Wie wij zijn
De Culturele Compagnie (CC) is een overlegplatform van professionals en amateurs op
het gebied van cultuur, onderwijs en welzijn in de gemeente Hoogezand-Sappemeer
sinds kort aangevuld met deelnemers uit Slochteren en Menterwolde. Binnen dit
platform wordt kennis en expertise gedeeld, informatie uitgewisseld en samenwerking
gestimuleerd.
Onze missie
De CC is ontstaan vanuit de wens om de culturele infrastructuur te versterken door
cultureel aanbod af te stemmen, samenwerking te faciliteren en innovatie op het
gebied van cultuur(onderwijs) en welzijn een impuls te geven.
Met het oog op de nieuw te vormen gemeente Midden-Groningen is de CC inmiddels
uitgebreid met partnerinstellingen, kunstenaars, cultureel ondernemers en
welzijnsorganisaties in de gemeente Slochteren en Menterwolde.
De CC wil kleur bekennen. Samen ontwikkelden we dit manifest, waarin we onze visie
op het culturele leven in Midden-Groningen uiteenzetten en voorstellen doen voor een
effectief cultuurbeleid in onze nieuwe gemeente vanaf 2018.
Midden-Groningen wordt een gemeente met meer dan 60.000 inwoners en dat vraagt
om een ambitieus en volwassen cultuurbeleid. Midden-Groningen is na 2018 de tweede
gemeente (na de stad Groningen) in de provincie en verwerft daardoor ook een andere
positie richting Rijks- en Provinciale overheid. Daar wil de CC graag vanuit het veld een
bijdrage aan leveren, te beginnen met dit Manifest.
De aanzet voor dit manifest is gegeven door CC-er van het eerste uur: Wim Koeneman.
Hij overleed in de nazomer van 2016, maar bleef tot het einde betrokken bij de kunst
en cultuur en dit strategisch document.

Het belang van kunst en cultuur
De CC vindt dat kunst en cultuur bijzondere aandacht verdienen in het integrale beleid
van de nieuwe gemeente.
In de eerste plaats omdat kunst en cultuur intrinsieke waarde heeft: kunstbeoefening
en -receptie zijn een wezenlijk onderdeel van de menselijke ervaring en dragen bij aan
de ontwikkeling van essentiële 21e eeuwse vaardigheden: verbeeldingskracht en
creativiteit. Kunst reikt nieuwe perspectieven aan en kan de denkwereld van het
individu vergroten (het venster op de eigen regio en de wereld daarbuiten).
Ook de sociale en maatschappelijke waarde van kunst en cultuur is voor de CC van
groot belang. Door kunstbeoefening - waarbij iedereen kan meedoen op zijn/haar
eigen niveau - ontdekken en ontwikkelen mensen talenten en nieuwe vaardigheden,
hetgeen kan bijdragen aan het gevoel van eigenwaarde en burgerschap. Middels
gemeenschapsprojecten vanuit de welzijnsorganisaties kunnen mensen die niet
vanzelfsprekend in aanraking komen met kunst en cultuur hiermee kennismaken.
Door culturele activiteiten samen te beoefenen en te genieten ontstaat verbinding en
sociale cohesie.
Kunst en cultuur hebben tevens een ruimtelijke betekenis: monumenten, borgen,
erfgoed, parken en kunst in de openbare ruimte zorgen ervoor dat inwoners en
toeristen meer van de ruimte om ons heen genieten. Ze dragen concreet bij aan de
leefbaarheid.
In het verlengde hiervan heeft kunst een economische waarde. Een aantrekkelijk
cultureel klimaat zorgt ervoor dat mensen hier graag willen wonen, werken, recreëren
of investeren.
De CC wil als netwerk en platform graag bijdragen aan de groei van een volwaardige
vrijetijdssector. Recreatie en toerisme kunnen meer bij de planvorming betrokken
worden dan nu het geval is, zodat we werken aan de economie van de toekomst.

