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CULTUUR IS VOOR IEDEREEN! VOOR CULTURA BETEKENT DIT EEN INSPIREREND
UITGANGSPUNT VOOR DE KOMENDE VIER JAAR.
CULTURA SPANT ZICH IN OM CULTUUR NOG BETER BEREIKBAAR TE MAKEN VOOR ALLE
INWONERS VAN GEMEENTE EDE, ONDER ANDERE DOOR HET INZETTEN VAN NIEUWE
MIDDELEN EN HET STREVEN NAAR MEER SAMENWERKING.
Hierdoor levert Cultura een belangrijke
bijdrage aan de ontwikkeling van inwoners en
het versterken en verbinden van de Edese
samenleving. Want één ding is zeker: cultuur
verrijkt mens en maatschappij!

MISSIE, VISIE,
STRATEGISCHE
DOELEN
2018|2021

Voor u ligt het strategisch beleidsplan, dat tot
stand is gekomen door nauwe samenwerking
met gemeente Ede, diverse stakeholders,
publiek en medewerkers. Het plan beschrijft
hoe Cultura cultuur laagdrempelig en breed
toegankelijk wil maken en geeft daarmee
richting en focus aan de activiteiten van de
organisatie.

GERRY POELERT DIRECTEUR/BESTUURDER

Cultura kijkt uit naar de komende periode om
als aanjager, vliegwiel, coördinator en
regisseur dit doel te bereiken.

STRATEGISCHBELEIDSPLAN2018|2021 | WOORD VOORAF
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Cultura is het centrum voor kunst en cultuur
in de gemeente Ede. De naam is afgeleid van
het begrip cultuur, en niet zomaar. Want in het
begrip ‘cultuur’ is het bestaansrecht te vinden
van onze organisatie. Cultura staat voor leren,
informeren en genieten door middel van
Kunst & Cultuur.
Cultura faciliteert, informeert en inspireert en
doet dit vanuit de hoofdvestiging aan de
Molenstraat en vanuit de vestigingen
Stadspoort in Ede, Collage in Bennekom en
het Westhoffhuis in Lunteren. Daarnaast is
Cultura actief op verschillende locaties met de
Bibliobus en educatieve programma’s op
scholen.

Cultura is:
• Theater
• Filmhuis
• Bibliotheek
• Cursussen voor beeldende kunst, musical,
dans, muziek, fotografie en theater
• Cultuureducatie op scholen
• Galerie
• Stadswinkel
• Café
• Evenementen

Cultura biedt inspirerende
en diverse mogelijkheden
voor mensen die zich willen
ontwikkelen en ontspannen. Cultura is er voor
iedereen, voor mensen met verschillende
achtergronden, verschillende leeftijden en
verschillende interesses.

CULTURA
IN HET KORT

STRATEGISCHBELEIDSPLAN2018|2021 | CULTURA IN HET KORT

CULTUUR IS DAT WAT DE MENS SCHEPT. Het begrip
staat tegenover "natuur" (dat wat aangeboren is, wat
spontaan en zonder menselijk toedoen is ontstaan) en
verwijst naar menselijke activiteit en de symbolen die
deze activiteit betekenis geven.
Cultuur wordt in verschillende betekenissen gebruikt
en de definities zijn uiteenlopend naargelang de
theoretische benaderingen en de beeldvorming.
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RESULTATEN
VAN ONZE
BEVLOGEN
HEID
Naast dat Cultura een begrip is geworden, zijn
we er de afgelopen jaren in geslaagd om
Kunst & Cultuur laagdrempeliger te maken.
We hebben vele inwoners van de gemeente
Ede weten te bereiken door nieuwe
initiatieven zowel vanuit onze hoofdvestiging,
als op de vestigingen en diverse scholen. We
verzorgden een breed scala aan cursussen en
workshops. Voor theater, dans, muziek, maar
ook over schrijven, opnametechniek en andere
thema’s. Wij ontplooiden initiatieven zoals het
Taalhuis, Tabletcafé en voor de jongsten
cultuureducatie programma’s zoals ‘Moef’ en
‘Feest!’. Ondertussen leende de Bibliotheek
jaarlijks meer dan 880.000 boeken uit en
werd het Theater door 17.000 mensen
bezocht. Stuk voor stuk resultaten van onze

bevlogenheid, die wij samen met onze
partners realiseerden.
Daarnaast is Cultura intern intensiever gaan
samenwerken. Hierdoor versterken afdelingen
elkaar bij de totale beleving van Kunst &
Cultuur. Cultura is daardoor veel meer een
eenheid geworden, één merk met diverse
disciplines.
We zijn er in geslaagd beter bekend te worden
bij de inwoners van gemeente Ede. We zitten
op de goede weg, maar deze weg gaat verder,
we blijven ons vernieuwen.
Het aanbod van Cultura wordt nog
verrassender, toegankelijker en gastvrijer. Nu
en in de nabije toekomst.

