daarbij borduren we voort op de 
keuze uit 2016 om als Kunstencentrum Venlo vooral te werken als verbindende netwerkpartner en 
het culturele veld in de breedte te faciliteren.  
 
Zorg en Welzijn 
Binnen de programmalijn ‘zorg en welzijn’ worden kunst en cultuur als middel ingezet.  
In de periode 2015-2016 werkte Kunstencentrum met een budget voor culturele projecten op het 
gebied van preventief jeugdbeleid. Enkele activiteiten uit die periode werden begin 2017 afrondend 
uitgevoerd. Vanuit de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling van de Gemeente Venlo is er uiteinde-
lijk medio 2017 toch opnieuw een beperkt budget vrijgemaakt om cultuur in te zetten in het domein 
van het Preventieve Jeugdbeleid. Als Kunstencentrum beheerden wij dit budget als het ware en zoch-
ten we initiatieven die passen binnen de doelstellingen. Het budget was opgeknipt in een aantal 
kleine ‘potjes’. Uitgangspunt was de overtuiging dat kunst en cultuur kunnen bijdragen aan maat-
schappelijke ontwikkeling. In 2017 realiseerden en ondersteunden we bijna 15 culturele projecten 
rondom thema’s zoals pesten, veiligheid, tolerantie, persoonlijke ontwikkeling, middelengebruik enz. 
De projecten in het kader van preventief jeugdbeleid worden in een ander verantwoordingsdocu-
ment gericht aan de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling uitgebreid toegelicht aan de Gemeente 
Venlo. 
 
 
Bedrijfsleven 
Tot 2017 voerde Kunstencentrum Venlo een derde programmalijn in het kader van de 
cultuurparticipatie, die van het bedrijfsleven. In 2016 werd om twee redenen de keuze gemaakt 
minder in te zetten op het bedrijfsleven. De eerste reden is de beperkte capaciteitdie beschikbaar is 
binnen de organisatie van Kunstencentrum Venlo. De reorganisaties van voorgaande jaren hebben 
geresulteerd in een kleine organisatie met veel ambitie. Een tweede belangrijke reden om niet vol in 
te zetten op activiteiten voor het bedrijfsleven is de markt. In deze markt zijn volop commerciele 
partijen tegen concurrerende tarieven beschikbaar. Neemt niet weg dat er (als bijvangst) een aantal 
projecten zijn gerealiseerd met en in opdracht van het bedrijfsleven. 
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Kerntaak E 

Cultuureducatie  

 
Kunstencentrum Venlo vormt als netwerkorganisatie een loket voor projecten en een steunpunt voor 
cultuureducatie. Via dit loket bemiddelt Kunstencentrum Venlo bij vragen vanuit het onderwijs en 
coördineert het de uitvoering van projecten en activiteiten. Dit zijn voor het primair en voortgezet 
onderwijs kortlopende activiteiten op basis van aanvraag door de school al dan niet middels de CJP-
cultuurkaart. Het onderwijsbureau van het kunstencentrum vervult als loket en steunpunt een initi-
erende en coördinerende rol. De uitvoering van Cultuureducatie met Kwaliteit wordt hieronder toe-
gelicht. 
 
Projecten onderwijs 
Insteek bij culturele projecten in het onderwijs was ook in 2017 deze te laten aansluiten bij de speci-
fieke vraag van de betreffende school, meer in het bijzonder bij thema’s en leerdoelen van de school. 
Voor het voortgezet onderwijs is sprake van thematische workshops die passen binnen een bepaald 
leerdoel van het curriculum.  
 

Primair onderwijs 

Kunstencentrum Venlo heeft op basisscholen in groot Venlo lessen en workshops gegeven. Het 

merendeel van de aanvragen is via rechtstreekse aanvragen verlopen, nog maar elke aanvragen 

lopen via Cultuurpad. De trend van afnemende vraag naar cultuureducatieprojecten (sinds 2013) 

die in 2016 stabiliseerde vertoont in 2016 een kleine groei.  

De vraag vanuit de scholen is (sinds het via Cultuurpad loopt) in vergelijking met de situatie vóór 

2013 drastisch afgenomen. Met de stabilisering in 2016 en de lichte groei in 2017 lijkt het diepte-

punt achter ons te liggen. (Hernieuwd) direct contact en een goede relatie met scholen lijkt een 

belangrijke factor in deze. 