Gemeentelijk kompas: profiel Midden-Groningen
In 'Samen kom je verder', het kompas voor de nieuwe gemeente Midden-Groningen,
wordt terecht geconstateerd dat onze 25 dorpen en wijken, inclusief de stedelijke kern
met regionale voorzieningen, vitaal zijn. Mensen wonen er met plezier en de
leefbaarheid is hoog, niet in de laatste plaats omdat de verbondenheid tussen de
inwoners groot is en velen vrijwilligerswerk verrichten op het terrein van cultuur,
noaberschap en sociaal ondernemerschap. Daarnaast kenmerkt het gebied zich door
rust en ruimte, natuur, water, een prachtig landschap én beleefbare cultuurhistorie en
architectuur.
De CC constateert dat veel inwoners zich (nog) niet bewust (genoeg) zijn van de rijke
cultuurhistorie van dit gebied, terwijl er veel is om trots op te zijn. Het tastbaar maken
van ons cultuurhistorisch potentieel en aansprekende erfgoed voor iedereen vinden we
daarom van essentieel belang.
In het kompas worden ook minder positieve ontwikkelingen gesignaleerd. Het aantal
laagopgeleide mensen dat geen betaalde arbeid verricht of kan verrichten is relatief
groot in Midden-Groningen. Ook hebben veel inwoners een laag inkomen. Soms komt
de problematiek van de gaswinning daar nog eens bij. Hierdoor zijn huizen moeilijk
verkoopbaar en dalen investeringen in het gebied. Er is onder inwoners zorg over
kinderen die in kwetsbare gezinnen opgroeien. Voor deze kinderen zijn voorzieningen
die bijdragen aan een beter welbevinden en maatschappelijke participatie belangrijk.
Zorgelijk is ook dat niet iedereen over de vaardigheden beschikt die nodig zijn in de
snel veranderende wereld, de technologisering en automatisering.
Zoals in veel krimpgemeenten is het voorkomen van een tweedeling een urgent
beleidsthema. Er is sprake van hoge laaggeletterdheid die veel inwoners op
achterstand zet. De CC denkt dat de culturele sector hieraan een positieve bijdrage kan
leveren. Een goed cultureel klimaat heeft onder meer een gunstig effect op het
vestigingsklimaat, onderwijs, emancipatie, zelfwaardering en zelfredzaamheid van de
inwoners (en de jeugd in het bijzonder).

Huidige culturele infrastructuur
De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde kenmerken zich
tezamen door een breed en divers cultureel veld. Alle kunstdisciplines en schakels in
de culturele levensloop zijn in dit gebied vertegenwoordigd: podiumkunsten, film,
media en letteren, cultureel erfgoed, beeldende - en bouwkunst en amateurkunst en
cultuureducatie. Dat mag ook verwacht worden van een gebied met ruim 60.000
inwoners. Sterke punten zijn ons aansprekende erfgoed, rijke verenigingsleven en de
talrijke vernieuwende initiatieven van cultureel ondernemers en kunstenaars.
Visitekaartjes van Midden-Groningen zijn o.a. het landgoed Fraeylemaborg (met o.a.
Follies-project), Kielzog Theater en Kunstencentrum (professionele podiumkunsten en
centrum voor amateurkunst & lesaanbod), de Historische Scheepswerf Wolthuis en het
Noord Nederlands Tram- en Treinmuseum (beleefbaar erfgoed), Watervloot (sterke
samenwerking amateurs en professionals), Festival Art Carnivale (innovatief evenement
door kunstenaarscollectief), Stichting Artos met Kunstuitleen & Expositieruimte en
stichting Met Meer Cultuur (kunst- cultuur- en filmwerkplaats). Deze organisaties en
evenementen dragen onmiskenbaar bij aan de bovenregionale uitstraling en
aantrekkingskracht van het gebied en verdienen het erkend en gekoesterd te worden.
Vanuit de Bibliotheek Hoogezand wordt een groot deel van Midden-Groningen bediend.
De bibliotheken werken samen met, en op de voor- en vroegschoolse instellingen, het
primair onderwijs en de VO-scholen om leesplezier te vergroten, met het uiteindelijke
doel dat kinderen hun kansen in de samenleving vergroten. Leesvaardigheid is
essentieel om je goed te redden, dat geldt ook voor volwassenen die niet optimaal aan
de samenleving deelnemen. Ook voor deze groep is sprake van taalachterstands- en
digitaliseringsprogramma's die door de bibliotheek worden aangeboden.
Met betrekking tot talentontwikkeling lichten we graag het succesvolle project 'Spring!'
uit dat drie verschillende versies heeft gehad. Het theaterspektakel, geïnitieerd door
het Noord Nederlands Toneel, vond zijn basis in persoonlijke verhalen van jongeren uit
Hoogezand-Sappemeer. In de uitvoering stegen de jonge deelnemers boven zichzelf
uit. De aantrekkingskracht van dergelijke kortlopende, inspirerende projecten op
jongeren (en hun achterban) is groot. Zij zijn bovendien herhaalbaar.

