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Fte combinatiefunctionaris cultuur:
Den Haag
Rotterdam
Amsterdam
Utrecht
Fte sport

Onafhankelijk
Geen eigen aanbod
Stadsbrede blik op aanbod en good practices
Met kennis en netwerk in alle stadsdelen
• Coach kent scholen en hun aanbod
• Adviseur kent aanbieders in de wijken

Combinatiefunctionaris

is bruggenbouwer, werkt vanuit
het belang van het kind en verbindt
school, cultuur en sociaal domein
in de wijk

Doel

Meer kinderen doen in hun
vrije tijd aan culturele activiteiten
in hun eigen wijk of buurt

Aanpak

1. Hoe zit ‘t met
kunst & cultuur
in de wijk?

Kinderen
doen meer aan
kunst & cultuur
in hun wijk

5. Samenwerken,
voorbereiden,
uitvoeren en
zichtbaar
maken

2. Kinderen
maken hun
plannen in
workshops

4. Portfolio
van plannen
voor de wijk

3. Actieve
professionals
uit de wijk
denken en
doen mee

Verbinding van cultuur
onder schooltijd met
cultuur in de vrije tijd

Planning 2021
Bouwlust en Vrederust
Bezuidenhout-West en Mariahoeve
Morgenstond en Moerwijk

en daarna
Duindorp
Nieuw Waldeck en Houtwijk
Segbroek, Centrum, …

Netwerk Escamp

o.a.: basisscholen De Zuidwester en
Erasmus, Bewonersbedrijf Allekanten,
bibliotheek Bouwlust, ADO Cruijff Court, Escamp
University, Orkest Morgenstond, Rockit Music
Productions, Dansstudio Natya, Kids op
Dreef, Dakota en sportverenigingen

Hoe kinderen denken over kunst
en cultuur in de wijk: “Er is hier
niets!”... ”We willen een plek waar
we kunnen tekenen en knutselen.”

Plannen
maken in
workshops

Het kind staat centraal!
De wijk is hun speelveld
en podium

Start in Escamp en uitrol
naar meer wijken in Den Haag.
Met tijdelijke inzet werkt de
combinatiefunctionaris aan
duurzame verbindingen

Kinderen
doen meer aan
kunst & cultuur
in hun wijk

Resultaten

Samen met Kids op Dreef werken
kinderen van het ADO Cruijff
Court hun plan uit voor een
schilderij in Vrederust

Ideeën van kinderen
voor de wijk: “We willen
een pasje voor kinderen
die in de wijk wonen
waarmee je dingen kan
lenen. Ja, het pasje is
natuurlijk gratis!”

Dance Studio Natya en
Bewonersbedrijf Allekanten
zoeken samenwerking voor
danslessen in Bouwlust

Bibliotheek Bouwlust wil kinderen
van basisscholen in de wijk laten
meedenken over hun culturele
programmering

Meer aanbod + meer zichtbaar:

binnenbuiteninjouwwijk.nl
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