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NIEUWSBRIEF CULTUURMAKELAAR 

Beste lezer,

Mede op verzoek van de gemeente breng ik graag een aantal zaken bij u onder de aandacht:


Het Cultuur Innovatiefonds Provincie Utrecht 
CIPU ondersteunt innovatieve ideeën om de culturele sector toekomstbestendig te maken. Dit jaar 
heeft CIPU twee nieuwe onderdelen gelanceerd: in september organiseerden we Innovatiecafés in 
Woerden, Houten en Zeist en dit najaar volgt er een serie ontwerp-workshops. In deze mail lees je meer 
over de geleerde lessen van de eerste reeks Innovatiecafés en krijg je een extra kans om je aan te melden 
voor onze ontwerp-workshop!   
 
Samen met Jon Heemsbergen en Terry Brochard van Art- Up, Dave Damen van Cultuurplatform Woerden, 
Bea Nederhoff van Cultuur aan de Slinger en Bo Hendriksen van Cultuur uit Zeist organiseerden we in 
september drie Innovatiecafés in de provincie Utrecht. In Houten, Woerden en Zeist gingen we aan de hand 
van een centraal thema het gesprek aan met elkaar. Op de eerste plaats om kennis te delen, maar ook om 
input te verzamelen voor ons workshop-programma. In dit wrap-up artikel delen we de geleerde lessen en 
opgehaalde inzichten. Lees meer op www.cultuurinnovatiefonds.nl 


Extra workshop! 

Wegens de vele aanmeldingen voor ons workshop programma organiseren we een extra ontwerp-
workshop. In dit programma, bestaande uit twee dagdelen, leg je de basis voor jouw innovatieve idee. Je 
maakt kennis met verschillende innovatiemethodes (zoals Design Thinking), krijgt concrete tools en scherpt 
jouw onderwerp of vraagstuk aan. Dit doe je in een groep gelijkgestemden en onder begeleiding van de 
ervaren trainers van Art-up, die je op weg helpen en met je meedenken. Na afloop heb je een helder beeld 
van jouw innovatieproject. Ook heb je een concreet stappenplan om mee aan de slag te gaan. Pitch je het 
idee vervolgens bij CIPU? Mogelijk krijg je dan budget én begeleiding van CIPU om je plan verder uit te 
werken en uit te voeren! Meedoen met de ontwerp-workshop? Meld je aan vóór 22 oktober.  
 
Praktische info 

- Maandag 31 oktober en maandag 14 november van 13.30 tot 18.00 uur (let op: je bent dus beide 

dagdelen aanwezig) 

- Deelname aan de workshop is kosteloos en geeft je handvatten om jouw idee of ontwerp verder uit te 

werken 

- Deze workshop kan het begin zijn van een traject bij CIPU waarin je begeleiding en financiering krijgt om 

jouw idee of ontwerp nog verder door te ontwikkelen 

- De workshop is ook als los onderdeel te volgen

- Vragen of even sparren over je aanmelding? Mail naar info@cultuurinnovatiefonds.nl


Energiecrisis en de culturele instellingen 
Tijdens de Algemene Beschouwingen was er veel aandacht voor de huidige energiecrisis en de kosten die 
deze crisis met zich meebrengt voor onder andere het MKB. Er is via een aangenomen motie gevraagd om 
bij de zoektocht naar gerichte ondersteuning vanuit het Rijk voor het MKB ook te kijken naar verenigingen, 
maatschappelijke voorzieningen, scholen én culturele instellingen.


http://www.cultuurinnovatiefonds.nl


Ook voor de Utrechtse cultuur- en erfgoedsector heeft de energiecrisis veel gevolgen, zeker in combinatie 
met de inflatie en publiek dat nog niet volledig is teruggekeerd. Ook jullie als gemeenten worden hiermee 
geconfronteerd als eigenaar van gebouwen waarin cultuur- en erfgoedinstellingen gevestigd zijn.


Er zijn ondertussen verschillende initiatieven gestart om instellingen te ondersteunen. Meer informatie kunt 
u krijgen bij de cultuurmakelaar of bij de gemeente miriam.van.gelder@stichtsevecht.nl


Herstelprogramma amateurkunst 

Ook in het kader van corona: omdat de pandemie ook grote impact heeft gehad op de amateurkunsten, is 
ZIMIHC een Herstelprogramma gestart. Het programma is voor iedereen die in formeel en informeel 
groepsverband aan amateurkunst doet, zoals leden, deelnemers, bestuurders en professionals uit alle 
kunstdisciplines. Aan de hand van vijf centrale thema’s komen er (inter)actieve workshops in vijf regio’s in 
de provincie. In deze workshops worden concrete handvatten ontwikkeld die beschikbaar komen in een 
Openbare kennisbank. Deelname is gratis.


Het programma loopt van september 2022 t/m juni 2023 en wordt gecoördineerd door Froukelien IJntema. 
Zij is een ervaren netwerkontwikkelaar, groepscoach én koordirigent. Zij werkt hierbij samen met andere 
experts en stemt af met de beleidsadviseurs cultuur en cultuurmakelaars in de gemeenten.

Op de hoogte blijven en/of ideeën en voorstellen delen? 

Mail dan naar f.ijntema@zimihc.nl


Agenda 2023 
Mochten jullie plannen hebben voor het komende jaar, dan hoor ik dat graag! Enerzijds om te kijken of we 
inderdaad kunnen koppelen en anderzijds om te voorkomen dat we in elkaars vaarwater komen te zitten. En 
zet de activiteiten op de (online)agenda van VARnws.nl Daar verzamelen we het overzicht en wekelijks staat 
er een selectie in de papieren krant. Help ons de agenda zo volledig mogelijk te maken!

Voor meer informatie over Pr-mogelijkheden kijk op de site van vechtsnoer.nl voor tips en trucs!


Cultuurcafe 
U mag bovenstaande plannen mailen of doorbellen, maar het is natuurlijk veel leuker om dat persoonlijk te 
doen. Daarom organiseer ik in oktober weer een cultuurcafe waarbij wij van gedachten kunnen wisselen. 
Het café is op 27 oktober op fort Maarsseveen. Ik hoor graag (via mail of app) of u er bij bent, dan weet ik 
ook hoeveel koffie ik klaar moet zetten.


Cultuurfonds Stichtse Vecht. 
De volgende ronde voor het aanvragen van subsidie sluit op 25 november. Genoeg tijd dus om uw plannen 
op een rijtje te zetten en een aanvraag te doen voor een financiële bijdrage.

Het is tegenwoordig ook mogelijk om een subsidie aan te vragen als je geen stichting of vereniging bent. 
Zodoende wil het fonds ook kleinere initiatieven stimuleren. Zij vragen ook nadrukkelijk om jongeren te 
stimuleren actief te worden in de kunst en cultuur. Mocht u weten van sluimerende talenten: maak ze 
wakker en breng ze met ons in contact. 


Vriendelijke groet en tot ziens!

Marcel Blekendaal, cultuurmakelaar Stichtse Vecht

Cultuurmakelaar@vecht.nl 

www.Vechtsnoer.nl

06 15373226
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De cultuurmakelaar houdt iedere vrijdag kantoor op Fort Maarsseveen. 

Van 10.00 tot 16.00 uur aan de Herenweg 3 in Maarssen. U bent van harte welkom!


Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, laat dat dan even weten via een mailtje!