Aandachtspunt is om na afloop van dergelijke projecten voor doorstroommogelijkheden te zorgen, zodat de deelnemende jongeren hun zojuist ontdekte talent
verder kunnen ontwikkelen binnen de grenzen van de eigen gemeente. Vanuit
Springjongeren is een soos ontstaan waarin jeugd en jongeren elkaar wekelijks treft in
de Vredekerk in Gorecht-West.
Op het gebied van cultuuronderwijs zijn de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet.
In de gemeente Hoogezand-Sappemeer organiseren interne cultuurcoördinatoren
binnen de CC netwerkbijeenkomsten voor de scholen. Afgelopen jaar is een
cultuurmenu 'nieuwe stijl' ontwikkeld. Scholen nemen vanuit een gezamenlijke vraag
deel aan activiteiten van kunstencentrum Kielzog en/of de bibliotheek. Ook kunnen zij
in het schooljaar 2016-2017 deelnemen aan erfgoedprojecten. Op dit moment wordt
gewerkt aan een programma ten behoeve van deskundigheidsbevordering van
docenten.
Alle scholen in de gemeente Slochteren nemen deel aan het erfgoedtraject 'De
erfgoedschatten van Slochteren' en een aantal heeft daarnaast gekozen voor het
podiumkunstenprogramma in Hoogezand-Sappemeer. Enkele scholen ontwikkelen
leerlijnen muziek.
Nagenoeg alle scholen in Hoogezand-Sappemeer en Slochteren hebben binnen hun
aanvraag CMK geformuleerd dat ze cultuur willen integreren in hun onderwijs, vanuit
de gedachte dat cultuur onmiskenbaar bijdraagt aan de ontwikkeling van de kinderen.
In schooljaar 2015-2016 is een aantal nieuwe icc'ers opgeleid en ook in 2016-2017 zal
dit gebeuren. In Menterwolde zijn de aanvragen CMK van alle acht scholen
gehonoreerd. In alle klassen worden culturele activiteiten aangeboden, voornamelijk in
de eigen omgeving (i.s.m. Landgoed Fraeylemaborg, Heemtuin Muntendam en het
Veenkoloniaal Museum). Al deze scholen nemen aanbod af van de particuliere
muziekschool GMG Menterwolde.