Ook in 2017 verdient de Kinderboekenweek bijzondere aandacht. In samenwerking met Biblio-

theek Venlo en de culturele instellingen van Venlo is er in afgelopen jaar een programma-aanbod 

opgesteld in het kader van de Kinderboekenweek. Door de rechtstreekse benadering van scholen 

door de Bibliotheken is dit aanbod goed onder de aandacht gebracht. Ruim 40 workshops bij een 

groot aantal basisscholen in de gehele gemeente Venlo werden afgenomen. Daarmee was de 

Kinderboekenweek ook voor Kunstencentrum Venlo een groot succes. 

 
Voortgezet onderwijs 

Het voortgezet onderwijs uit de regio Venlo heeft in 2017 workshop(dagen) afgenomen. Activi-

teiten vonden zowel op locaties van Kunstencentrum Venlo plaats als elders zoals bij ander cultu-

rele instellingen of op de scholen zelf.  In toenemende mate wordt in het aanbod samengewerkt 

met partners in gezamenlijke arrangementen. Voor  het voortgezet onderwijs geldt dezelfde 

trend als bij primair onderwijs. Door bezuinigingen (in de cultuur, maar ook in het onderwijs, zo-

als de afschaffing van de cultuurkaart) is er vanaf 2013 een sterke daling van cultuureducatiepro-

jecten zichtbaar die in 2016 stabiliseerde. Ook in het Voortgezet Onderwijs is er in 2017 een 

lichte groei van activiteiten en bereik te zien. Buiten activiteiten in Venlo waren er ook projecten 

voor VO-scholen in de gemeente Peel & Maas en Horst aan de Maas. 
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Cultuureducatie met kwaliteit (CmK) / Lokaal C 
Begin 2017 kwam er met de afronding van enkele lopende projecten een einde aan de situatie waar-
bij Kunstencentrum Venlo als onderdeel van het project SIEN CMK onder verantwoording van Cul-
tuurpad invulling gaf aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit in de gemeente Venlo. 
 
In 2016 heeft Kunstencentrum Venlo, in samenwerking met de gemeente Venlo en stakeholders in 
de regio, gewerkt aan een plan (Lokaal C) inzake de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit in de peri-
ode 2017-2020. Dit proces resulteerde in een goedkeuring door het Fonds voor Cultuurparticipatie 
van project Lokaal C in het eerste kwartaal van 2017. Vervolgens is er een programma coördinator 
geworven die in afstemming met stakeholders uitvoering geeft aan het projectplan Lokaal C. In over-
leg met de stakeholders is er voor gekozen om voor Lokaal C een stichting derdengelden op te rich-
ten onder Kunstencentrum Venlo. Deze stichting is in oprichting en zal in 2018 formeel worden. De 
activiteiten van Lokaal C worden conform afspraak verantwoord naar de Gemeente Venlo (en provin-
cie Limburg) en het Fonds voor Cultuurparticipatie in een losse eigen verantwoording. 

 

 
 

Kerntaak F 

Cultuurcoaches 

 
Kunstencentrum Venlo vormde ook in 2017 de uitvalsbasis voor de Venlose Cultuurcoaches. Dankzij 
deze plaatsing vindt er verdieping in de samenwerking plaats en is het mogelijk synergie te realise-
ren. Zo profiteren we maximaal van de aanwezige kennis en kunde. 
 
De werkzaamheden van de cultuurcoach zijn verankerd in de werkwijze van het Kunstencentrum 
Venlo. Voor cultuurcoach-taken werden in 2014 vier aandachtsgebieden gedefinieerd waarvan de 
eerste twee hun oorsprong rechtstreeks vonden in twee beleidspunten uit de toenmalige cultuur-
nota Kansen voor Cultuur. De overige twee aandachtsgebieden betreffen de versterking van de (be-
staande) werkvelden van het Kunstencentrum Venlo te weten de cultuureducatie in het primair en 
voortgezet onderwijs. 
  
De vier aandachtsgebieden van de cultuurcoaches waren in 2017 waren ‘cultuur in de wijk’, ‘ama-
teurkunst & volkscultuur (HAFA)’, ‘naschools aanbod’ en ‘jeugd en jongeren’. 
 
De werkzaamheden van de cultuurcoach worden bij het Kunstencentrum door meerdere personen 
uitgevoerd. De cultuurcoaches verzorgen in samenspraak ook alle communicatie binnen het netwerk 
van de wijken, scholen en amateurkunsten. 
 
Verbinden vanuit een visie 
In 2017 is gewerkt vanuit een duidelijke visie. 
 

