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Inleiding jaarverslag 
Als samenwerkingsverband van twaalf provinciaal werkende instellingen zetten wij ons met veel 
passie in om de kwaliteit en het bereik van cultuureducatie en cultuurparticipatie in Nederland te 
vergroten. Dit doen wij door provinciale kennis te delen en prioriteiten met elkaar af te stemmen. 
Natuurlijk was de coronacrisis ook in 2021 een belangrijk thema. We hebben geprobeerd de 
verschillende landelijke en provinciale steunpakketten waar mogelijk met elkaar te verbinden 
waarbij we benadrukten hoe belangrijk het is om de steun te koppelen aan bestaand beleid. Het 
cultuuronderwijs is één van de leergebieden die flink onder druk stond. Daarom stuurden we ons 
pleidooi naar de minister van OCW om haar bewust te maken van de kans om het Nationaal 
Programma Onderwijs te verbinden aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Ook maakten we 
ons samen sterk om de zwaar getroffen groep zzp’ers in het veld van de amateurkunsten en 
cultuureducatie te ondersteunen en te betrekken bij ontwikkelingen. Waar we knelpunten 
signaleerden, die in meerdere provincies speelden, deelden we die met landelijke relaties als het 
Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), Kunsten 92, Interprovinciaal 
Overleg, Fonds voor Cultuurparticipatie en het ministerie van OCW. De Raad van Twaalf pakte zijn 
rol van gesprekspartner, kennisdeler en denker in oplossingen. Inhoudelijk gedreven vanuit een 
breed provinciaal perspectief, maar met voelsprieten in de haarvaten van de samenleving. 
Terugblikkend op het jaar 2021 heeft de Raad van Twaalf zich opnieuw gepositioneerd als belang-
rijke gesprekspartner voor onze landelijke relaties, zodat we samen afgestemde keuzes konden 
maken.

Iedere provincie besteedt in haar beleid aandacht aan cultuureducatie, maar op het gebied van 
cultuurparticipatie is in 2021 nog een weg te winnen. Dankzij landelijke ontwikkelingen worden 
steeds meer leden actief op het gebied van de cultuurparticipatie en verbinder met het sociale 
domein. We werken allen aan verbreding van disciplines en nieuwe doelgroepen in de kunst en 
cultuur. En we streven naar gelijke kansen voor iedereen, waarbij termen als diversiteit en inclusie 
ons passen als een warme jas. We zien voor de opkrabbelende kunstensector in alle provincies 
kansen om aan de slag te gaan met maatschappelijk opgaven als eenzaamheid, armoede en laag-
geletterdheid, maar ook met thema’s als talentontwikkeling en seniorenparticipatie. Gezamenlijk 
maken we ons sterk om provinciale en lokale overheden te adviseren hoe zij de Fair Practise Code 
kunnen toepassen in subsidiebeschikkingen waarbij van ontvangers geëist kan worden dat zij zz-
p’ers redelijk betalen.

De leden van de Raad van Twaalf zijn de ondersteuners en uitvoerders van het provinciale beleid op 
dit terrein. Samen zetten we in 2022 in op verduurzaming en verankering ervan. 

Marieke Vegt
Voorzitter



Raad van Twaalf, jaarverslag 2021
De Raad van Twaalf is de vergadering van directies van de provinciale ondersteuningsinstellingen 
voor cultuur.

1. Samenstelling
Op 31-12-2021 bestond de Raad van Twaalf uit de volgende leden:

Provincie
Groningen
Friesland
Drenthe

Overijssel
Flevoland

Gelderland
Noord-Holland

Utrecht
Zuid-Holland

Zeeland
Noord-Brabant

Limburg

Organisatie
Vrijdag

Keunstwurk
Kunst&Cultuur

Rijnbrink
De Kubus

Cultuur Oost
Plein C

Kunst Centraal
Kunstgebouw

Cultuurkwadraat
Kunstloc Brabant

Huis voor de Kunsten

Directeur
Pim Luiten

Douwe Zeldenrust
Marieke Vegt
Wout Ligterink

Alex van Zijl
Sarah Heijse
Astrid Honing

Barbara Wittebol
Aukje Bolle

Leo Adriaanse
Henri Swinkels
Ruud van Eeten

• Het bestuur van de Raad van Twaalf bestaat uit Marieke Vegt (voorzitter), Pim Luiten 
 (penningmeester) en Aukje Bolle (secretaris).
• Op 4 maart nam Chris van Koppen afscheid als directeur van Kunstloc Brabant en daarmee  
 als voorzitter van de Raad van Twaalf. Henri Swinkels volgde hem op als directeur van 
 Kunstloc. Het voorzitterschap van de Raad van Twaalf werd overgedragen aan Marieke Vegt.
• Op 31 maart nam Karin Geelink afscheid als directeur van Plein C, zij werd opgevolgd door  
 Astrid Honing.

