
From: Lugt, Arjen van der <lugt.a>
Sent: woensdag 10 juli 2019 11:47:30
To: OW-Info
Cc:
Subject: FW: mede op verzoek van college: Jaarverslag 2018 en Jaarplan 2019 Cultuurcoach Oudewater t.b.v. gemeenteraad
Attachments: Jaarverslag 2018 Cultuurcoach Oudewater.pdf; Jaarplan Cultuurcoach Oudewater 2019.pdf 

Graag inboeken als ingekomen stuk voor de gemeenteraad van Oudewater.

Met vriendelijke groet, 

Arjen van der Lugt

Raadsgriffier

E: a.lugt@oudewater.nl

T: 06 – 30 25 64 79

Van: Mirjam van den Bremen [mailto:mirjam.vandenbremen@bibliotheekhgh.nl] 
Verzonden: dinsdag 9 juli 2019 17:55

Aan: !Griffie-oudewater
CC: 'weg.f@woerden.nll'; Saskia Wulterkens

Onderwerp: mede op verzoek van college: Jaarverslag 2018 en Jaarplan 2019 Cultuurcoach Oudewater t.b.v. gemeenteraad

Beste griffie,

Op 18 juni jl. was de cultuurcoach Oudewater, Saskia Wulterkens, te gast in het college van Oudewater. Mede op verzoek van het college informeren 

wij ook de raad over het jaarverslag 2018 en het jaarplan 2019 van de cultuurcoach. 

De Bibliotheek Het Groene Hart heeft sinds 2012 het werkgeverschap over de cultuurcoach Oudewater. Daarom is een verkorte versie van het 

jaarverslag van de cultuurcoach ook onderdeel van het jaarverslag 2018 van de Bibliotheek: 

https://regiobibliotheekhetgroenehartjaarverslag.nl/activiteiten/#cultuurcoachoudewater

Met vriendelijke groet,

Saskia Wulterkens, cultuurcoach Oudewater

http://www.cultuurhuisoudewater.nl/

https://www.facebook.com/CultuurhuisOudewater/

Met vriendelijke groet, 

Mirjam van den Bremen • directeur

Bereikbaar: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Meulmansweg 27 • 3441 AT  WOERDEN

T 0348 441941 • mirjam.vandenbremen@bibliotheekhgh.nl

www.regiobibliotheekhetgroenehart.nl



Jaarplan Cultuurcoach Oudewater 2019 

Visie 

Cultuur is van groot belang om de eigenheid van het kind te stimuleren. Kinderen leren 

een mening te vormen, creatief denken, samenwerken, zichzelf uit te drukken, respect te 

hebben voor zichzelf en voor een ander. Belangrijke onderwerpen voor nu en voor later.  

Cultuuroverdracht is van groot belang voor ieders betrokkenheid bij de samenleving. Wie 

kennisneemt van kunst, erfgoed en media, en daar bewust en actief mee bezig is, doet 

mee aan de samenleving en ontwikkelt begrip voor andere normen, waarden en culturen.  

Missie 

De cultuurcoach brengt  scholen, jeugdwerk, bibliotheek, kinderopvang, verenigingen en 

andere betrokken partijen samen, met als gezamenlijk doel: cultuurstimulering, ter 

bevordering van kwaliteiten en talenten, voor alle kinderen in Oudewater.   

 

We staan voor: 

1. Stimuleren, ondersteunen en adviseren bij Cultuur (historische) educatie, zowel 

binnen als buiten schooltijd 

2. Samenwerking met Jeugdwerk, Cultuur wordt ingezet als middel ter preventie en het 

behouden van een band met de stad.  

3. Culturele cohesie, waarbij culturele aanbieders zoveel mogelijk worden gestimuleerd 

samen te werken en elkaar te versterken.  

We gaan voor 

Verbinding zoeken en samenwerking stimuleren tussen Oudewaterse Culturele en 

erfgoed organisaties, onderwijs en jeugd.  

 

Strategie 

De cultuurcoach neemt een actieve rol aan op het gebied van signalering van vraag en 

aanbod. Zij draagt er actief aan bij om de juiste personen, verenigingen en organisaties 

bij elkaar te brengen, zodat de drie aandachtsgebieden zo optimaal mogelijk aan bod 

komen.  