De Venlose cultuurcoaches geloven dat kunst en cultuur mensen gelukkiger maakt en hebben 
de overtuiging dat een andere creatieve aanpak de mens verder helpt in hun persoonlijke- én 
maatschappelijke ontwikkeling. 
 
De Venlose Cultuurcoaches zijn zichtbaar in de Venlose samenleving en brengen mensen bij 
elkaar om ze te verbinden, inspireren en activeren. Daarbij denken we in mogelijkheden en 
gebruiken we elkaars talenten en podia om vraagstukken en uitdagingen op te lossen. 
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Door constant in dialoog te zijn met het culturele- en sociaal maatschappelijke veld weten de 
Venlose Cultuurcoaches wat de talenten en vraagstukken zijn die actueel zijn in Venlo. Cul-
tuurcoaches informeren, inspireren, initiëren en organiseren. 

 
Activiteit 
In 2017 zijn de Venlose Cultuurcoaches continu in gesprek met de culturele omgeving. Uit de dialoog 
met het cultureel en maatschappelijk veld zijn de cultuurcoaches in meer of mindere mate betrokken 
bij activiteiten van zowel bewonersinitiatieven als van formele organisaties zoals verenigingen en 
stichtingen. Zo waren cultuurcoaches betrokken bij het nieuwe culturele buurtfestival KuCu in Venlo 
Zuid, activiteiten van KanDoen in Blerick en Tegelen, Week 3, Pimp my Classroom, Tegelen 200, Tege-
len Toen Tegenwoordig en Toekomst. Klingerberg Cultuur, Crowdfunding Venlo, Stadmakers Venlo. 
Met tal van verenigingen, cultuurmakers, initiatiefnemers en maatschappelijke stakeholder zijn ge-
sprekken geweest. In enkele gevallen bleef het bij een verkennend gesprek, vaak werd de verbinding 
gelegd met het uitgebreide netwerk van de cultuurcoaches en waar nodig én mogelijk werden ge-
sprekspartners geholpen bij hun ontwikkeling, uitvoering of ondersteuning. Cultuurcoaches werken 
daarbij vraag gestuurd. 
 
Het project Cultuurzorg is het initiatief dat aanhaakt bij de ontwikkelingen rondom de nieuwe visie-
positieve gezondheid zoals deze ook door de gemeente Venlo is omarmt. Aansluitend bij kartrekker 
Hans Vlek zijn in 2017 plannen uitgewerkt voor een pilot waarbij in samenwerking met 2 huisartsen-
praktijken in Venlo gekeken wordt op welke wijze cultuur(participatie) kan bijdragen aan de positieve 
gezondheidsbeleving van met name chronisch zieke ouderen in beide verzorgingsgebieden (Venlo 
Noord en Venlo Zuid). De eerste trainingen van praktijkondersteuners en cultuurcoach starten begin 
2018. 
 
De ontwikkeling van Art Up, een ambitieus muurschilderproject in samenwerking verffabrikant Royal 
Talens, Woonwenz en lokale graffiti-kunstenaars zoals Vincent Huibers liep uiteindelijk vast om prak-
tische redenen. Gedurende het kalenderjaar 2017 liep de cultuurcoach met als aandachtsgebied de 
amateurverenigingen wat vast. Per januari 2018 heeft deze cultuurcoach haar taken neergelegd. In-
middels is er met vernieuwde energie een cultuurcoach actief en het eerste HAFA overleg waarbij 
alle verenigingen samen aan tafel zitten is alweer gepland. 
 
 
Capaciteit en uitvoeringsbudget 
Net als in 2015 en 2016 bleek in 2017 dat de capaciteit en beschikbaarheid van de cultuurcoaches 
zeer beperkt is ten opzichte van de behoefte in het veld. Deze behoefte vanuit de samenleving lijkt 
groter dan dat er capaciteit is om op deze vragen te reageren. Omdat de cultuurcoaches bovendien 
geen rechtstreekse beschikking hebben over middelen om initiatieven een financiële impuls te geven 
blijven kansen liggen. De effectiviteit van de cultuurcoaches zou vergroot worden als de capaciteit 
zou toenemen en er uitvoeringsbudget beschikbaar zou zijn. 
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3.  PR, communicatie en marketing 
 
 
Kunstencentrum Venlo vervult rollen als aanbieder en uitvoerder van culturele projecten en/of cur-
sussen. Daarnaast is het een belangrijke verbinder op veel vlakken en heeft het een spilfunctie in het 
culturele veld van Venlo. Mede daarom handelt Kunstencentrum Venlo als een duurzame, flexibele 
(netwerk)organisatie die kan inspelen op ontwikkelingen in de markt. En ook in zijn communicatie 
benadrukt het de verschillende functies van kunst en cultuur; enerzijds is kunst en cultuur een doel 
op zich is, anderzijds wordt het steeds vaker ingezet als middel om persoonlijke, maatschappelijke en 
sociale doelen te bereiken.  
 
