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Inleiding1 

In 2015 namen de instellingen Amphion, Gruitpoort en Muziekschool het initiatief om samen te 
gaan werken en wellicht samen te gaan. 
In seizoen 2019-2020 gaat –als resultaat van de verkenningen van afgelopen jaren- het 
“Cultuurbedrijf Doetinchem” er komen. De beoogde start is 01-09-2020. 
Het Cultuurplan is tot stand gekomen door de samenwerking van de directies en medewerkers van 
de drie instellingen, onder begeleiding van een extern procesbegeleider.  
Dit is een Cultuurplan, dat als basis dient voor de verdere ontwikkeling van het Cultuurbedrijf. Het 
beschrijft de inhoudelijk/artistieke en maatschappelijke pijlers waarop de organisatie in de loop van 
het komende culturele seizoen (2019-2020) wordt gebouwd 
Het plan geeft een antwoord op de doelen die hiervoor door de gemeente Doetinchem zijn gesteld. 

Wat is het nieuwe Cultuurbedrijf 

Cultuurbedrijf Doetinchem is een innovatieve netwerkorganisatie op het gebied van Kunst & 
Cultuur voor Doetinchem en omgeving. Zo brengt het Cultuurbedrijf partijen bij elkaar en fungeert 
als culturele broedplaats en professioneel podium ineen.  
 
De kracht van het Cultuurbedrijf ligt in de culturele levensloop. Die begint volgens ons op vroege 
leeftijd. Het Cultuurbedrijf vindt het haar verantwoordelijkheid om de cultuureducatie een vaste 
plek in te laten nemen binnen het onderwijs.  
Daarnaast zorgt het Cultuurbedrijf voor een kwalitatief hoogstaand aanbod, zowel in de vorm van 
workshops en lessen als (professionele) voorstellingen in de theaters.  
 
Het Cultuurbedrijf is de plek voor de verbeelding. Op de podia van het Cultuurbedrijf kun je je 
laten inspireren door het mooiste wat Nederland te bieden heeft op het gebied van theater, dans, 
muziek en art-house film. Of je maakt je dromen waar door zelf op het podium te staan, daarin 
begeleid door de medewerkers of netwerkpartners van het Cultuurbedrijf.  
 
Schematisch is deze culturele levensloop (de culturele cirkel) als volgt weer te geven: 
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij realiseren ons dat we niet alles zelf kunnen en moeten doen. We willen aanvullend zijn aan de 
markt. Zo blijven we een onafhankelijk regisseur en kunnen we een aantrekkelijke partner zijn 
voor de partijen met wie we samenwerken.  

Innovatie door samengaan  

Onze samenleving verandert in snel tempo. Culturele instellingen kunnen daarbij niet achterblijven 
en zullen permanent moeten innoveren om aan te blijven sluiten bij wat de samenleving van hen 

                                                
1 De hierbij gepresenteerde tekst is een beknopte samenvatting van het Cultuurplan 2019-2020, zoals dat in de afgelopen 
maanden tot stand is gekomen. 
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vraagt. Alle drie de instellingen hebben specifieke competenties en netwerken. Door die samen te 
voegen kunnen wij de ontwikkelingen die de komende jaren op ons afkomen omzetten in nieuwe 
producten en diensten. In één organisatie kunnen medewerkers elkaar inspireren tot innovatie.  
Het verschil tussen “hoge” en “lage” cultuur verdwijnt. Was er vroeger sprake van een door de 
“elite” bewust in stad gehouden scheiding tussen “echte kunst” en “vermaak”, tegenwoordig 
vermengen de diverse kunstdisciplines zich moeiteloos. 

Functies  

Het Cultuurbedrijf brengt de activiteiten die de drie instellingen nu afzonderlijk hebben onder in 
drie functionele afdelingen, presentatie, educatie en participatie.  
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Presentatie 

Het Cultuurbedrijf is de expert in Doetinchem en omgeving waar het gaat om de programmering en 
organisatie van voorstellingen en andere kunstuitingen. Amphion heeft de kennis in huis voor een 
hoogwaardige programmering in alle mogelijke disciplines. Qua presentaties bereikt Amphion 90% 
van het publiek met haar voorstellingen en Gruitpoort en de Muziekschool samen de overige 10% 
met o.a. films en concerten.  
Qua exploitatie van zes verschillende zalen3 is het Cultuurbedrijf zeer flexibel.    
De commercialiteit in de bedrijfsvoering en het maximale resultaat qua bereik van mensen staan 
bovenaan. In het Cultuurbedrijf kan qua programmering de artisticiteit meer aan bod komen 
(kleine zaal producties) en kan het filmaanbod meer resultaatgericht worden.  

