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Cultuurimpuls Venlo

Cultuurimpuls Venlo ondersteunt culturele 
activiteiten voor en door mensen die normaal geen 
of weinig gebruik maken van de culturele 
voorzieningen in de stad. 

Meedoen? Of heb je zelf een idee of plan?
Wij helpen je graag op weg!



Hoe geef je kleur aan je dagelijks leven? Wat hebben kinderen 
nodig om hun eigen talenten te ontdekken en zich te kunnen 
ontplooien? Wat zorgt ervoor dat je eigen buurt een fijne is plek 
om te wonen? Wat helpt gevestigden en nieuwkomers om 
elkaar beter te leren kennen? Hoe verzacht je eenzaamheid en 
kan je gezond en gelukkig ouder worden?

In kunst en cultuur vind je belangrijke antwoorden. Kunst en 
cultuur geven kleur aan het leven van mensen, ongeacht hun 
afkomst, sociale status en leefsituatie. Het is de basis van onze 
samenleving. Althans, dat zou zo moeten zijn. 

In werkelijkheid lijken de culturele voorzieningen van de stad 
nog maar een deel van de samenleving te bereiken. Voor een 
aantal burgers dreigt het een ver van mijn bed show te worden. 
En dat is niet de bedoeling! 

De culturele sector is zich bewust van de situatie en is 
vastbesloten om daar wat aan te gaan doen. Om dit kracht bij te 
zetten hebben de grote culturele instellingen van de stad –
verenigd in het Cultureel Platform Venlo – het initiatief 
genomen tot de Cultuurimpuls Venlo.



Impactagenda 2023

Cultuurimpuls Venlo werkt samen met partners uit 
het culturele- en maatschappelijke domein aan de 
uitvoering van een impactagenda:

Vier programmalijnen

• Nieuw publiek

• Onze wereld

• Gezondheid (g)een kunst

• Creërend leren 

+

• Praktijkgroep Cultuurimpuls



Nieuw
publiek

Ben je actief op het gebied van talent-ontwikkeling of 
programmering voor publiek dat nog te weinig aan 
haar trekken komt?
Cultuurimpuls Venlo wil excellent worden in het bevorderen van 
actieve en receptieve cultuurparticipatie bij nieuwe deelnemers en 
nieuwe publieksgroepen.

Daarbij volgt zij een driesporenbeleid, de combinatie moet het 
verschil gaan maken:

• Participatief programmeren van podia in de wijk/ school/ culturele 
instellingen: nieuwe deelnemers en publieksgroepen actief 
betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van projecten en de 
programmering van artiesten en voorstellingen.

• Vanuit de stad (en het land) naar de wijken, basisscholen, 
voortgezet onderwijs en het V(MBO): vraaggerichte 
programmering en clinics in de haarvaten van de stad met accent 
op kennismaking.

• Vanuit de wijk naar de stad: programmering en clinics op maat met 
een accent op verdieping die talenten die zich verder willen 
ontwikkelen ruimte, support en podium te bieden in de 
professionele voorzieningen van de stad.



Nieuw publiek

Love’n This

Skills maatjesproject

Oost West Huiskamerfestival

Hoezo Vrijheid

Wijktheater Poppen

Toermalijn Doe Mee

Urban Studio’s Jacx + Loods 38

UDS Talent Summercamp

SummerJam Percussion

Urban Summer Tour

Jonge Mantelzorgers

Zomerkamp Zilvermeertje

A Skate of Mind

Karavaan V Limburg Filmfestival

Urban Culture Venlo

Hof van Heden



Onze
wereld
Welke grote thema’s spelen in de buurten en wijken 
van Venlo? Hoe verhoudt de globale wereld zich ten 
opzichte van de lokale samenleving?

