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1 Inleiding 
 

Via deze weg dient SamenDoen de subsidieaanvraag 2018 in voor de combinatiefunctionaris cultuur. 

Deze subsidieaanvraag is tevens bedoeld als jaarplan voor 2018. 

De aanvraag is gebaseerd op het subsidiebeleidskader 2018 – 2019 en de uitvraag van de gemeente. 

Gemeente Leerdam heeft de intentie uitgesproken dat deze subsidieaanvraag in principe bedoeld is 

voor 2 jaar. Vanwege de gemeentelijke herindeling in 2019 kan gemeente Leerdam echter alleen 

maar subsidie toezeggen voor 2018.  

De volgende planning is van toepassing voor de behandeling van de subsidieaanvraag 

 Op 15 augustus 2017 levert SamenDoen de aanvragen aan de gemeente aan. 

 Op 11 september 2017 levert de gemeente haar reacties op de aanvraag aan SamenDoen 
aan. 

 Op 18 september is er een subsidieoverleg tussen de gemeente en SamenDoen. 

 Op 27 september levert SamenDoen de aangepaste subsidieaanvraag aan de gemeente aan. 

 De beleidsambtenaar stelt de beschikking op. 

 Op 31 oktober neemt het College van B&W een besluit over de subsidieaanvraag en 
beschikking. 

 Op 6 november ontvangt SamenDoen de beschikking voor combinatiefunctionaris cultuur. 
 

Op basis van de beschikkingen legt SamenDoen (per kwartaal en jaar) verantwoording af over 

behaalde resultaten conform het beleid/proces resultaatgericht werken en verantwoorden van 

SamenDoen. 

De subsidieaanvraag bestaat uit de volgende onderdelen 

1 Inleiding 
2 Kaders uitvraag van de gemeente 
3 Programma combinatiefunctionaris cultuur 
4 Resultaten combinatiefunctionaris cultuur 
5 Coördinatie en communicatie 
6 Financiën 

2 Kaders vanuit de uitvraag 

Hieronder worden de kaders van de uitvraag weergegeven die in 2018 van toepassing zijn voor de 

combinatiefunctionaris cultuur. Deze zijn: 

Effect: 

Kinderen en jongeren gaan met cultuur om, ontwikkelen (hierdoor) een beter welbevinden en komen 

tot betere schoolresultaten. 

Algemene doelen: 

 Kinderen zijn beter bekend met verschillende vormen van cultuur. 

 Kinderen doen vaker aan cultuur. 

 Meer kinderen zijn lid van culturele verenigingen. 

 Scholen, cultuurinstellingen en verenigingen werken meer samen. 

 Meer kinderen hebben plezier in (voor)lezen. 
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 Het educatieve aanbod van Het Glasmuseum is versterkt 

3 Programma combinatiefunctionaris cultuur 
Op basis van bovengenoemde kaders, het combinatiefunties programma voor cultuur op en naschool 

en waar mogelijk in aansluiting op cuultuureducatie met Kwaliteit, levert de combinatiefunctionaris 

cultuur in het Glasmuseum, op scholen, bij de kinderopvang en in de wijken de volgende prestaties in 

2018:   

1. Leerdam Glasstad 

a. Culturele ankers glas: actualiseren digitaal educatieprogramma incl. lesmateriaal, 

organiseren workshops & rondleidingen en introductie op scholen. 

b. Culturele ankers erfgoed: opstellen projectplan, fondsen werven, ontwikkelen 

digitaal educatieprogramma incl. lesmateriaal, organiseren workshops & 

rondleidingen en introductie op scholen. 

c. Educatieprogramma tentoonstellingen Glasmuseum: ontwikkelen programma’s met 

bijbehorend lesmateriaal, organiseren rondleidingen & workshops en introductie op 

scholen. 

2. Talententuin: organiseren workshops en introductie op scholen. 

3. Ondersteuning muziekeducatie: 2 – 4 x per jaar meedenken met de werkgroep die dit 

organiseert. Onderzoeken of er een verbinding kan worden gemaakt met de talententuin. 

4. Voorleesexpress: afstemmen met de combinatiefunctionaris cultuur van de bibliotheek met 

als doel de Voorleesexpress waar mogelijk te verbinden met naschoolse cultuuractiviteiten. 

5. SamenDoen dag: invulling geven aan cultuuractiviteiten (voor kinderen) op de Samendoen 

dag. 

4 Resultaten combinatiefunctionaris cultuur 
Op basis van het voorgaande programma wil de combinatiefunctionaris cultuur de volgende 

resultaten behalen. 

1. Leerdam Glasstad 

 Kinderen nemen deel aan culturele activiteiten op en na school. 

 De scholen maken gebruik van goede cultuureducatie programma’s, op school gericht op de 
lokale culturele omgeving (culturele ankers, lokaal erfgoed), en zijn positief over deze 
programma’s. 