WAAR
STAAN WE NU?

STRATEGISCHBELEIDSPLAN2018|2021 | WAAR STAAN WE NU?
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Cultuur is verbonden met het verlangen van mensen om
betekenis te geven aan het leven. Cultuur ontstaat en bestaat
door mensen, mensen onderling en in verbinding met hun
omgeving, met gebouwen, voorwerpen en gebruiken.

Cultuur leert je anders te kijken naar de wereld
en laat zien wat waardevol is. Het draagt bij
aan de vorming van eigenwaarde en identiteit.
Ieder op zijn eigen manier, vanuit zijn eigen
interesse.

CULTUUR
MAAKT JE
RIJKER

Met de verbeeldingskracht van cultuur kunnen
oude patronen worden doorbroken en nieuwe
relaties worden gesmeed. Door van jongs af
aan cultuur in de vorm van muziek, film,
literatuur, kunst, architectuur samen te
beleven en te beoefenen deel je ervaringen,
leer je jezelf en elkaar kennen en ontwikkel je
een gemeenschappelijk referentiekader.
Cultuur draagt daardoor bij aan ieders
persoonlijke ontwikkeling en stelt je in staat
deel te nemen aan de maatschappij, maar is er
bovenal om van te genieten.
Cultuur kan je verwonderen, maakt je rijker en
laat je even ontsnappen aan het alledaagse…

STRATEGISCHBELEIDSPLAN2018|2021 | CULTUUR MAAKT JE RIJKER
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LEREN
INFORMEREN
ERVAREN
BELEVEN
Wij geloven er in dat cultuur iedereen iets te
bieden heeft en je als mens rijker kan maken.
Cultura brengt mensen in contact met cultuur,
wij wijzen ze de weg en laten ze zien wat de
meerwaarde is van cultuur. Leren en informeren, ervaren en beleven staan centraal.

WIJS DE WEG
NAAR CULTUUR
ONZE MISSIE

Onze missie: iedereen in de gemeente Ede in
contact brengen met cultuur, of dat nu in een
van onze vestingen is, op een school of een
andere willekeurige plaats in Ede en de
buitendorpen. Cultura is de schakel en de
verbinder.
Want cultuur is voor iedereen!

STRATEGISCHBELEIDSPLAN2018|2021 | WIJS DE WEG NAAR CULTUUR - ONZE MISSIE
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BEHOEFTE
AAN
ECHTHEID
De wereld om ons heen verandert continue en
de ontwikkelingen gaan in onverminderd
tempo door. Daardoor werd onze levensstijl
ook sneller en zappen we door ons dagelijks
leven. Door de toepassing van nieuwe
technologieën, digitalisering en een terugtredende overheid is zelfredzaamheid nog
belangrijker geworden. De vergrijzing neemt
toe en er is een migratie merkbaar van het
platteland naar steden.

Meedoen in de maatschappij is nog belangrijker geworden, de participatiemaatschappij
is nog steeds in opkomst. Social media heeft
ons leven verrijkt, maar ons bestaan ook
haastiger en wellicht vluchtiger gemaakt. Data
is het nieuwe goud en technologische
ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op.
Vrijwel 100% van de Nederlanders tussen

12 en 39 jaar maakt gebruik van social media
en mobiel internet is de nieuwe norm
geworden. De komende jaren blijven
mediaontwikkelingen de belangrijkste trend
die het gedrag van mensen beïnvloedt.

De overvloed aan middelen, informatie,
digitalisering en automatisering geeft op
sommige vlakken letterlijk meer tijd, maar
zorgt ook dat we meer prikkels hebben, altijd
bereikbaar zijn en veel vluchtiger beleven.
Daardoor ontstaat de behoefte naar echtheid.
Een sterke drang om te onthaasten, te
ontsnappen uit de hectiek van de dag, aan
een moment van rust, aan geborgenheid,
zingeving en genieten. Aan analoge
gesprekken, echte ervaringen, kwaliteit van
tijd, fysieke ontmoetingen, inhoudelijke
verdieping en persoonlijke ontwikkeling.