Participatie 

Het Cultuurbedrijf staat voor de inclusieve samenleving. Door cultuurprojecten biedt zij inwoners 
van Doetinchem en omstreken de mogelijkheid actief deel te nemen aan cultuur en daarmee aan 
de maatschappij. Jongeren, ouderen en andere doelgroepen krijgen ondersteuning bij het 
organiseren van eigen evenementen en kunnen daarvoor gebruik maken van studio's, podia en 
andere ruimtes van het Cultuurbedrijf. 

                                                
2 Schema ontleend aan presentatie Bureau Berenschot, 17-11-2015 
3 grote zaal Amphion (870 stoelen), kleine zaal Amphion (290 stoelen), twee zalen Gruitpoort (106 en 55 stoelen, concertzaal 

Muziekschool (220 stoelen) , popzaal Muziekschool (55 stoelen seated en 120 bezoekers staand) 

Cultureel ondernemerschap: regionale waarde / vier functies 

Artistieke 
waarde 

Maatschappelijke 
waarde 

Economische 
waarde 

Presentatie Educatie Productie Participatie 



Het gaat om artistieke en culturele initiatieven die een rol kunnen spelen in actuele gemeentelijke 
en maatschappelijke (zorg)vraagstukken. Het gaat hier dus niet zo zeer om particuliere klanten die 
producten afnemen maar om partnerschappen en vrijwilligersparticipatie. Deze vorm van 
cultuurparticipatie is een van de drie fundamenten van het cultuurbedrijf omdat maatschappelijke 
(zorg)partners en gemeenten hebben ervaren dat kunst en cultuur een beweging op gang kunnen 
brengen die op diverse beleidsterrein effect sorteert, waaronder preventie, zelfregie en participatie 
voor burgers.	

Educatie 

Cultuureducatie is een steeds belangrijker en substantiëler onderdeel geworden van de opgave 
voor het onderwijs om jonge mensen voor te bereiden op de samenleving van nu en die van de 
toekomst.  
Het Cultuurbedrijf wil en zal daar een essentiële rol vervullen. Doordat de educatietaken nu 
verspreid liggen over de drie organisaties ontstaat er een concurrentie die voor scholen onduidelijk 
is en verdere ontwikkelingen in de weg staat. We nemen de verantwoordelijkheid voor het totale 
aanbod op het gebied van cultuureducatie en non formele leren en dragen daarmee bij aan de 
culturele levensloop van de inwoners van Doetinchem en omstreken.  
We vatten het begrip ‘educatie’ breed op. ‘Leren’ is immers veel breder dan alleen datgene, wat we 
in een formele leeromgeving aangeboden krijgen.  
“Leren” met betrekking tot het begrip presentatie: het bezoeken en genieten van een voorstelling 
of concert en het ervaren van beeldende kunst verrijkt niet alleen ons gemoed, maar leert het ons 
tevens kritisch, analyserend en verdiepend naar de wereld te kijken.,  
“Leren” met betrekking tot het begrip participatie: de werkwijze en projecten zijn niet meer en niet 
minder dan een aaneenschakeling van cultuureducatieve momenten.  
“Leren” met betrekking tot het (formeel) afgebakende begrip educatie: het Cultuurbedrijf ziet het 
als haar missie om niet alleen breed in de samenleving educatieve cultuur aan te jagen, stimuleren 
en uit te voeren, maar wil zich vooral graag focussen op die plek, die we in onze 21e eeuw 
gecreëerd hebben om jonge mensen voor te bereiden op hun toekomst en die van de samenleving.  