Nieuwe huisstijl en website 
Onze website is een essentieel communicatiemiddel voor onze activiteiten. Niet alleen is het ons di-
gitale uithangbord, ook in het aanmelden en registreren van cursisten is het een cruciaal middel. We 
hebben in het najaar een nieuwe, frisse, gebruiksvriendelijke, responsive en geoptimaliseerde web-
site kunnen lanceren. In de aanloop naar de nieuwe website werd bovendien besloten om ook een 
nieuwe huisstijl te laten ontwikkelen. Deze is direct toegepast in de nieuwe website en verder staps-
gewijs uitgerold in de andere uitingen van het Kunstencentrum zoals de interne nieuwsbrief voor me-
dewerkers (Ons Signaal), externe nieuwsbrief voor cursisten en geïnteresseerden (Signaal), adverten-
ties, banners, drukwerk, etc.   
 
Algehele promotietrajecten 
Ter promotie van het cursusaanbod en de verschillende activiteiten respectievelijk het etaleren ervan 
achteraf is er gecommuniceerd middels de bestaande eigen media: website, sociale media, nieuws-
brief en het narrowcasting systeem in het Goltziusgebouw. Ook is met regelmaat free publicity gege-
nereerd middels persberichten en/of digitale uitagenda’s en is betaalde promotie ingezet al dan niet 
structureel in de huis-aan-huisbladen VIAvenlo, VIApeelenmaas en andere edities, het Uit In Maga-
zine en Omroep Venlo.  
 
Promotietoolkit 
De ontwikkeling van de toolkit met promotiemiddelen die door docenten gebruikt kunnen worden 
om hun cursussen en/of evenementen te promoten, is verder doorontwikkeld. Daarmee zet het Kun-
stencentrum in op het vergroten van de zelfredzaamheid van docenten ten aanzien van de promotie 
van ‘hun’ activiteiten en/of cursussen, met een zo optimaal mogelijk behoud van de identiteit/unifor-
miteit en professionaliteit van het Kunstencentrum. Voor deze toolkit zijn (conform nieuwe huisstijl) 
formats van communicatiemiddelen ontwikkeld zoals een persbericht, poster, flyer, uitnodiging en 
promotiefilmpje.  
 
Sociale media 
Om de binding met onze cursisten te vergroten is er gekozen voor separate Facebookpagina’s per af-
deling. De berichtgeving kan zo heel specifiek afgestemd worden op de informatie- en inspiratiebe-
hoefte van onze verschillende volgersgroepen. De corporate Facebookpagina krijgt hiermee een alge-
hele profileringsfunctie en voorziet in een andere berichtgeving dan de specifieke afdelingspagina’s. 
Bovendien speelt deze pagina ook een voorname rol in de verbinders- en signaleringsfunctie van het 
Kunstencentrum. De afdeling Kunstbeoefening en Projecten draait op de corporate Facebookpagina 
mee. 
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4.  HRM en organisatie (sociaal jaarverslag) 
 
Medewerkers 2017 
In 2017 hebben twee medewerkers, docent viool en cultuurcoach, ontslag op eigen verzoek genomen.  
 
Personeel in dienst gemeente Venlo: 13 personen 
01-01-2017: 4,26 FTE 
31-12-2017: 4,26 FTE   
 
Personeel in dienst KCV: 29 personen 
01-01-2017: 9,91 FTE 
31-12-2017: 9,88 FTE 
 
Personeelsbeleidsplan 
In 2017 is met alle werknemers een functioneringsgesprek c.q.  jaartaakgesprek gevoerd.  
 
Ontslag en deeltijdontslag  
In 2017 is niemand ontslagen en is er ook geen sprake geweest van deeltijdontslag. 
 
Holle uren 
De gemeente heeft 12 docenten en 1 interieurverzorgster gedetacheerd bij KCV.  In oktober 2017 stond er 
bij deze groep 2,4 fte aan holle uren open. In 2014 was dit 1,9 fte. 
 
