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Verslag - CO Talk #4 Subsidieregelingen 

 
Datum  Donderdag 23 juni 2022, 10.00 tot 11.00 uur 

Verslag  Marijn Ruiter (Administratief medewerker Plein C) 

Panel  Marjolijn Peeters (Programma-adviseur Cultuureducatie & Erfgoed Fonds voor 
Cultuurparticipatie), Petra Janssen Duyghuysen (Programma-adviseur 
Cultuureducatie Fonds voor Cultuurparticipatie), Karin Geelink (Beleidsadviseur 
Erfgoed en Cultuur Provincie NH), Noëmi Mercks (Adviseur Cultuureducatie Plein C), 
Rinske Wels (Gespreksleider CO Talk Plein C) en  Karlijn van Oirschot (Adviseur 
marketing & communicatie Plein C)  

 

 
Korte intro CO Talk 
Plein C introduceert dit jaar CO Talk, een online kennissessie, om op een laagdrempelige manier 
kennis en ervaringen uit te wisselen. Gedurende een uur bespreken we één thema, waar we met 
een aantal externe genodigden en de aanwezigen over in gesprek gaan.  
 
Deze vierde CO Talk vond plaats op donderdag 23 juni jl. met als thema: Extra subsidieregelingen op 
het gebied van cultuurparticipatie, zowel via de provincie Noord-Holland als het Fonds voor 
Cultuurparticipatie (FCP). De Regeling Erfgoed Maken en de Regeling Cultuureducatie vmbo vso pro 
werden toegelicht door het FCP en de (corona-geïnspireerde) Impulsregelingen Innovatie en 
Samenwerking die de provincie Noord-Holland in het leven heeft geroepen kwamen aan bod.    
 
Noëmi Mercks heeft deze extra CO Talk ingelast. De rol vanuit Plein C is niet alleen kennisdeling, 
maar ook het ondersteunen en helpen waar mogelijk, het versterken van de sector en het aangaan 
van samenwerkingen, zowel bestaande als toekomstige. Aangezien er bij veel nieuwe 
subsidieregelingen geldt: wie het eerst komt wie het eerst maalt, is het van belang dat we deze zo 
snel mogelijk onder de aandacht brengen. Deze subsidies bieden extra kansen voor onze sector.  
 
 

Subsidieregeling Erfgoed Maken 
Marjolijn Peeters vertelt eerst kort over het FCP. Zij licht toe welke verschillende regelingen gericht 
zijn op het stimuleren, verdiepen en verduurzamen van samenwerking met het culturele veld, 
onderwijs en sociaal domein. Het FCP is een rijk fonds en hangt onder het ministerie van OCW. Elke 
vier jaar ontvangt het FCP een bedrag om aan projecten door het land te besteden.  
 
De aangepaste regeling Erfgoed Maken richt zich o.a. op erfgoed, educatie & participatie. Deze 
regeling is in maart 2022 gelanceerd en er zijn inmiddels 81 aanvragen binnen. Met deze regeling 
worden projecten gestimuleerd, waarin activiteiten worden ontwikkeld om immaterieel erfgoed 
toekomstbestendig te maken, om lokale erfgoed- en vrijwilligersorganisaties te versterken of om 
iedereen met erfgoed in aanraking te brengen door educatie. Het kan een verkenning zijn voor een 
toekomstig groter project of een project waarin in elke geval meer of nieuwe mensen deelnemen 
aan erfgoed. Aanvraagperiode loopt tot 31 juli 2024. 
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Er zijn verschillende subsidies mogelijk  
Klein    : tot € 5.000,-  
Medium : € 5.000,- tot € 25.000,-  
Large  : € 25.000,- tot € 75.000,-  
Verkenning : een kortlopend initiatief, waarin je toewerkt naar een aanvraag  
Beoordeling:   
< €25.000 wordt er met een interne commissie gekeken naar inhoudelijk kwaliteit en 
organisatorische kwaliteit   
> € 25.000 wordt er met een externe advies commissie gekeken  
 
Meer informatie Erfgoed Maken - Fonds voor Cultuurparticipatie 
Contact: FCP houdt elke donderdagmiddag een telefonisch spreekuur, je kunt je aanmelden via de 
mail erfoed@cultuurparticipatie.nl en dan wordt je aan de juiste adviseur gekoppeld.  
 