En wat kunnen jij, kunst en cultuur bij deze thema’s 
betekenen?
Cultuurimpuls Venlo wil excellent worden in artistieke interventies die 
brongroepen in de haarvaten van de samenleving een gezicht en een 
stem geven en er aan bijdragen dat zij gezien en gehoord worden in 
het publieke domein. We zijn daarbij alert op (volgens henzelf) 
urgente maatschappelijke thema’s en handelingsperspectieven.

De maatschappelijke thema’s kunnen eenmalig worden geadresseerd 
maar bij gebleken relevantie en draagvlak zien we nog liever dat deze 
inspireren tot meerjarige trajecten van opeenvolgende projecten 
binnen de drie speerpunten van de Cultuurimpuls.

In de periode 2019-2021 zijn een aantal projecten gestart met als 
thema ‘worteling’. Zij onderzoeken gevoelens van identiteitsverlies, 
vervreemding en polarisatie bij zowel autochtone als allochtone 
inwoners en bieden op artistieke wijze speelruimte om te 
experimenteren met alternatieve handelingsperspectieven gericht op 
‘aarden’ en meer wederzijds begrip. Naar verwachting blijft ook de 
komende jaren ‘wortelen’ een centraal thema.



Onze wereld

De Muur – Passiespelen

Cinemaatje

De Ontaarde Boom – proloog

Wortelen in Vastenavondkamp

Wijkzone #2 Wortels op wielen

Shabby en het wezen van de regenboog

Wijkgeheimen

Here to stay

Message in a Bucket

Stamgasten

Kleur positief

Natural Simplicity

Klankspiegel



Gezondheid (g)een 
kunst
Hoe verbind je kunst met gezond en gelukkig ouder 
worden? Cultuur als onderdeel van positieve 
gezondheid?

Cultuurimpuls Venlo wil excellent worden in de ontwikkeling en uitvoering 
van sociaalartistieke interventies die aantoonbaar bijdragen aan het welzijn 
en geluk volgens de principes van positieve gezondheid. Daarbij richten wij 
niet alleen op zorgbehoevenden en senioren maar ook op de jeugd en 
gezinnen.

Kunst kan een belangrijke rol spelen in preventie (vitaliteit, zingeving. 
sociale samenhang) maar ook meer instrumenteel in signalering, het 
bespreekbaar maken en in een therapeutische setting. Cultuurimpuls Venlo 
investeert in al deze aspecten.

• Wij besteden daarbij specifieke aandacht aan eenzaamheid, chronische 
ziekte en dementie. Uiteraard worden deze thema’s in onderlinge 
samenhang gezien. We sluiten aan bij reeds bestaande netwerken van 
maatschappelijke organisaties. Vooral op het gebied van dementie heeft 
Venlo al specifieke expertise op het gebied van positieve gezondheid.

• We sluiten ons aan bij de ambitie van de maatschappelijke partners in 
Venlo dat in 2024 de impact van onze interventies is terug te zien in de 
gemeentelijke statistieken.



Lang leven
de kunst

Onvergetelijk Museum

Re-Think / Re-Act

Binnenste Buitentuin – Vie Curi

Weefkracht

Cultuurmenu Resto van Harte

Cultuur op Recept

1+1=niet alleen

Het vlaaipunt

Tanktheater Adem



Creërend 
leren
Wat als kinderen en jongeren zelf duurzame 
oplossingen ontwerpen voor vraagstukken in hun 
eigen leefomgeving?
Cultuurimpuls Venlo wil excellent worden in de bevordering van 21st century
skills bij de jeugd door het stimuleren en ondersteunen van kunst- en social 
design projecten gericht op onderzoekend en ontwerpend leren in de eigen 
leefomgeving.

Cultuurimpuls Venlo sluit daarbij aan op actuele doelstellingen, methodieken en 
praktijken van het onderwijs, Cultuurpad en Lokaal-C (binnen-schools en 
buitenschools). Wij geven daarbij echter – vraag gericht – een extra impuls daar 
waar het de verbinding betreft tussen basisscholen en de omliggende wijk (fysiek, 
sociaal en publiek domein) en het (V)MBO en maatschappelijke thema’s. Bij deze 
projecten wordt – indien relevant - ook intensief samengewerkt met 
buurtsportwerk, kinderwerk, jongerenwerk en jeugdhulpverlening.

