
5 ambities voor het Haagse amateurkunstveld

Ambitie 1: Toegankelijkheid 
Alle Haagse kinderen, ongeacht hun achtergrond, krijgen de kans om hun talenten op het 

gebied van kunst en cultuur te ontwikkelen. Cultuur moet betaalbaar zijn voor iedereen, van 

jong tot oud. 
Actiepunten
• De bibliotheekpas kan worden gebruikt als kortingspas

•  Door de Ooievaarspas uit te breiden wordt cultuuraanbod, zoals muzieklessen,  

betaalbaar, ook voor lage en middeninkomens

• Meer voorlichting geven over de Ooievaarspas, online en offline

Ambitie 2: Duidelijke routes voor talentBeoefenaars die zich in een bepaalde kunstvorm willen ontwikkelen, weten waar en bij welke aanbieder ze terecht kunnen. Actiepunten
•  Een routekaart maken voor talentontwikkeling: van kennismaking met cultuur tot  professionele ontwikkeling, van jong tot oud• Investeren in de zichtbaarheid van de amateurkunstverenigingen en -aanbieders•  Meer combinatiefunctionarissen inzetten op het gebied van cultuur, zodat ouders, leerkrachten en kinderen de weg weten te vinden van cultuur onder schooltijd naar cultuur in de vrije tijd•   Meer samenwerken met onderwijs en welzijn om doelgroepen te vinden en  talentontwikkeling te stimuleren 

Ambitie 3: Diversiteit 
De diversiteit aan culturele uitingen in Den Haag is groot en er is behoefte om dit uit te 
wisselen en groepen met elkaar in contact te brengen. Cultuur verbindt en biedt een 
grote diversiteit aan ontmoetingen.
Actiepunten
•  Nieuwe initiatieven ondersteunen die ontmoeting stimuleren
• Meer kennisuitwisseling, samenwerking en ontmoetingen tussen de diverse culturele aanbieders

Ambitie 4: Ondersteuning van aanbieders

Culturele aanbieders worden ondersteund door scholing, met faciliteiten en financiële 

middelen en we zetten in op professionalisering.

Actiepunten
• Scholing voor de culturele aanbieders over onderwerpen die bij hen spelen 

•  Faciliteiten: oefen- en optreedruimtes en plekken voor ideeënontwikkelingen en  

experimenten betaalbaar maken 

•   Financiële middelen: inzetten op fair pay-afspraken in de sector, want professionals  

verdienen een eerlijke betaling

•  Certificering: de kwaliteiten van de aanbieders zichtbaar maken en werken aan een  

certificering van aanbieders

Ambitie 5: Aandacht voor technologieDe amateurkunstsector krijgt hulp om zich te verdiepen in de kansen van technologische ontwikkelingen.
Actiepunt
•  Een werkgroep technologieverkenning samenstellen zodat er technologische kennis  ontwikkeld en gedeeld kan worden met het veld


