
Taakopdracht cultuurcoach 
 

• Verbinden 
Hier ligt het zwaartepunt van het takenpakket. De culturele instellingen geven aan 
meer en intensiever samen te willen werken, zowel onderling als met de zorg- en 
welzijnsinstellingen. Doelstelling hierbij is het meer en directer bereiken van alle 
inwoners.  
 
Het ontbreekt de culturele instellingen aan de expertise, tijd en slagkracht om zelf de 
onderlinge samenwerking te organiseren (de vrijwilliger focust zich op de eigen 
organisatie). De cultuurcoach brengt partijen samen, organiseert afstemming en 
zorgt voor opvolging. Hij/zij heeft hierin een aanjagende en coördinerende rol.  
 
Voor de samenhang met alle activiteiten binnen de gemeente is een goede rol- en 
taakverdeling tussen de cultuurcoach en de gemeentelijk ambtenaar cultuur 
onmisbaar. Deze zal worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. 

 

• Zichtbaarheid van het aanbod  
De cultuurcoach zal de centrale agenda van alle culturele activiteiten bijhouden en 
afstemmen.  
 
De cultuurcoach krijgt de opdracht te onderzoeken wat hiervoor de beste manier is 
en zal deze verder ontwikkelen, in samenwerking met de culturele instellingen. Door 
een helder plan van aanpak, een goede taakverdeling en de sturende rol van de 
cultuurcoach, zal er een actueler overzicht komen van de mogelijkheden op cultureel 
gebied voor de inwoners dat merkbaar wordt uitgedragen.  
 
Het resultaat zal zijn een gedegen ‘marketingplan’ met een uitvoeringsagenda die 
resulteert in een meetbare toename van de zichtbaarheid van het aanbod en de 
deelname daaraan. Dit met als te verwachten gevolg een toename van de diversiteit 
binnen en verjonging van het aantal actieve leden van de verschillende Leiderdorpse 
cultuuraanbieders. 
 

• Innovatie/ nieuwe initiatieven 
De cultuurcoach neemt het voortouw in het uitwerken van organisatie overstijgende 
projectideeën naar concrete activiteiten. De inspanningen van de cultuurcoach 
resulteren in een nieuw aanbod voor nieuwe doelgroepen dat in co-creatie tussen de 
betrokken partijen tot stand komt. 
 
De activiteiten zullen vanaf de start beter aansluiten bij de behoeften, wensen en 
mogelijkheden van specifieke groepen en optimaal inpasbaar zijn in het programma 
van de betrokken instanties op het gebied van onderwijs, welzijn en/of zorg. Al 
doende leren de partijen van elkaar, waardoor de kwaliteit van de samenwerking en 
die van de activiteiten zal toenemen. 
 



Er vinden minimaal twee nieuwe activiteiten per jaar plaats waarbij per activiteit 
tenminste drie verschillende organisaties betrokken zijn en elke nieuwe activiteit 
kent een nieuwe doelgroep. 
 

• Lokaal en regionaal netwerk 
De cultuurcoach heeft en onderhoudt een lokaal en een regionaal netwerk. Hij/zij is 
op de hoogte van de ontwikkelingen in de omgeving van Leiderdorp en de kansen die 
deze bieden ten aanzien van regionale samenwerking en verrijking van het lokale 
aanbod.  
 
Dit vraagt om expliciete kennis van het culturele veld en van de manier waarop 
culturele organisaties werken, met name organisaties die sterk leunen op de inzet 
van vrijwilligers. Deze expertise vormt een belangrijke aanvulling op de expertise van 
de coaches die op dit moment op andere terreinen binnen de gemeente werkzaam 
zijn. 
  
Met het oog op de lokale inbedding en een vliegende start, gaat de voorkeur uit naar 
een cultuurcoach die Leiderdorp goed kent en bij aanvang van de opdracht reeds op 
de hoogte is van de kansen en beperkingen.  

 

• Cultuureducatie 
De cultuurcoach heeft expliciet aandacht voor de aansluiting met kinderen en 
jongeren. Binnen Cultuureducatie met Kwaliteit wordt fors geïnvesteerd in het 
aanbod onder schooltijd. Kinderen en jongeren die tijdens deze eerste kennismaking 
gegrepen worden door cultuur, verdienen de mogelijkheid om hier ook na schooltijd 
plezier aan te beleven en er tegelijkertijd in door te groeien. De cultuurcoach speelt 
bij de koppeling tussen het binnen- en buitenschoolse aanbod een belangrijke rol.  

 

• Funding en fondsen  
De cultuurcoach draagt verantwoordelijkheid voor het werven van middelen voor 
nieuwe activiteiten via publieke en private fondsen en via sponsoring. Hierbij krijgt 
de cultuurcoach de inspanningsverlichting dat hij/zij jaarlijks een matchingsbedrag 
weet binnen te brengen dat gelijk is aan de kosten voor de gemeente. Dit komt ten 
goede aan de culturele organisaties. Op deze wijze verdient de cultuurcoach zich “als 
het ware” terug. Waardoor er in Leiderdorp een gelijk bedrag beschikbaar blijft voor 
de culturele organisaties.  
 
Dit kan doordat de cultuurcoach deze expertise en idealiter een netwerk in deze 
wereld meebrengt. Verder ondersteunt hij/zij de instellingen hierin met raad en daad 
en help hen ontwikkelen opdat zij dit op termijn ook zonder tussenkomst van de 
coach kunnen. Dit is een verbetering ten aanzien van de huidige situatie, waarin niet 
of nauwelijks externe middelen worden geworven. 