Deskundigheidsbevordering en innovatie 
Docenten en medewerkers hebben diverse cursussen gevolgd via het scholingsnetwerk van de centra voor 
de kunsten in Limburg.  
 
OR 
De OR bestaat uit 3 leden en heeft in 2017 diverse malen vergaderd met de directie. 
Er is met name gesproken over de activiteiten die voortvloeien uit KCV Pakt Door! 
 
Samenstelling van de OR  
Jacq Sanders (voorzitter), Paul Gisberts (secretaris), Duncan Tilmans (lid).  
 
Stagiaires en vrijwilligers 
Het KCV probeert steeds meer vrijwilligers in te zetten en stelt stageplekken beschikbaar. Het betreft sta-
giaires van de dansacademie Arnhem en van HBO opleidingen die meewerken aan marketing- en commu-
nicatietrajecten en aan het uitwerken van projecten in wijken en voor scholen. 
Naast de vele vrijwilligers die werkzaam zijn bij de grote uitvoeringen heeft KCV ook een aantal vaste vrij-
willigers bij het FashionLab en als gastheer/beheerder.  
KCV heeft in 2013 beleid opgesteld voor de omgangsregels met vrijwilligers. Zowel voor KCV als voor de 
vrijwilligers geldt dat het niet vrijblijvend is.  
 
Personeelsvereniging  
De personeelsvereniging heeft in de zomer een activiteit voor het personeel georganiseerd waaraan de 
helft van het personeel deel heeft genomen. 
 
Ziekteverzuim en zwangerschapsverlof  
Het verzuimpercentage in 2017 is 4,74 procent. In 2016 was dit 4,35 procent. Door een aantal langdurig 
zieken is het percentage in 2017 gestegen.  
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Arbo  
In 2017 is er een BHV herhalingscursus georganiseerd. 12 Medewerkers hebben deelgenomen aan de sce-
nario training waarbij alarmmeldingen en ontruiming aan de orde kwamen. In november heeft een ontrui-
mingsoefening plaatsgevonden. 
In 2017 is een preventiemedewerker benoemd. De RI&E is opnieuw uitgevoerd en vastgesteld.  
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5. Financiën 
 
Algemeen 
Het operationele resultaat over 2017 is positief, maar door dotaties aan voorzieningen, voortkomend uit 
het verleden, is een negatief saldo van baten en lasten ontstaan. KCV heeft in 2017 subsidies ontvangen 
van de gemeentes Venlo en Peel & Maas voor het geven van kunsteducatie. In de jaarrekening over 2017 
is een financieel verslag opgenomen. Voor diverse projecten zijn projectsubsidies en bijdragen in diverse 
vormen ontvangen.  
 
Tarieven 
De tarieven voor lessen, diensten en ruimtes zijn in 2017 minimaal verhoogd. 
In de tarieven voor de volwassenen is een dekking voor de BTW opgenomen en een dekking voor de vaste 
lasten. Voor de talentklassen muziek, dans en vooropleiding kunstacademie worden subsidiemiddelen in-
gezet. 
 
Huisvestingskosten 
Met de Stichting Gemeenschaps Accommodaties Tegelen is in 2017 verder gesproken over de prijs/ kwali-
teitverhouding van onze huisvesting in Cultureel Centrum De Haandert.  Dit heeft geleid tot verdere aan-
passingen aan het gebruik van de ruimtes in het gebouw. Het multifunctioneel gebruik van het gebouw 
heeft ertoe geleid dat kosten gedeeld konden worden. Gedurende het jaar hebben de huisvestingskosten 
zich ontwikkeld conform de begroting. 
 
Cultuurcoaches 
KCV is content dat de gemeente Venlo ook  in 2017 haar financiële steun heeft gegeven aan de realisatie 
van de cultuurcoach bij het Kunstencentrum en heeft ingestemd met het oormerken van € 30.000 per jaar 
ter dekking van de kosten.  
 
Meer inhoudelijke gegevens over de financiële huishouding van KCV zijn te vinden in de jaarrekening 2017.  
Naar het oordeel van de onafhankelijk extern accountant geeft de jaarrekening KCV 2017 een getrouw 
beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Kunstencentrum Venlo op  
31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaar-
verslaggeving, hoofdstuk 640 Organisaties zonder winststreven (RJ 640) . 
 

