Canvas cultuureducatie
praatplaat voor ambtenaren cultuur
Belangrijkste
activiteiten?

Samenwerking
Met wie werken we
samen op het gebied
van CE en met welk
doel?
• Provincie
• Schoolbesturen
• Lokale CE netwerk
• Cultuuraanbieders
• Bedrijven in de
gemeente
• Sociale partijen
in de
gemeente
• Amateur
verenigingen

• Wat doe je als gemeente om
de doelstellingen te
realiseren en welke stappen
ga je zetten?
• Wat zijn de belangrijkste
activiteiten die je zelf uit
gaat voeren?
• Wanneer ga je wat doen?

Voor wie?

Waar staan wij voor?
• Waar staat de gemeente voor
(ambities m.b.t. CE, concrete
doelstellingen, begin- en eindsituatie)?

Belangrijkste
middelen?
• Welke taken voer je zelf uit?
• Welke taken besteed je uit
aan anderen?
• Wat zijn de belangrijkste
middelen die je in gaat zetten en
voor wie (bv. prestatieafspraken
met cultuurinstellingen,
afspraken over het Cultuurmenu,
etc.)?

• Wat doe je voor de scholen
(bestuurders, leerkrachten
en leerlingen)?
• Wat doe je voor
cultuuraanbieders?
• Wat doe je voor ama
teurverenigingen?
• Wat doe je voor
welke andere partijen
(bijv. Sociaal Domein)?

Communicatie
• Hoe communiceer je
met het college van B&W
en de gemeenteraad?
• Hoe communiceer je met
de provincie?
• Hoe communiceer je met
de scholen?
• Hoe communiceer je met
culturele instellingen?
• Hoe communiceer je met welke
andere partijen (bijv. bedrijven,
Sociale Domein)?

Onderscheid
• Is er iets dat
kenmerkend
is voor onze
gemeente?
• Welk belang
hechten we aan
CE?
• Wat bieden we
aan de scholen?
• Wat bieden we
aan de culturele
instellingen?
• Wat bieden we aan
andere partijen?
• Hoe gaan we dat
dan doen?
• Moeten we daar
externen voor
inschakelen?

Inkomsten

Uitgaven

• Welke structurele inkomsten voor CE heeft de gemeente van het Rijk en
de provincie? Welke eigen middelen zijn er voor CE?
• Van welke subsidieregelingen wordt gebruik gemaakt?
• Wordt er gerekend op sponsorgelden van (lokale) organisaties voor CE?

• Welke kosten heeft de gemeente m.b.t. CE (bijv. cultuurcoach,
inhuur externen)?
• Welke kosten heeft de gemeente als gevolg van beschikbaar
stellen van materiaal/gebouwen en menskracht?
• Zijn er overige kosten?