 

Kansen: 

-Contact met de culturele samenwerkingspartners van de Cultuurcoach 

-Duidelijke visie 

-Flexibiliteit  

-De hoeveelheid cultuur en erfgoed in de gemeente Oudewater 

-Welwillendheid van de verenigingen in de gemeente 

-De vernieuwing en opkomst van 21e eeuwse vaardigheden binnen het onderwijs, 

waardoor de koppeling met kunst en cultuur gemakkelijk gemaakt kan worden.  

 

Bedreigingen: 

-Dubbelrol van Cultuurcoach en programma coördinator Cultuurhuis 

-Verwachtingen vs mogelijkheden. Er is veel aanbod en vraag voor en door de 

Cultuurcoach, dit maakt dat er keuze gemaakt moeten worden die binnen de visie en 

opdracht passen en haalbaar zijn. 

-De juridische status van de Cultuurcoach functie maakt dat subsidie aanvragen, voor 

projecten of evenementen, bij derden niet tot nauwelijks niet mogelijk zijn.  



Doelen 

 

Bij het invullen van cultuur en erfgoed educatie binnen en buiten schooltijd worden 

scholen, verenigingen en musea gestimuleerd de samenwerking met elkaar te vinden. 

 

Cultuur activiteiten zijn voor iedereen in Oudewater toegankelijk.  

 

Cultuur aanbieders en scholen weten van het  bestaan van de Cultuurcoach en waar zij 

deze voor in kunnen zetten.  

De Cultuurcoach behoud een actieve samenwerking met de jongerenwerker van 

Oudewater, met als doel een interessant cultureel aanbod voor de leeftijd 10 plus te 
behouden.  

 

 

Activiteiten 

 

-Het educatief aanbod van musea, de geschiedkundige vereniging en stichting Gerard  

 David is zichtbaar voor de scholen. De Cultuurcoach adviseert onderwijs en instellingen    

 hoe zij elkaar beter kunnen bereiken.   

  

          De Cultuureducatie map is uitgedeeld, na aanleiding hiervan organiseren we met  

          de musea en de GVO een erfgoedmiddag voor de scholen. Hier worden de cultuur  

          coördinatoren voor uitgenodigd, om ze te informeren over de lesmogelijkheden.  

 

 Met Kunstcentraal en Landschap Erfgoed Utrecht wordt gekeken waar nog  

          mogelijkheden liggen om deze organisaties met de scholen te verbinden. 

 

 Bij het Fonds van Cultuurparticipatie wordt een aanvraag gedaan om het project      

          Aap, Noot, Scratch uit te voeren op de Oudewaterse scholen. Hierbij worden  

          erfgoed en mediakunst aan elkaar verbonden. Alle kinderen van de groepen 7/8  

          komen in het museum en de musea en erfgoedinstellingen worden ingezet bij het  

          behalen van de 21e eeuwse vaardigheden.  

         De Cultuurcoach neemt op uitnodiging van de GVO plaats in de denktank om hun  

         museum en educatie aanbod meer te digitaliseren en aantrekkelijk te maken voor  

         scholen. 

 

-Continueren Naschoolse activiteiten op het gebied van Cultuur 

 Het huidige aanbod op het gebied van NSA wordt jaarlijks in kaart gebracht. Waar  

          aanvulling mogelijk, of vraag naar is worden door de Cultuurcoach NSA  

          activiteiten opgezet. Dit zoveel mogelijk in lijn met projecten van de school en  

          Kunstcentraal.            

 

-Behouden van jaarlijkse projecten als het Kinderboekenweekfeest en dichtwedstrijd. 

 Er wordt een dichtwedstrijd rondom 4 mei georganiseerd. De wedstrijd wordt  

          aangevuld met een gastcollege door een oorlogsveteraan en een dichtles op  

          school gegeven door de Stadsdichter. 

 

 

 



-Uitbreiden van activiteiten voor jeugd 12+ 

 In samenwerking met Jeugdwerk wordt bekeken waar de behoeftes van de jeugd  

          in Oudewater liggen op het gebied van naschools aanbod. Samen met jeugd,  

          verenigingen, ouders en andere betrokkenen wordt het aanbod voor deze       

          doelgroep vergroot. 