 De Leerdamse schooljeugd is vertrouwd met het aanbod van het museum en de lokale 

cultuurhistorie. 

a. Het cultuur educatie programma voor Culturele Ankers glas is geactualiseerd zodat 

deze in 2018 kan worden aangeboden op scholen als doorlopende leerlijn. 

i. Eind 2018 bieden tenminste 7 van de 10 basisscholen 

cultuureducatieprogramma’s aan.  

ii. 80% van de scholen / kinderen is hier tevreden over. 

b. Het cultuur educatie programma voor Culturele Ankers erfgoed is ontwikkeld en er 

zijn naar verwachting in 2017 fondsen geworven. Onder deze voorwaarde kan het 

programma medio 2018 (start nieuw schooljaar) worden aangeboden aan scholen 

i. Eind 2018 bieden tenminste 2 van de 10 basisscholen dit 

cultuureducatieprogramma aan.  

ii. 80% van de scholen / kinderen is hier tevreden over. 
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 Het (Glas)museum (en Glasblazerij) beschikt over goede educatieve programma’s voor de 
jeugd.  

a. Er zijn educatieve programma’s en materialen ontwikkeld voor de jeugd. 

b. Eind 2018 hebben tenminste 6 van de 12 scholen deelnemende basisscholen uit 

Leerdam en 10 scholen uit de regio het Glasmuseum of Glasblazerij bezocht. 

c. 80% van de scholen (leerkrachten) en 80% van de kinderen is hier tevreden over. 

2. Talententuin 

 Kinderen nemen deel aan culturele- en sportieve activiteiten op en na school. 

 Een aantal van de kinderen die gebruik maken van het cultuuraanbod van de 

combinatiefunctionarissen stroomt door naar de reguliere culturele organisaties. 

a. 300 kinderen nemen deel aan de talententuin. 

b. 5 kinderen zijn doorgestroomd naar het reguliere aanbod voor cultuur. 

3. Muziekeducatie (uitgevoerd door een werkgroep) 

 Kinderen nemen deel aan culturele activiteiten op en na school. 

 Culturele verenigingen voelen zich meer ondersteund inzake het opzetten van o.m. hun 

jeugdbeleid. 

c. Eind 2018 bieden de lokale muziekverenigingen muziekonderwijs aan 11 

basisscholen in Leerdam. 

d. 80% van de deelnemers is tevreden. 

e. Eind 2018 zijn 5 kinderen doorgestroomd naar een muziekvereniging. 

f. De combinatiefunctionaris Cultuur van SamenDoen neemt deel aan de werkgroep, 

monitort de resultaten en onderzoekt of er verbinding kan worden gemaakt met de 

talententuin. 

4. Voorleesexpress (uitgevoerd door de Bibliotheek) 

 Kinderen nemen deel aan culturele- en sportieve activiteiten op en na school. 

 De bibliotheek en de scholen werken meer samen rondom de schoolgaande jeugd. 

 Er is een (voor)leesprogramma opgezet en geïmplementeerd in Leerdam.  

g. Dit wordt opgepakt en uitgevoerd door een projectleider en combinatiefunctionaris 

cultuur van de bibliotheek i.s.m. scholen, kinderopvang en de combinatiefunctionaris 

cultuur. De combinatiefunctionaris cultuur van SamenDoen zorgt voor een 

verbinding tussen de Voorleesexpress en naschoolse cultuur activiteiten. 

h. De bibliotheek legt verantwoording af over behaalde resultaten conform het 

beleid/proces resultaatgericht werken van SamenDoen 

5. Jaarprogramma: Opstellen van een programma cultuur op- en na school 2018-2019 in de 

subsidieaanvraag 2019 o.b.v. de monitoring van het programma 2018. 

5 Coördinatie en communicatie 
Samendoen coördineert de activiteiten van de combinatiefunctionarissen en buurtsportcoach.  

Dit betekent o.a. dat ze verantwoording aflegt aan de gemeente over behaalde resultaten voor sport 

en cultuur conform het beleid/proces resultaatgericht werken en verantwoorden van SamenDoen.  

De combinatiefunctionaris Cultuur is gedetacheerd bij het Glasmuseum en de Voorleesexpress wordt 

uitgevoerd door de Bibliotheek. Dit betekent dat beide instellingen conform het vigerende 

beleid/proces verantwoording afleggen aan SamenDoen over behaalde resultaten. 
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Daarnaast legt SamenDoen verantwoording af over sport en cultuur op- en naschool aan de 

stuurgroep Jong Leerdam. Hierin zitten vertegenwoordigers vanuit gemeente, onderwijs, 

kinderopvang en cultuur. SamenDoen gaat i.s.m. de stuurgroep onderzoeken op welke wijze de 

stuurgroep nog beter kan functioneren.  

6 Financiën 
Voor sport en cultuur op en naschool zijn de volgende subsidies beschikbaar vanuit de regeling 

combinatiefunctionarissen. 

 Loonkosten 2,8 fte    € 140.000,- 

 Activiteiten     €   14.000,- 

 Coördinatie 0,2 fte    €   10.000,- 

De formatieve inzet van combinatiefunctionarissen cultuur van SamenDoen is 

 Cultuur op school en in het Glasmuseum 28 uur per week / 0,78 fte 

 Cultuur na school      8 uur per week / 0,22 fte 

 Totaal cultuur op en na school   36 uur per week / 1 fte 

De formatieve inzet van combinatiefunctionarissen cultuur van de bibliotheek is 

 Voorleesexpres     8 uur per week / 0,2 fte 

De gemeente zal onderzoeken wat de co-financiering vanuit scholen moet zijn in 2018 in relatie tot 

de prestaties die de combinatiefunctionaris cultuur levert voor het Glasmuseum. 


