
 

Hand-out 
REVITALISERING VAN DE AMATEURKUNST 
 
“Zo’n 40% van de Nederlandse bevolking beoefent regelmatig een kunstvorm. Ons land telt dus zo’n 
6,4 miljoen amateurkunstenaars.”  

Uit het onderzoek ‘Revitalisering van de amateurkunst’ dat in september 2021 is verricht door BMC 
blijkt dat er een grote behoefte is aan structurele ondersteuning van de amateurkunstsector. Als 
gevolg van jarenlange afbrokkeling van een regionaal netwerk, mede door de impact van Covid-19, 
ervaren zij grote uitdagingen op het gebied van onder andere ledenwerving, promotie en het 
aantrekken van nieuwe vrijwilligers. 

 

Plein C biedt de komende jaren (financiële) hulp en expertise die bijdraagt aan het (her)opbouwen 
van dit regionale netwerk ter ondersteuning van de amateurkunst; een netwerk van 
amateurkunstgroepen, kunst(vak)docenten, professionele kunstaanbieders, gemeenten en nog vele 
andere partijen. 

 
Wat gaan we doen? 
Het doel van dit revitaliseringsproject is de amateurkunstsector te ondersteunen, verbreden en 
versterken. Plein C zet zich in om: 

• De amateurkunst breed zichtbaar en bekend te maken; 
• Verbindingen te leggen tussen amateurkunstaanbieders enerzijds en professionele kunsten 
 en het sociaal domein anderzijds; 
• De kennis en kunde bij amateurkunstsector te vergroten met trainingen en coaching. 

 
Voor wie? 

• Voor aanbieders van amateurkunst, georganiseerd in zowel verengingsverband als in 
informele groepen als via een lokaal kunst- of cultuurhuis. Er komt budget beschikbaar voor 
het ontplooien van activiteiten, het vergroten van de zichtbaarheid en er worden trainingen 
en coaching trajecten aangeboden om te professionaliseren; 

• Voor professionals in de kunst- en cultuursector, zoals theaters en musea: het project biedt 
de kans de eigen achterban te vergroten door de banden aan te halen met 
amateurkunstverenigingen en informele groepen en het aanbod toegankelijk te maken voor 
iedereen; 

• Kunstvakdocenten: een verkorte training die amateurkunstbeoefenaars met talent in staat 
stelt kunstvakdocent in de amateurkunstsector te worden; 

• Welzijnsinstellingen; 
• Koepelorganisaties;  
• Gemeenteambtenaren; 
• CmK3-projectleiders: het verbreden van het netwerk; 
• (Potentiële) deelnemers van de amateurkunst.  

 
 
 
 
 
 
 



 

Hoe doen we dat? 
We hebben Noord-Holland opgedeeld in vier regio's. In elke regio organiseren of ondersteunen we 
onderstaande activiteiten. 
 

Wat Wanneer Wie  
 

4 Kick-off bijeenkomsten  november t/m 
februari  

Netwerk van amateurkunstaanbieders, 
informele groepen, professionals en welzijn in 4 
pilotregio’s in Noord-Holland  

Online-bijeenkomst CO-Talk 9 maart  CmK3-projectleiders, gemeenteambtenaren en 
bestuursleden van amateurkunstverenigingen  
 

3 Netwerkbijeenkomsten met 
training en coaching in 4 
regio’s 
 

april t/m 
september 

Netwerk van amateurkunstaanbieders, 
informele groepen, professionals en welzijn in 
de nader te bepalen regio’s in Noord-Holland 

Activiteiten in het kader van 
zichtbaarheid  
 

April t/m 
november 

Activiteiten uitgevoerd door 
amateurkunstverenigingen en informele 
groepen voor publiek (en potentiële leden) 
 

Trainingen tot kunstvakdocent  april t/m 
november 

Voor mbo’s, welzijnswerkers en 
amateurkunstdeelnemers (ook uit informele 
groepen) 
 

Provinciale slotmanifestatie November / 
december 2023 

Netwerk van amateurkunstaanbieders, 
informele groepen, gemeenteambtenaren, 
regionale pers, professionals en welzijn. 

 

Meer informatie? 
Wil je meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Jessica van der Sluis, Adviseur 
Cultuureducatie via jessicavandersluis@pleinc.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revitalisering Amateurkunst wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie 