6. Bestuur en Raad van Toezicht 
 
Leden van de Raad van Toezicht Kunstencentrum Venlo 
 
De heer E.P.M. van Puijenbroek, voorzitter per 30 augustus 2004 
De heer P. Hollaar, lid per 1 maart 2006 
De heer J.H. Pasmans, lid per 30 juni 2014 
De heer J.A.C.M. Vlaminckx, lid per 30 juni 2014 
De heer G.W.M. Göbbels, lid per 5 september 2016 
 
Raad van Bestuur Kunstencentrum Venlo: 
Directeur-bestuurder A.W. Slingerland 
 
Externe taken directeur-bestuurder 
De directeur is lid van het Directeurenoverleg Kunstencentra Limburg (DCKL) 
In 2017 heeft de directeur deel uitgemaakt van het Cultuurplatform Venlo (CPV). 
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Bijlage bij jaarverslag  

Kunstencentrum Venlo 2017 
 
Totaal aantal deelnemers vrije tijd segment 
 
Per 31 december 2017 staan er gemiddeld 3% meer cursisten ingeschreven dan op  
31 december 2016.  
Stand 31-12 is niet de eindstand van het cursusseizoen. Tot aan de zomervakantie 2018 zijn er nog diverse 
korte cursussen en activiteiten waarvoor cursisten zich kunnen inschrijven. We verwachten in die periode ook 
weer een stijging 
 
Overzicht per discipline 

Discipline 31-12-2016 31-12-2017 Resultaat 

Beeldend 239 237 -2 

Fashion 14 33 +19 

Dans 313 299 -14 

Muziek 769 807 +38 

Totaal 1335 1376 41 

 
Verdeling cursisten vrije tijd naar afdeling  

 Muziek Beeldend Dans  Fashion

  

Jonger dan 19 jaar 

 

70% 5% 84% 60% 

19 jaar en ouder 30% 95% 16%    40%

   

 
De verhouding tussen cursisten Peel & Maas, Venlo en overige gemeenten 

Jaar Venlo Peel en Maas Overig 

2012 83% 11 % 6% 

2013 82% 14% 4% 

2014 85% 9% 6% 

2015 85% 10% 5% 

2016 82% 12% 6% 

2017 84% 9% 7% 

 
Muziekexamens 
In 2017 hebben 121 cursisten een muziekexamen afgelegd 

Jaar 2013 hafa 2014 hafa 2015 hafa 2016 hafa   

A 79 21 73 31 66 31 65 37   

B 50 28 43 21 44 21 32 20   

C 20 14 30 19 23 18 16 13   

D 8 7 13 8 20 12 8 6   

Totaal 157 70 169 79 153 82 121 76   

 
Jeugdcultuurfonds  
Aantal deelnemers vanuit het jeugdcultuurfonds is iets afgenomen dit jaar. 
2014: 39 
2015: 52 
2016: 45 
2017: 53 
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Afsprakenkader gemeente Venlo  
  

Kunstencentrum Venlo  
Prestatie-indicatoren Gemeente Venlo  

  

            

  Product      Prognose 2017  
Activiteit / deelne-
mers   

Gerealiseerd 2017  
Activiteit / deelnemers   

1  basiskunsteducatie op school in curriculum 
scholen primair onderwijs;   

    

  1. Projecten primair onderwijs  
  

2. Muzieklessen primair onderwijs  
  

    15  
  
  
12  

1750  
  
  
900  

 16 
  
  
 14 

1900 
  
  
1200 

2  kunsteducatie op locaties van het kunstencen-
trum  

    

  Totaal      1265   1376 

  Tot 12 jaar      480   532 

  Van 12 t/m 20 jaar      336   376 

  Ouder dan 21 jaar      449   468 

  Deelnemers per discipline          

  Muziek      605   807 

  Dans      360   299 

  Beeldend      250   237 

  Fashion      50   33 

  Verhouding Hafa/ niet hafa          

  hafa      168   226 

  Niet hafa      437   581 

            

3  talentontwikkeling in de regio: herkennen, op-
pakken, de weg wijzen en doorstroming  

    

  Uitvoeringen/masterclass exposities      40  1200  33 1230 

            

4  Cultuureducatie      

  Projecten Primair Onderwijs      20  1650  44 2024 

  Projecten Voortgezet Onderwijs      12  1100  12 1229  

  Projecten Na Schoolse Activiteiten      15  200  8 147 

  SIEN/ Cultuureducatie met kwaliteit      *  *  *  *  

5  Cultuurparticipatie      

  Cultuurparticipatietrajecten      16  3500   17 3632  

  Samenwerking (culturele partners)      5+  5+  

7  Cultuurcoach      

        4    4    

  
 