Uitdagingen en aanbevelingen
Concluderend ziet de CC de volgende zeven uitdagingen voor de nieuwe gemeente.
Daarbij doen we graag een aantal aanbevelingen ten behoeve van een effectief
cultuurbeleid vanaf 2018.
1. Culturele basisvoorzieningen op orde houden/brengen (en daarmee een
heldere subsidierelatie onderhouden)
Om een sterk cultureel veld te garanderen en de huidige infrastructuur op peil
te houden, dient voldoende geïnvesteerd te worden in de basisexploitatie van
culturele voorzieningen. Alleen wanneer de basis op orde is kunnen deze
organisaties zich ondernemend en innovatief opstellen (zie ook punt 7).
Wanneer de basisinfrastructuur minder professioneel wordt omdat de financiële
armslag afneemt (met b.v. meer vrijwilligers) dan neemt de kwetsbaarheid toe.
Uiteindelijk gaat dat ten koste van de kwaliteit.
2. Een evenwichtige spreiding van (structureel gesubsidieerde) culturele
voorzieningen in het gehele gebied, in lijn met de wijk- of dorpsgebonden
cultuur (voldoende ruimte voor kleinschalige initiatieven en evenementen)
De nieuwe gemeente kent een sterke stedelijke kern met een aantrekkelijk
cultureel aanbod. Minstens even belangrijk zijn de veelal kleinere, lokale culturele
initiatieven die sterk verbonden zijn met de lokale bewoners. Investeer in deze
initiatieven, omdat hiermee doorlopend wordt gebouwd aan gemeenschapszin,
versterking van de eigen identiteit en sociale cohesie.
3. Aandacht voor de culturele levensloop en doorstroming van talent
(lifelong learning)
Scholen in Midden-Groningen zijn gebaat bij een sterke cultuurvisie van het
schoolbestuur, dat daarmee voor goede randvoorwaarden voor het
cultuuronderwijs kan zorgen.

Ook de gemeente speelt een essentiële rol in de culturele levensloop, door een
infrastructuur te faciliteren die 'lifelong learning' voor haar inwoners garandeert.
Alle Midden-Groningers, ongeacht waar ze wonen, moeten op elk moment met
hun culturele levensloop kunnen starten of er een vervolgstap in kunnen zetten.
Hierbij gaat het ook om ontwikkeling van leesplezier en taalvaardigheden.
Wij zien een 'coördinerend cultuur aanspreekpunt' als voorwaarde om deze
doelstelling te bereiken. Dit zou een plek of platform moeten zijn waar alle
aanbieders op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed hun aanbod en activiteiten
kunnen afstemmen en presenteren. Burgers kunnen hier terecht voor deskundig
advies en ondersteuning op het gebied van cultuureducatie en amateurkunst.
Vanuit dit 'aanspreekpunt' worden betrokken partijen uitgenodigd om
gezamenlijke doelstellingen te formuleren over talentontwikkeling,
cultuuronderwijs, cultuurparticipatie, amateurkunst, leefbaarheid en het sociale
domein. Zo bouwen we aan een duurzame structuur waarbij gemeente,
schoolbesturen, cultuuraanbieders, welzijnsorganisaties en scholen zich samen
verantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren in
Midden-Groningen.
De CC zal bij de totstandkoming van een dergelijk 'aanspreekpunt' een cruciale
rol vervullen. Hoe het verder wordt vormgegeven en ingericht dient nog nader
uitgewerkt worden. Wel is duidelijk dat in een gemeente waar straks 'van buiten
naar binnen' gewerkt gaat worden, een dergelijk aanspreekpunt goed inpasbaar is.
4. Cultuurhistorisch potentieel van de regio koesteren en optimaal benutten
De CC pleit voor harmonisatie in het erfgoedbeleid van de nu nog drie
afzonderlijke gemeenten, omdat erfgoed door de huidige gemeenten nog te
verschillend gewaardeerd wordt. Juist op dit vlak onderscheiden we ons van
andere regio's. We beschikken over prachtige parels, die we structureel van een
gezonde financiële basis zouden moeten voorzien, zodat inwoners én toeristen
kennis kunnen nemen van onze rijke cultuurhistorie en hier optimaal van kunnen
genieten.