 

Subsidieregeling Cultuureducatie vmbo vso pro 
Er is een aparte regeling Cultuureducatie vmbo vso pro in het leven geroepen omdat er een sterke 
behoefte is om meer aan cultuureducatie te doen binnen dat onderwijs. Petra Janssen Duyghuysen 
licht de regeling toe. Het doel is beter passende cultuureducatie. Er is €8 miljoen beschikbaar tot 
2024. Belangrijk is dat de culturele instelling de aanvrager is, niet de school. Er mag een verbinding 
worden gemaakt met buitenschoolse cultuureducatie en er is meer aandacht voor het Caribisch deel 
van ons Koninkrijk. De regeling staat constant open en sluit op 28 maart 2024. Wel is er een 
tussentijds subsidieplafond op 31 december 2022, waardoor het bedrag in 2 delen is opgedeeld. 
Mocht het aan de voorkant hard gaan, dan kan het geld voor die datum op zijn. Op 1 januari 2023 
wordt het tweede deel van het bedrag aangesproken, zodat aanvragers die wat meer tijd nodig 
hebben voor hun plannen ook nog voldoende kans maken. Aanvraagperiode staat open tot 28 
maart 2024, tussentijdse subsidieplafond 31 december 2022. 
  
Aandachtpunten van FCP:  

- Ontwikkelen van het creatief vermogen  
- Deskundigheid bij medewerkers  
- De stem van de leerling en passend bij de leerling  
- Samenwerking tussen de culturele instelling en school  

  
De regeling bestaat uit 3 verschillende fases, gericht op welk instapniveau het project is. Deze drie 
fases zijn: kennismaking & uitproberen, samen ontwikkelen en resultaten verduurzamen.  
o fase 1 kennismaken en uitproberen (10.000 – 25.000 euro, samenwerking van 1 jaar) 
o fase 2: samen ontwikkelen (25.000 – 80.000, samenwerking van 2 tot 3 jaar) 
o fase 3: resultaten verduurzamen (25.000 – 80.000, met name voor culturele instelling,  

samenwerking met minimaal 3 verschillende scholen) 
 

Tip: lees de toelichting en de formats op de website van het FCP goed door. En schroom niet om 
contact op te nemen. FCP denkt graag mee.  
 
Meer informatie 
Cultuureducatie vmbo vso pro Cultuureducatie vmbo vso pro - Fonds voor Cultuurparticipatie 
Cultuureducatie mbo Cultuureducatie mbo - Fonds voor Cultuurparticipatie 
Contact: cultuureducatie@cultuurparticipatie.nl  

https://cultuurparticipatie.nl/subsidie-aanvragen/63/erfgoed-maken
https://cultuurparticipatie.nl/subsidie-aanvragen/40/cultuureducatie-vmbo-vso-pro
https://cultuurparticipatie.nl/subsidie-aanvragen/44/cultuureducatie-mbo
mailto:cultuureducatie@cultuurparticipatie.nl
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Om te kijken welke subsidie geschikt is voor jouw organisatie is de Subsidiewijzer op de website van 
het FCP een goed hulpmiddel. Ook de diverse adviseurs en contactgegevens zijn te vinden op de site 
www.cultuurparticipatie.nl.   
 

 
Impulsregelingen Innovatie en Samenwerking 
Karin Geelink (voormalig directeur Plein C) is beleidsadviseur erfgoed en cultuur bij de Provincie 
Noord-Holland, waar de subsidieregelingen tot stand komen en vorm krijgen. Voor de provincie is 
het bijzonder dat ze regelingen hebben voor cultuur en erfgoed. Mede door corona heeft de 
provincie gezien dat het wel belangrijk is dat culturele instellingen in NH overeind blijven, daarom 
zijn er twee impulsregelingen in het leven geroepen vanuit het economisch herstel- en 
duurzaamheidsfonds en vanuit de onderstaande doelstellingen.  
 