Samen met Jeugdpunt wordt er een urban festival georganiseerd gericht op  

talentontwikkeling voor de jeugd 12+ 

 

Jeugdpunt en de Cultuurcoach zetten het beste idee van Oudewater op, waarbij er  

samen met de scholieren uit de groepen 8 diverse culturele activiteiten worden 

opgezet.  

-Betrokkenheid bij Cultuurnotitie 

       De gemeente is bezig met het opzetten van een Cultuurnotitie, de Cultuurcoach  

       adviseert waar mogelijk.  

 

- Cultuuractiviteiten in Oudewater worden voor iedereen toegankelijk. 

 De Cultuurcoach draagt er zorg voor dat informatie omtrent de declaratieregeling  

          en de groene Hart regeling onder de aandacht komt bij degene die hier gebruik  

          van mogen maken. 

-Het Culturele Netwerk blijft  bestaan en wordt waar nodig versterkt of vergroot. 

 De Cultuurcoach heeft een actieve houding waar het aankomt op culturele  

          aanbieders in Oudewater. Nieuwe organisaties worden waar nodig benaderd voor  

          samenwerking. Met bestaande organisaties wordt er geïnvesteerd in een blijvend  

          goed contact.  

 

Evaluatie 

Eind 2019 worden de resultaten van de Cultuurcoach gemeten. Dit wordt opgenomen in 

het jaarverslag van Bibliotheek het Groene Hart. Over zowel de output als de outcome 

worden uitspraken gedaan. 

 

Op het niveau van output wordt onder andere gekeken naar het aantal activiteiten waar 

de cultuurcoach bij betrokken is geweest, het aantal naschoolse activiteiten en het aantal 

deelnemers daar aan, het aantal scholen dat is bereikt en welke partijen daarbij 

betrokken worden. 

 

Daarnaast wordt er nagedacht over de invulling van een exit interview om de outcome in 

kaart te brengen. Er wordt gekeken hoe dit in de toekomst ingevuld kan worden 

eventueel met voorbeelden van andere organisatie zoals Kunst Centraal of de 

Bibliotheek.   
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Cultuurcoach Oudewater 2018 

 

Bibliotheek het Groene Hart heeft sinds 2012 het werkgeverschap over de Cultuurcoach 

van Oudewater. 

Cultuur is van groot belang om de eigenheid van het kind te stimuleren. Kinderen leren 

een mening te vormen, creatief denken, samenwerken, zichzelf uit te drukken, respect te 

hebben voor zichzelf en voor een ander. Belangrijke onderwerpen voor nu en voor later. 

De Cultuurcoach draagt actief bij aan cultuurbevordering binnen Oudewater. Zij 

signaleert de behoeftes op het gebied van culturele activiteiten van zowel scholen, jeugd, 

ouders, verenigingen, bibliotheek, kinderopvang, jeugdwerk, als andere 

opvoedondersteuners. Naar aanleiding van deze behoeftes wordt er een actueel 

activiteitenaanbod opgezet. 

In 2018 had de Cultuurcoach de volgende doelen: 

Bij het invullen van cultuur en erfgoed educatie binnen en buiten schooltijd worden 

scholen, verenigingen en musea gestimuleerd de samenwerking met elkaar te vinden. 

 

Cultuur activiteiten zijn voor iedereen in Oudewater toegankelijk.  

 

Cultuur aanbieders en scholen weten van het  bestaan van de Cultuurcoach en waar zij 

deze voor in kunnen zetten.  

De Cultuurcoach behoud een actieve samenwerking met de jongerenwerker van 

Oudewater, met als doel een interessant cultureel aanbod voor de leeftijd 10 plus te 

behouden.  

Om deze doelen te behalen werden de volgende activiteiten uitgevoerd: 

Het opzetten van een activiteitengids voor de scholen en naschoolse opvang, met daarin 

het aanbod van alle culturele aanbieders uit Oudewater.  

 
Uitreiking eerste exemplaar van de Cutuurgids aan Wethouder Bas Lont 
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Reacties vanuit de scholen en de verenigingen waren zeer positief. Een overzicht als dit 

stond al lang op het verlanglijstje van de Oudewaterse basisscholen.  