5. Samenwerking inzetten als succesfactor
De CC heeft in het recente verleden laten zien dat het structureel optrekken in
netwerkverband tot interessante resultaten kan leiden. Met name op facilitair
gebied hebben de deelnemers veel voor elkaar kunnen betekenen, waardoor de
kaartverkoop voor festivals en evenementen steeg en publieksgroepen konden
worden uitgebreid.
De komende periode wil de CC werken aan productontwikkeling, door
gezamenlijk initiatief te nemen voor overkoepelende culturele programma's,
innovatie in de cultuursector en meer regio-overstijgende samenwerking.
Binnen de CC kunnen we individuele plannen en aansprekende kleine culturele
initiatieven verbinden tot een krachtig geheel, mits er voldoende middelen
beschikbaar zijn.
Naast het informatieve cultuurpunt is ook een Culturele Kaart van belang met
daarop de inventarisatie van cultureel Midden-Groningen. Van daaruit kunnen
makkelijke samenwerkingsverbanden ontstaan en ook kan het leiden tot een
'culturele evenementenkalender' met een wervende werking naar buiten. Hierbij
gaat het niet alleen om professionele aanbieders, ook de amateurkunsten hebben
een sterk sociaal bindend karakter en kunnen goed worden ingezet als middel
voor sociale samenhang en participatie. Het is daarbij van belang dat de kwaliteit
wordt toegevoegd met professionals voor zowel de artistieke als de sociale kant.
Bij dergelijke projecten moet niet alleen worden ingezet op het bestaande
amateurcircuit, maar ook moet jeugd- en jongerencultuur worden gefaciliteerd.
Dat heeft zeker een positieve uitwerking op cultuureducatie, plattelandsbeleid,
welzijn en jongeren. Ook hierin dient goed samengewerkt en afgestemd te worden
met de diverse deelgebieden.
Om het cultuuronderwijs een impuls te geven, zijn sterke creatieve
partnerschappen onontbeerlijk. Elke school moet kunnen deelnemen aan een
gemeentelijk cultuurmenu: een structureel programma van culturele activiteiten,
waarin kinderen kennismaken met professionele kunsten en erfgoed, op school en
bij cultuuraanbieders.

Hierbij is het aanbieden van een aantrekkelijk pakket aan leesplezier, naast de
taalontwikkeling en 21ste eeuwse vaardigheden vanuit de bibliotheek niet weg te
denken. Afstemming tussen 'grote' gesubsidieerde cultuurcentra en 'kleine' lokale
cultuuraanbieders is een belangrijk aandachtspunt, zodat cultuuronderwijs
laagdrempelig en letterlijk dicht bij de kinderen blijft.
6. Aandacht voor de verbindende en emancipatoire werking van kunst en
cultuur voor kwetsbare groepen
Het voorkomen van een tweedeling onder de inwoners van de nieuwe gemeente
is een belangrijk beleidsthema. Ieder mens telt, te beginnen bij de jeugd.
Alle kinderen moeten (onontdekte) talenten kunnen ontwikkelen en in gelijke
mate de kans krijgen om zichzelf te ontplooien. Ook inwoners van kwetsbare
wijken en dorpen moeten de gelegenheid krijgen om met kunst en cultuur in
aanraking te komen, passief en actief.
Door te investeren in cultuuronderwijs, gemeenschapsprojecten, talentontwikkeling en amateurkunst bevorderen we zelfwaardering, sociale cohesie en
zelfredzaamheid. In dit verband is de invulling vanuit het moderne
bibliotheekwerk, dat zich richt op het sociaal domein ook van belang. Van daaruit
krijgen burgers de instrumenten aangereikt om zich zelfstandig te redden in de
samenleving, door b.v. taal- en leesachterstanden weg te werken.
Welzijn en cultuur komen samen bij het ontwikkelen van plannen voor inwoners.
Cultuur kan hierbij verbinden en legt de basis in de wijken waar bewoners,
ondersteunt door welzijn, gestimuleerd worden om te participeren in de
maatschappij. Daarnaast is aandacht nodig voor specifieke jongerencultuur, die
in het welzijnswerk voor kwetsbare groepen een verbindende factor is.
7. Stimuleren van gunstige omstandigheden voor cultureel ondernemerschap
Onder druk van bezuinigingen zijn culturele organisaties in de gehele provincie
de afgelopen periode gedwongen om meer draagvlak te zoeken bij het
bedrijfsleven, particuliere fondsen en de bevolking.