Activiteitenplan 2019-2020: nieuw beleid 

Stedelijk project 
Vanaf komend seizoen willen we jaarlijks met het Cultuurbedrijf vanuit onze diverse invalshoeken 
een onderscheidend en overstijgend project faciliteren c.q. organiseren.  
Voor 2019-2020 zal dat het project Freyheyt zijn. We ondersteunen en faciliteren dit project. 
Inmiddels zijn de besprekingen daarover al begonnen.  
We gaan de voostelling een speelplek geven in Amphion, het project ondersteunen met 
kaartverkoop en technische faciliteiten bieden.  
De Muziekschool gaat met haar doelgroepen aan het werk met de muziek en teksten van de 
rockopera in lessen en presentaties.  
Vanuit participatie gaat het Cultuurbedrijf tal van side-events organiseren om het project Freyheit 
verder te ‘laden’. We maken een verhalenproject met en voor ouderen, een jongeren 
theatervoorstelling en een jongeren-event rondom het thema. 
 
We willen met regelmaat (liefst ieder jaar) een dergelijk evenement voor Doetinchem en de regio 
(mede) produceren. We brengen daarvoor alle expertise die we in het Cultuurbedrijf in huis 
hebben. We zoeken daarbij nadrukkelijk naar partnerschap en initiatieven uit de Doetinchemse en 
Achterhoekse gemeenschap. We sluiten daar graag bij aan, of we organiseren een dergelijk 
evenement zelf.  
 
Stedelijke evenementen 
Op twee manieren wil het Cultuurbedrijf vanaf 2019-2020 actief zijn m.b.t. de evenementen in 
Doetinchem e.o. 
Enerzijds willen we deelnemen aan stedelijke manifestaties, anderzijds willen we een goed 
functionerend stedelijk evenementenloket mee helpen verder uit te bouwen. 
 
Filmdoeken 
Het Cultuurbedrijf heeft in de Gruitpoort heeft m.i.v. november 2019 de beschikking over twee 
filmzalen. Door het samengaan van de organisaties ontstaan er ook kansen voor het vertonen van 
meer en grotere films in Amphion.  
We gaan deze mogelijkheid onderzoeken in het komende seizoen. 
 



Eén Loket voor het primair onderwijs: C&SA. 
We willen in het seizoen 2019-2020 werken aan een integrale benadering van de cultuureducatie in 
het basisonderwijs. We geven dit project de werktitel mee: Cultuur & School Achterhoek, C&SA. 
We werken in de breedte van de cultuureducatie en bij voorkeur in afstemming en afspraken met 
alle geledingen in het onderwijs. 
Voor het seizoen 2019-2020 nemen we al een voorschot op het project door de assistentie van 
Amphion bij de programmering van voostellingen en concerten voor het PO. 
 
Integraal aanbod Cultuureducatie Vrije Tijd 
We gaan werken aan een loket, waar vraag en aanbod bij elkaar komen. 
Veel ouders lopen rond met de vraag welke kunstdiscipline het beste bij hun kind past. Wordt het 
muziekles of toch schilderen. Het Cultuurbedrijf draagt daarbij zorg voor de zichtbaarheid, 
vindbaarheid en kwaliteit van de kunsteducatie. Zij biedt de professionals laagdrempelige 
lesruimtes en een plek op haar website en ondersteunt het netwerk met 
uitwisselingsbijeenkomsten en scholing. Dit betekent dat een inwoner van Doetinchem en 
omstreken via het Cultuurbedrijf altijd een goede docent kan vinden en dat docenten een prettige 
omgeving hebben om te werken. Ook voor de amateurverenigingen in Doetinchem en omgeving 
houdt Cultuurbedrijf laagdrempelige scholing beschikbaar.  
 
Netwerk Amateurkunst vernieuwd  
De Achterhoek kent een rijk lokaal verenigingsleven. In de West-Achterhoek zijn ruim 250 
verenigingen zoals koren, orkesten, dansgroepen, theatergezelschappen en beeldend kunstenaars 
actief. In het verleden ondersteunde de provincie Gelderland op diverse plaatsen het Netwerk 
Amateurkunst, zo ook in Doetinchem. Het cultuurbedrijf wil deze ondersteuning weer verder en 
meer integraal oppakken. Op artistiek en bestuurlijk gebied, met PR en met netwerkactiviteiten.  

