
Taken en meerwaarde van CultuurSchakel op het gebied van cultuurparticipatie

De belangrijkste vraag die in dit onderzoek is gesteld, is wat de 

taken en meerwaarde zijn van CultuurSchakel zijn voor de 

vrijetijdskunst in Den Haag. 

Bij de taken gaat het over de dienstverlening van CultuurSchakel 

op het niveau van een aanbieder en bij de meerwaarde op het 

niveau voor de gehele sector van vrijetijdskunst in Den Haag. 

Op beide niveaus komt naar voren dat een groot deel van de 

aanbieders de potentiële taken en meerwaarde ook daadwerkelijk 

rekent tot de dienstverlening van CultuurSchakel.

Meerwaarde van CultuurSchakel
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Het bij elkaar brengen van het vrijetijdsveld en het professionele veld.

Stimuleren van breed aanbod in de hele stad, zodat beoefenen van 

       vrijetijdskunst voor alle inwoners van Den Haag toegankelijk is.

Een neutrale partner zijn die er is voor alle aanbieders op het gebied 

van vrijetijdskunst.

Het behartigen van de belangen van de vrijetijdskunst bij gemeente 

en andere professionele instellingen.

Het vergroten van de zichtbaarheid van de vrijetijdskunst in Den Haag.

Het ondersteunen van het voortbestaan van vrijetijdskunstorganisaties.

Deze factsheet is gebaseerd op een uitgebreid rapport waarin 

uitkomsten verder beschreven worden.

Respons: 

Van de 500 aanbieders van vrijetijdskunst in Den Haag 

hebben 80 aanbieders de vragenlijst ingevuld. 

De meerderheid van zowel de populatie als de respons komt uit 

de muzieksector. Andere disciplines zijn in veel mindere mate 

vertegenwoordigd. 35% van de respons bestaat uit verenigingen, ruim

een kwart uit stichtingen en 21% zijn zelfstandigen. 
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Taken van CultuurSchakel

Het percentage 

aanbieders dat over 

deze taken contact 

heeft gehad met een 

adviseur varieert van 

11% (informeren 

over scholingsaanbod 

van andere 

organisaties) tot 62% 

(adviseren/informeren 

over CultuurSchakel-

subsdidie). Op een 

totaal van 500 

aanbieders hebben 

adviseurs dus 

veelvuldig contact 

met aanbieders die 

hier over het algemeen 

baat bij hebben.
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Het informeren over scholingsaanbod van andere organisaties

Het organiseren van scholing

Het informeren over actuele ontwikkelingen zoals COVID-19

Het informeren over speciale regelingen tbv COVID-19

Het organiseren van netwerkbijeenkomsten

Informatie geven over subsidieregelingen van andere organisaties

Advies geven over de marketing en communicatie rondom een event

Advies geven over het opzetten van een event/activiteit

Advies geven over locaties voor een event/activiteit

Advies geven over het bereiken van jouw beoogde doelgroep

Het geven van advies op maat door een adviseur

Het samenbrengen van vraag en aanbod op het gebied van vrijetijdskunst

Aanbieden van een profiel op de culturele kaart van Den Haag

Het delen van informatie over de vrijetijdskunst in Den Haag

Adviseren en/of informeren over CultuurSchakel-subsidie