2. Vergaderingen
De Raad van Twaalf heeft in 2021 vijf keer vergaderd. Vier vergaderingen werden online gehouden. 
De vergadering tijdens de jaarlijkse tweedaagse, in 2021 in Groningen, vond live plaats.

3. Gasten
Met het oog op optimale uitwisseling sluiten Sanne Scholten, directeur LKCA en Hedwig Verhoeven, 
directeur Fonds voor Cultuurparticipatie, op reguliere basis aan bij een deel van de vergadering. 

Daarnaast ontvangt de Raad van Twaalf op incidentele basis gasten in de vergadering om informatie 
uit te wisselen of beleid af te stemmen. In 2021 ontving de Raad van Twaalf:
• Mariëlle Hendriks namens OPEN (Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland)
• Jantine Westerveld, directeur Meer Muziek in de Klas
• Walter Groenen, directeur CJP



De voorzitter en secretaris voerden een gesprek met Marianne Versteegh, secretaris Kunsten ‘92, 
over hoe cultuuronderwijs en cultuurparticipatie binnen de lobby van Kunsten ‘92 het best een plek 
kunnen krijgen.  

4. Onderwerpen en acties
Mission statement
De Raad van Twaalf heeft een nieuwe mission statement geformuleerd en een huisstijl laten 
ontwikkelen, waarvan de website de belangrijkste uiting is.

Diversiteit en Inclusie
De Raad van Twaalf heeft het onderwerp Diversiteit en Inclusie geagendeerd. Uitgewisseld hoe de 
verschillende organisaties (vanuit hun verschillende verantwoordelijkheden) werken aan meer 
diversiteit en inclusie. Tijdens de tweedaagse organiseerden de leden van de Raad van Twaalf een 
werksessie over Diversiteit en Inclusie onder begeleiding van Grethe van Geffen. 

Afstemming Interprovinciaal beleid
De Raad van Twaalf stemde diverse malen beleidsinhoudelijk af met IPO, het interprovinciaal over-
leg.

NPO-middelen en cultuuronderwijs
Naar aanleiding van het Nationaal Programma Onderwijs stuurde de Raad van Twaalf een brief aan 
de minister waarin de Raad de wens uitspreekt dat de verschillende impulsprogramma’s voor het 
onderwijs (NPO en CMK) met elkaar verbonden (kunnen) worden. Naar aanleiding van de brief 
voerden de voorzitter en secretaris een gesprek met de directies Kunsten en Onderwijs van met 
ministerie voor OCW.

Aanloop CMK-4
De leden van de Raad van Twaalf zijn nauw betrokken bij het impulsprogramma Cultuureducatie met 
Kwaliteit. Veelal als penvoerder, en als verantwoordelijke partij voor cultuuronderwijs in de provincie. 
De leden zien veel positieve ontwikkelingen als gevolg van CMK en geven aan dat de ingeslagen 
weg nog niet is uitgelopen. De Raad zet in op de verlening van de regeling na 2024 met vier jaar, 
CMK-4.

Training Cultuurbeleid
Samen met de LKCA organiseerden leden van de Raad van Twaalf een basistraining cultuurbeleid 
voor professionals. Dit om een bijdrage te leveren aan de kennis over de werking van gemeenten 
onder professionals die als taak hebben om cultuurbeleid in gemeenten te stimuleren en te helpen 
ontwikkelen.
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2022 organiseerde de Raad van Twaalf een 
Lobbytraining i.s.m. LKCA.

Corona
Het onderwerp corona, de maatregelen en de gevolgen voor (de mensen in) ons werkveld waren 
een continu onderwerp van gesprek. Er werd ervaren hoe belangrijk cultuur en cultuureducatie is, 
juist tijdens en in de periode na corona.  
De leden van de Raad van Twaalf bespraken hun zorg voor de gevolgen van corona voor de sector. 
Over het cultuuronderwijs en de druk op het onderwijs in het algemeen. Over de positie van zzp’ers 
in de sector. En over de rol die cultuuronderwijs en cultuurparticipatie kunnen spelen bij het herstel 
van de maatschappij na corona. 



Financiën
In het jaar 2021 bedragen de totale uitgaven € 10.167,95 (ex btw). Het grootste aandeel daarin werd 
ingenomen door het vernieuwen van de website (€ 8.739,94 ex btw). Alle uitgaven zijn verrekend 
door aan het eind van het jaar deze gelijkelijk te verdelen over alle leden.
De Raad van Twaalf beschikt over een financiële reserve van € 1.466,47.