Doelstelling 1: Toekomstbestendigheid van de culturele organisaties veilig stellen. 
Doelstelling 2: De werkgelegenheid in de sector een boost geven. 
 
UVR Impuls innovatie: subsidieregeling voor stimulering van innovatieve 
activiteiten/projecten/technieken, gericht op kleinere tot middelgrote culturele en 
erfgoedorganisaties.  
UVR Impuls samenwerking: subsidieregeling waarbij de focus ligt op (boven- en cross-) sectorale 
samenwerking ten behoeve van de toekomstbestendigheid,  gericht op kleinere tot middelgrote 
culturele en erfgoedorganisaties. 
 
Innovatie : €5.000,- tot max €100.000,- en 20% cofinanciering vereist  
Samenwerking : max € 50.000,-  en 50% cofinanciering vereist  
De helft van het budget is al beschikt, er is nog wel budget maar het gaat erg vlot en wie het eerst 
komt wie het eerst maalt!  Wellicht komt er volgend jaar nog een nieuwe tranche, met aanpassingen 
door de opgedane ervaringen. Aanvraagperiode loopt tot 31 januari 2023 en op=op.  
 
Voorbeeld van een aanvraag op het gebied van innovatie en recent toegekend is Cultuurhuis 
Heemskerk, Project Doen en Durf, waarbij de doelgroep jonge mensen met een licht verstandelijke 
handicap aan culturele activiteiten wil laten deelnemen.  
 
Bij de beoordeling van de regeling is gekeken naar twee aspecten:  
• Innovatie (bv. nieuwe doelgroep)  
• Nieuwe werkmethode (bv. vaste cursusavond, met breed aanbod)  
 
Meer informatie www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies. 
Tip: kijk op de site van de provincie Noord-Holland naar de regeling en de toelichting, wat wordt er 
gevraagd en wat valt eronder.  
 
Naast deze twee impulsregelingen, kun je via provincie ook gebruik maken van een lening en 
coaching traject: 
Cultuurlening: organisaties in de culturele, creatieve en erfgoedsector in Noord-Holland kunnen 
onder gunstige voorwaarden leningen ontvangen voor het opstarten van nieuwe producties, 
programma’s en projecten. Zie Actueel website provincie Noord-Holland voor meer informatie.  
Cultuurherstel: een coaching- en adviestraject waarbij een externe professional culturele 
instellingen adviseert bij het vernieuwen of herzien van het businessmodel. 
Voor meer informatie en aanvragen: www.cultuurherstel.nl 

https://cultuurparticipatie.nl/ 
http://www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies
http://www.cultuurherstel.nl/
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Korte samenvatting 
Noëmi Mercks sluit het uur af met een korte samenvatting. Ten opzichte van het verleden zijn de 
regelingen nu makkelijker en overzichtelijker (minder regelingen) geworden. Erg blij met deze 
ingelaste bijeenkomst, goede opkomst, met heldere toelichtingen vanuit het FCP en de provincie. 
Daar zijn we erg blij mee. Mooi dat je ook in de voorbereidende fase ‘verkenning subsidie’ kan 
aanvragen. En dat er gekeken wordt naar thema’s als kansengelijkheid en naar de verschillende 
niveaus waarop je subsidie kunt aanvragen. MBO is kort aangestipt door Petra van het FCP, een 
gebied waar Plein C zich verder in wil ontwikkelen. Wellicht kan Plein C daar als provinciale instelling 
een overkoepelende rol in gaan spelen.  
  
Bij vragen, advies of ondersteuning kun je altijd contact opnemen met een van de adviseurs bij Plein 
C. Ook bij het vinden van een partij voor jouw project of het sparren over een idee, neem telefonisch 
contact op of stuur een mail naar info@pleinc.nl. Wij denken graag met je mee!   
  
De volgende CO Talk vindt plaats op donderdag 29 september met als thema: ‘De inclusieve klas’. 
Meer informatie volgt na de zomer! En houd onze website www.pleinc.nl in de gaten. 
 

mailto:info@pleinc.nl
http://www.pleinc.nl/