We hebben veel aandacht voor ouderbetrokkenheid en intergenerationele 
projecten waarbij verschillende generaties van elkaar leren: ‘It takes a village to
raise a child.’ 

Het ‘maken’ staat centraal in deze projecten met veel aandacht voor zowel 
klassiek ambachtelijk werk als nieuwe technologie. We zoeken daarbij ook 
aansluiting bij het bedrijfsleven van Venlo en creatieve ondernemers als partner 
en als rolmodel.

Hoewel het onderwijs vaak het vertrekpunt zal zijn willen we ook investeren in 
ruimte voor activiteiten in de vrije tijd (‘third places’ / werkplaatsen) waar de 
jeugd in vervolg op projecten verder haar talent en engagement kan ontwikkelen. 



Creërend leren

Mediakunst (S)PO-VO

Geef kleur aan je wijk



Praktijkgroep
Cultuurimpuls

Naast de vier programmalijnen 
ontwikkelen we het culturele en 
maatschappelijke veld, met name 
de sociaal artistieke 
beroepspraktijk. 

Dit doen we in een lerende 
gemeenschap met cultuurmakers 
en relevante stakeholders. Samen 
leren en leven we met kunst.



Praktijkgroep
Cultuurimpuls

• Moneva-portretten

• Makerskamp

• Excursie

• Dag van de Cultuurmaker



De Cultuurimpuls 
investeert in de 
ontwikkeling van 
sociaalartistieke 
praktijken op vier 
thematische 
programmalijnen en 
een community of 
practice van makers en 
partners.

Heb je een idee?

Aan de slag met 
Cultuurimpuls 
Venlo!



Inhoudelijke 
richtlijnen
✓Draagt het project bij aan het vergroten van de 

toegankelijkheid, zichtbaarheid en erkenning van 
cultuur in Venlo?

✓Wordt met de activiteiten voldoende 
aangesloten op de behoeften en mogelijkheden 
van de doelgroep, en op de leemtes en kansen 
die zich voordoen tot het wegnemen van 
drempels tot actieve cultuurdeelname?

✓Heeft het project voldoende vernieuwende 
elementen ten aanzien van de doelstelling van 
de Cultuurimpuls: drempels tot actieve 
cultuurparticipatie wegnemen?

✓Worden met de activiteiten nieuwe of andere 
groepen en/of individuen bereikt?

Sluiten de ideeën van 
jou en jouw partners 
aan bij de 
programmalijnen en 
doelstellingen van de 
Cultuurimpuls?



Organisatorisch  
kader
✓ Laten de onderdelen van het plan een logische 

samenhang zien?

✓ Is er sprake van samenwerking tussen de 
betrokken partners?

✓ Is er nagedacht over een gezamenlijk doel?

✓ Is er een heldere taak- en rolverdeling tussen 
partners?

✓ In hoeverre beschikken de betrokken uitvoerders 
over de kennis en ervaring om het project in de 
praktijk te realiseren?  

✓ Is er een realistische begroting die aansluit bij de 
activiteiten? Staan de baten en daarin de hoogte 
van de subsidie in redelijke verhouding tot de 
activiteiten waarvoor wordt aangevraagd?

✓ Geeft de monitoring en evaluatie voldoende 
inzicht voor bijsturing van het project?

Kent het project een 
heldere aanpak, 
inclusief een 
duidelijke doelstelling 
met daarbij passende 
activiteiten en 
planning?



Duurzame 
verankering
✓Draagt de samenwerking voldoende 

bij aan de uitvoeringskracht en 
zichtbaarheid van het project, op de 
korte en lange termijn?