In de map is alles te vinden op het gebied van Kunst en Cultuur-educatie in Oudewater 

en is bedoeld om scholen en de plaatselijke verenigingen, muziek– en dansscholen, de 

Bibliotheek en musea nog meer aan elkaar te verbinden. 

De scholen hadden al eerder de wens uitgesproken dat  

er een overzicht kwam van de mogelijkheden die Oudewater 

te bieden heeft. 

Dit om de thema’s die binnen de school worden  
behandeld nog breder aan te kunnen bieden. 

 

 

 

 

 

 

 

Musea, de geschiedkundige vereniging en stichting Gerard David stellen met 

elkaar een  educatief programma op. 

 

De eerste stappen naar gezamenlijke overleggen en programma’s is gezet. In 
samenwerking met Nettie Stoppelenburg is er een educatief programma opgezet rondom 

de 80 jarige oorlog: “Oudewater in Roerige tijden.”  
Er wordt gekeken hoe in het komende jaar deze programma’s uitgebreid kunnen worden 
naar de overige musea. Ook de Stichting Gerard David werkt aan een educatieve 

speurtocht voor de scholen en het programma AAP, NOOT, Scratch is in ontwikkeling, 

een samenwerking met het Touwmuseum. 

In het afgelopen jaar is een eerste basis gelegd om in de toekomst op verder te werken.  

 

                         

 

 

 

 

“Wat een levenswerk!” Cultuur 
coördinator van een van de 

basisscholen.  

Ik kreeg van collega en 
cultuurcoördinator Simone 

gisteren de cultuurgids in mijn 

handen geduwd. Wat ziet die er 

gaaf uit. Een gids om trots op te 

zijn. Bedankt  

Ab van den Heuvel directeur 

Klavertje vier 

 



 

3 

 

Continueren Naschoolse activiteiten op het gebied van Cultuur 

 

In 2018 is er een vervolg geweest in het aanbieden 

van naschoolse activiteiten.  

 

Ook dit jaren waren de tekenlessen weer een groot  

succes. Naast de creatieve workshops, koken en 

theater zijn er voor het eerst dit jaar ook Coderdojo ’s 

georganiseerd. 

 

Bij het organiseren van de activiteiten wordt er vooral 

gekeken naar wat aanvullend is in Oudewater, de 

vraag die ouders en kinderen hebben en wat er  

aansluit bij het aanbod op school.   

 

  Voorstelling “Kabouter gezocht” is samenwerking met Muziekhuis  

                                                          Oudewater 

 

Het aantal deelnemers is in 2018 met 73,2% toegenomen.                                                                   
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Deelnemers activiteiten waarbij 
de Cultuurcoach betrokken is

Ik vind het leuk om naar 

tekenles te gaan ,omdat ik het 

altijd al leuk heb gevonden en 

ik wil graag verder leren 

tekenen.  

Wat ik het leukste vind dat ik 

heb geleerd is cartoon 

poppetjes tekenen en je zelf 

als cartoon.  

Ik wil me de volgende keer  

weer opgeven omdat ik graag 

verder wil met tekenen en er 

beter in worden. 

                       Ilse – 11 jaar 
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Behouden van jaarlijkse projecten als het Kinderboekenweekfeest en 

dichtwedstrijd. 

 

Ook dit jaar heeft het Kinderboekenweekfeest weer plaats gevonden. Rondom het thema 

Vriendschap kwam theatergroep Gnaffel naar het Cultuurhuis om de voorstelling “De 
Vriendelijke Draak” te spelen. Aan deze voorstelling zaten allerlei activiteiten gekoppeld. 
Het aantal bezoekers was verdubbeld ten opzichte van vorig jaar, veel ouders hebben het 

boek gekocht om thuis met hun kind voor te lezen en ook werd er aangegeven dat de 

wens er was om volgend jaar weer een voorstelling te kunnen bekijken. 

 

                    
                    Voorstelling de Vriendelijke Draak tijdens de Kinderboekenweek 

 

Ook de dichtwedstrijd was weer een succes. Koert Westerman en Marja Verhoeve hebben 

op 4 van de 5 basisscholen een dichtles gegeven. 224 leerlingen hebben de les gevolgd, 

waarvan 150 leerlingen een gedicht hebben ingestuurd voor de dichtwedstrijd voor 4 

mei. 