Dit bleek geen gemakkelijke opgave: niet alleen de overheden, maar ook de
consument bezuinigde op zijn uitgaven. Bovendien liepen sponsorbijdragen van
het bedrijfsleven sterk terug.
Veel organisaties kozen voor flexibilisering: een kleinere kern van vaste
professionals met daaromheen een flexibele schil van zzp-ers, vrijwilligers en
samenwerkingspartners.
Op de lange termijn kan deze 'houtje touwtje' manier van werken gevolgen
hebben voor de kwaliteit van de organisaties: professionele kennis en ervaring
gaat verloren en kleine instellingen kunnen het hoofd nauwelijks nog boven water
houden.
De CC roept de nieuwe gemeente op om gunstige omstandigheden voor cultureel
ondernemerschap te creëren, door investering in structurele subsidies, kansen te
bieden aan jong organisatorisch talent en maatregelen als een Stimuleringsfonds,
Jeugdcultuurfonds en een percentageregeling voor beeldende kunst.
Midden-Groningen zal een heldere cultuurbegroting moeten krijgen, met een
meerjarenperspectief waarin wordt geschetst hoe de financiering verloopt om
nader vorm en inhoud aan het cultuurbeleid te geven.

Tot slot
Samen kom je verder. Dat vinden niet alleen de gemeenten Hoogezand-Sappemeer,
Slochteren en Menterwolde, maar ook de partijen die zich hebben verenigd in de CC.
De compagnie vertegenwoordigt een brede mix uit de samenleving. Wij zetten ons in
voor een bloeiend cultureel klimaat in Midden-Groningen, waar iedere inwoner van de
nieuwe gemeente op zijn of haar niveau en in de eigen lokale setting van kan
profiteren.
Met dit manifest hebben we de uitnodiging van de gemeenten om samen de toekomst
van dit gebied te bepalen opgepakt. Gezamenlijk hebben we een aantal handvatten
willen bieden voor het te ontwikkelen cultuurbeleid.
We vragen speciale aandacht voor het rijke culturele verleden, de successen in het
heden en geven tevens aan waar we ruimte zien voor verbetering. We nodigen politieke
partijen van harte uit om hierover met ons van gedachten te wisselen.

Over dit manifest
Dit manifest bevat de visie van de Culturele Compagnie op de rol van kunst en cultuur
in onze samenleving en een aantal urgente aanbevelingen om te komen tot een
effectief cultuurbeleid in de nieuwe gemeente Midden-Groningen.
Namens de Culturele Compagnie,
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Jan Boekholt, Watervloot (Hoogezand-Sappemeer)
Jannie Bolhuis, Stichting Cultureel Slochteren
Marjon Edzes, Landgoed Fraeylemaborg (Slochteren)
Guus Feiertag, Cinefilmhuis (Hoogezand)
Marije van der Heide, Watervloot (Hoogezand-Sappemeer)
Harry Heidmeijer, Radio Compagnie (Hoogezand)
Janneke Klok, Biblionet
Coen van Meerten, Kielzog (Hoogezand)
Peter Molter, Stichting Met Meer Cultuur (Borgercompagnie)
Wybe Nauta, Stichting Artos Kunstuitleen (Slochteren)
Geert Oude Weernink, Vrijdag (Groningen)
Hans Raspe, Stichting Kwartier Zorg en Welzijn
Maarten Rietveldt, Historische Vereniging H-S
Sjoert de Ruijter, Watervloot (Hoogezand-Sappemeer)
Andries Slagter, Nico Bulder Stichting (Hoogezand)
Harrie Struik, Historische Scheepswerf Wolthuis (Sappemeer)
Met dank aan iedereen die aan de totstandkoming van dit manifest heeft
bijgedragen. De tekst en eindredactie is verzorgd door Nina Thunnissen, de
vormgeving door Henk Bleker en het drukwerk door Comprint B.V.
Het boekje bevat foto's van o.a. Bart Romijn en Peter Tahl.