Organisatie vorming 

We willen in seizoen 2019-2020 werken aan de totstandkoming van één cultuurbedrijf, één 
organisatie.  
We constateren tegelijkertijd, dat we (nog) in drie gescheiden panden gehuisvest zijn. En dat 
maakt organisatorische synergie moeilijker.  
Daarnaast willen we de organisatie zoveel mogelijk als één bedrijf oplijnen. Het motto is: zoveel 
mogelijk centraal en decentraal waar nodig. 
Onderdelen, waarvan we nu al denken, dat ze gecentraliseerd moeten worden zijn: 

• een website (een portal voor alle merken en de merken separaat) 
• een ticketingsysteem (met decentrale kassa’s) 
• gezamenlijke verkoop en marketing, in ieder geval beleidsmatig 
• een financiële afdeling 

Al deze onderdelen van de bedrijfsvoering willen we onder de loep nemen.  
Dat betekent ook dat we moeten nadenken over een integrale bestuursstructuur, 
beslissingsbevoegdheid en natuurlijk het toezicht en de medezeggenschap. 
 
We hebben daarvoor een plan van aanpak gemaakt voor 2019-2020 en gaan als team van 
bestuurders onder voorzitterschap van de kwartiermaker aan de slag.  
Ook hebben we een ‘transitie Raad van Toezicht’ geformeerd, bestaande uit twee 
vertegenwoordigers per instelling. Zij zien toe op het proces en de resultaten en zijn uiteindelijk 
verantwoordelijk voor de governance structuur van de nieuwe organisatie. 
Al in een vroeg stadium betrekken we de Ondernemingsraden en de personeelsvertegenwoordiging 
bij de plannen. 
 
Dat betekent voor de focus op 2019 en 2020:  

(a) governance (toezicht en bestuur) 
(b) meerjarenplan exploitatie met zicht op saldowinst voor opbouw reserve. 

 
Er ligt een duidelijke prioriteit bij het komen tot een sluitende exploitatie op termijn van 3-5 jaar.  

Financiering 

De begrotingen 2020 van de drie instellingen gezamenlijk laten op een exploitatie van ruim 8 mio 
het volgende zien: 



• In de totaliteit van de start van het Cultuurbedrijf (huidige situatie) wordt 27% van de 
totale exploitatielast gedekt door cultuur-subsidie van de gemeente Doetinchem. De 
resterende 73% komt uit eigen opbrengsten, externe fondsen en -subsidies. 

• De verhouding tussen marktinkomsten en bijdrage uit fondsen en subsidies verschilt per 
categorie.  

• De samengestelde begroting laat een tekort zien van 3k, voornamelijk veroorzaakt door de 
bezuinigingen van de gemeente Doetinchem. 
 

Voor de realisatie van de innovatie hebben we een a-structureel budget nodig van 2 K. Daarnaast 
zullen we a- structurele frictiekosten moeten maken, vanwege de afslanking van de organisatie 
door het samenbrengen van organisatie onderdelen. De kosten daarvan kunnen in dit stadium nog 
niet worden geraamd. 
De gemeente Doetinchem heeft aangegeven geen mogelijkheden te zien hiervoor structureel of 
eenmalig een bijdrage te leveren. Deze financiële opgave komt aldus voor rekening van het nieuwe 
Cultuurbedrijf. 
 
Teneinde het huidige tekort van de drie instellingen gezamenlijk in te lopen en de nodige middelen 
voor innovatie en fictiekosten te vergaren en de gevelproblematiek voor Amphion financieel te 
coveren, maken we een sluitend meerjarig exploitatie plan.  
We zullen dit tekort terugbrengen door (een mix van): 

• Kostenreductie 
• Vergroten verdiencapaciteit 
• Synergie in de organisatie bij de vorming van één organisatie 
• Herbezinning op taken 
• Bijdrage uit vrij besteedbare reserves 

Tenslotte 

We hopen u met deze bijdrage een inkijk gegeven te hebben in onze plannen. We beseffen dat de 
opgave, waarvoor we staan ten minste uitdagend genoemd kan worden, maar we hebben er het 
volste vertrouwen in. We denken met deze aanpak een nieuwe start te kunnen maken in dit 
seizoen, zodat het Cultuurbedrijf zich de komende jaren kan door ontwikkelen tot dé culturele 
partner voor Doetinchem en omstreken. 
 
 
Ester van de Haar (De Gruitpoort) 
Henk Lubberdink (Muziekschool Oost-Gelderland) 
Charles Droste (Schouwburg Amphion) 

 
 