De twee winnaars hebben hun gedicht voorgelezen tijdens de officiële plechtigheid op 4 

mei.  

               
              Uitreiking prijs aan winnaars dichtwedstrijd rondom 4 mei, op de grote Markt  

                                                   tijdens Koningsdag 
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Uitbreiden van activiteiten voor jeugd 12+

In 2017 is een start gemaakt met de 

samenwerking met Jeugdpunt. Deze 

samenwerking is in 2018 verder 

uitgebouwd. Binnen Oudewater zijn er 

steeds meer activiteiten voor de jeugd 

van 12 plus terug te zien.  

De Cultuurcoach en Jongerenwerker 

werden o.a. benaderd door de Vrienden 

van Oudewater om mee te doen met een 

Halloween griezelavond, waar meer dan 

200 jongeren aanwezig waren.  

 

Ook werden in 2018 de eerste stappen 

gezet voor het organiseren van een 

jeugdfestival, het Follow Your Dream 

festival, wat in 2019 georganiseerd gaat 

worden.  

                                                                                   

 

 

 

Zichtbaarheid van de Cultuurcoach wordt vergroot/ Het Culturele Netwerk blijft  

bestaan en wordt waar nodig versterkt of vergroot 

 

Het aantal organisaties, verenigingen en culturele stichtingen waarmee de Cultuurcoach 

samenwerkt is duidelijk vergroot. De Cultuurcoach werkte in 2018 samen met alle 

Oudewaterse Basisscholen, diverse culturele verenigingen, musea, geschiedkundige 

vereniging, muziekhuis, dansscholen, jeugdwerk, Kunst Centraal gemeente en 

Bibliotheek. 
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De voorstelling, de Mol die wilde weten wie er op zijn hoofd heeft gepoept in het Cultuurhuis. Een 

samenwerking tussen de Cultuurcoach en Kunst Centraal.  

 

Cultuuractiviteiten in Oudewater worden voor iedereen toegankelijk. 

De Cultuurcoach zet zich actief in om de declaratie regeling in Oudewater meer in beeld 

te krijgen. In de gids die naar de scholen is gegaan zijn alle directeuren geïnformeerd 

over de regeling, zodat zij ouders die recht hebben op deze regeling van de juiste 

informatie kunnen voorzien. 

 

Een deel van de Kleynsma gelden is via een projectaanvraag terecht gekomen bij de 

Cultuurcoach, hiermee wordt een gratis festival voor jongeren in Oudewater 

georganiseerd. Tijdens dit festival wordt de nieuwe tool van de declaratie regeling 

gepresenteerd aan de inwoners van Oudewater. 
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Cultuurhuis Oudewater 

 

De Cultuurcoach is voor een deel van haar functie verbonden aan het Cultuurhuis van 

Oudewater, waar zij de programma coördinatie uitvoert. In het Cultuurhuis worden 

diverse culturele activiteiten georganiseerd.  

 

Afgelopen jaar is hard gewerkt aan de zichtbaarheid van het Cultuurhuis. Zo is er een 

krant uitgebracht, deze is huis aan huis verspreidt met een bereik van 15.000 kranten. 

Daarnaast werd er een Open Dag georganiseerd door alle Cultuurhuis bewoners. 

 

   

 

In 2018 zijn het aantal organisaties die in het Cultuurhuis tijdelijk of structureel een 

activiteit organiseren met 29.03% toegenomen. De toename is vooral te zien na het 

uitbrengen van de krant in september. 

 

Ook de programma coördinator organiseert diverse activiteiten in het Cultuurhuis. Hierbij 

wordt er vooral vraaggericht gekeken en ingespeeld op wat er speelt in Oudewater. 

Voorbeelden van activiteiten zijn een workshop Handletteren, dichtbundelpresentaties en 

Kerstworkshops. 
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Organisaties die van het 

Cultuurhuis gebruik hebben 

gemaakt.

Handletteren: 

Was zeker leuk! Het is voor alle 

leeftijden, ben thuis verder gegaan 

met mijn kids van 5 en 4. –Judith- 
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