✓Is er voldoende inzet van partners 
gedurende het project én aandacht 
voor het vergroten van draagvlak bij 
(nieuwe) partners 

✓Blijkt uit de aanvraag voldoende dat 
het project is opgezet met de intentie 
om een blijvende impuls te geven aan 
actieve cultuurparticipatie in Venlo en 
het wegnemen van drempels 
daartoe?

Geeft het project een 
blijvende impuls aan 
de participatie van 
Venlonaren aan 
kunst, cultuur en de 
samenleving?



Indienen 
projectvoorstel?
Klaar om een projectvoorstel in te dienen? Om je plannen goed door de 
Stuurgroep van de Cultuurimpuls te laten beoordelen stellen we je graag een 
aantal vragen zoals:

✓ Maatschappelijke vraag: waarom is dit project noodzakelijk en voor wie?

✓ Artistiek antwoord: hoe geef je dit project artistiek vorm en inhoud? 

✓ Co-creatie: wie doet wat en waar?

✓ Waarde-creatie: wat levert het op in termen van verbinding, verbeelding en 
vermogens?

Je vindt de vragen terug in het format voor het indienen van een projectvoorstel. 
We zijn benieuwd naar je antwoorden!

Download hier het 
aanvraagformulier

Deadlines voor het indienen van 
projectvoorstellen:

2 maart Indienen voorstel

Behandeling stuurgroep week 10

4 mei Indienen voorstel

Behandeling stuurgroep week 18

6 juli Indienen voorstel

Behandeling stuurgroep week 28

5 oktober Indienen voorstel

Behandeling stuurgroep week 41

7 december Indienen voorstel

Behandeling stuurgroep week 50

mailto:info@cultuurimpulsvenlo.nl?subject=Aanvraagformulier%20Cultuurimpuls%20Venlo


Geef jij cultuur
een impuls?
Stap 1 

Heb jij interesse in de Cultuurimpuls Venlo, wil je de mogelijkheden verkennen of zie 
je direct kansen en heb je al projectideeën die aansluiten bij onze programmalijnen 
en doelstellingen? Neem dan contact met ons op! 

Stap 2

We gaan graag gesprek met je aan. In dialoog met elkaar en met mogelijk betrokken 
(of te betrekken) partners wisselen we van gedachten. We helpen daarbij en indien 
gewenst scherpen we samen je projectvoorstel aan. 

Stap 3

Is je projectvoorstel uitgewerkt in een concreet plan, weet je wat het kost en welke 
investering je van de Cultuurimpuls vraagt? Dan dien je jouw projectvoorstel in ter 
beoordeling.

Stap 4

Het ingediende projectvoorstel wordt behandeld door de Stuurgroep van de 
Cultuurimpuls. Deze stuurgroep bestaat uit deskundigen en professionals uit het 
culturele en maatschappelijk domein. Na beoordeling van je projectvoorstel door de 
Stuurgroep ontvang je een toekenning, afwijzing of je gaat aan de slag aan op basis 
van de feedback. 

Stap 5

Investeert de Cultuurimpuls in jouw project, dan maken jij en jouw project actief 
onderdeel uit van de lerende praktijkgemeenschap. Tijdens de uitvoering van je 
project blijven we betrokken en kijken we, oa. met hulp van de Cultuurcoaches, hoe 
we je bij de uitvoering kunnen ondersteunen voor optimale impact. 

Meer informatie over de Cultuurimpuls Venlo staat 
op www.cultuurinvenlo.nl/cultuurimpuls
Volg ons op social media zoals www.facebook.com/cultuurimpulsvenlo en 
www.instagram.com/cultuurimpulsvenlo

Cultuurimpuls Venlo is een initiatief van het Cultureel Platform Venlo. Kijk voor meer 
informatie over het CPV op www.cultureelplatformvenlo.nl.

Wil jij aan de slag of weten wat de Cultuurimpuls Venlo voor jou kan betekenen? Neem 
dan contact op met Eric Lamers. Hij is bereikbaar via 0636564766 en 
info@cultuurimpulsvenlo.nl

Contact

mailto:info@cultuurimpulsvenlo.nl