DE ONTWIKKELINGEN
OM ONS HEEN

STRATEGISCHBELEIDSPLAN2018|2021 | DE ONTWIKKELINGEN OM ONS HEEN
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DE IDEALEN VAN CULTURA IN EEN ANDERE
WERELD
Andere tijden brengen nieuwe vragen met
zich mee. Cultura gaat deze vragen niet uit de
weg en wil inspelen op de veranderende
behoeftes en emoties van deze tijd.
Wij leveren onze bijdrage door te luisteren, te
communiceren en slimmer te opereren.
We zorgen voor verbinding in de samenleving,
door mensen in contact te brengen met
cultuur en met elkaar. Niet alleen in onze
vestigingen en standplaatsen, maar ook door
er te zijn in de wijken, op scholen en op vele
andere plekken. We verbreden daarmee onze
diensten, altijd vanuit onze waarden en
idealen.
EEN GROTER BEREIK EN MEER EFFECT DOOR
SAMENWERKING
Cultura is niet alleen een bekende naam in
Ede en omgeving, we worden als organisatie
ook bemind.
We zorgen ervoor dat iedereen zich welkom
voelt in Cultura en centraal staat bij alles wat
wij doen.
Wij gaan samen met onze klant op zoek naar
antwoorden op vragen van deze tijd. Door nog
beter naar onze klanten te luisteren, te
achterhalen wat hen beweegt. Door daarop in
te spelen zijn we nog beter in staat een
laagdrempelig, aansluitend en actueel aanbod
te bieden. Dit doen wij niet alleen, maar
samen met culturele en maatschappelijke
partners. Met nieuwe initiatieven en
activiteiten die aansluiten bij de behoeftes van
mensen van nu. Daarmee bereiken we steeds
meer enthousiaste bezoekers en genieters
van cultuur. Zo vergroten we de
maatschappelijke bijdrage van Cultura.

STRATEGISCHBELEIDSPLAN2018|2021 | ONZE VISIE

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EN
MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE
Wij leveren, met cultuur als uitgangspunt, een
maximale bijdrage aan die persoonlijke
ontwikkeling. Die ontwikkeling begint al op
jonge leeftijd, vandaar dat wij onder andere
sterk inzetten op cultuureducatie op scholen.
Een succesvolle deelname aan de
samenleving begint met persoonlijke
ontwikkeling, daar zijn we bij Cultura van
overtuigd. Wij willen mensen sterk, inventief
en weerbaar maken in de veranderende
samenleving. We richten ons daarbij in het
bijzonder op doelgroepen die hierbij
ondersteuning nodig hebben.

ONZE VISIE

SAMENHANG EN VERBINDING
Cultuur verbindt, slaat bruggen en brengt
begrip. Bij Cultura zetten we ons culturele
aanbod op alle denkbare manieren in voor
meer samenhang en verbinding in de
samenleving. Onze inspanningen zijn er meer
dan ooit op gericht om iedereen te bereiken, in
Ede en in onze dorpen. Verenigingen,
organisaties, scholen, het bedrijfsleven, het
zijn allemaal groepen voor wie we een
ontmoetingsplaats, werkplek, een broedplaats
creëren en met wie we intensief samen
werken.
ANDERE TIJDEN, ANDERE TECHNIEKEN
We gaan fors inzetten op innovatie en cocreatie. We maken gebruik van middelen en
mogelijkheden die deze tijd ons aanreikt.
Technologie is duidelijk terug te vinden in ons
aanbod, maar zal ook worden ingezet in het
verbeteren van de dienstverlening naar onze
gasten.
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Leidraad voor al onze initiatieven en
activiteiten, voor de omgang met elkaar en
met onze gasten zijn onze kernwaarden.
Samen vormen deze het fundament onder
Cultura. We focussen ons daarbij in het
strategisch beleidsplan 2018-2021 op drie
herkenbare kernwaarden.

WE MAKEN
WERK VAN
ONZE WAARDEN

GASTVRIJ
Binnenstappen bij Cultura doe je voor je
plezier. Je wordt gastvrij ontvangen en
professioneel geholpen. Hier ben je geen
bezoeker of klant, maar een welkome gast, dat
is het gevoel na een bezoek aan Cultura.
CREATIEF
Zonder creativiteit geen cultuur en geen
Cultura. Het is de basis van alles, onze hele
organisatie dient ervan doordrenkt te zijn. Van
het ontstaan van een idee tot aan het product
en onze dienstverlening. We zorgen daarmee
voor een aanbod dat verrast, verbaast,
nieuwsgierig maakt en inspeelt op
maatschappelijke thema’s.
VERBINDEND
Voor elkaar, met elkaar. Cultura verenigt
mensen en organisaties van velerlei aard.
Samen staan we sterk, en als het aan ons ligt,
staan we in de nabije toekomst nog veel
sterker.
Door de inzet van cultuur verbinden en
versterken we de Edese samenleving.

STRATEGISCHBELEIDSPLAN2018|2021 | WE MAKEN WERK VAN ONZE WAARDEN
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Hieronder, in kort bestek, een overzicht van onze
ambities voor nu en de periode die voor ons ligt.
LAAT ZIEN WAT CULTUUR KAN DOEN
Wij geloven in de kracht van cultuur en willen
dit iedereen laten ervaren! Cultuur bevordert
persoonlijke ontwikkeling, stimuleert
maatschappelijke participatie, zet je aan het
denken en is er ook om gewoonweg van te
genieten.
CULTUUR HEEFT EEN PLAATS IN HET LEVEN
VAN ELK KIND
Cultuureducatie begint al op jonge leeftijd.
Cultuureducatie in het onderwijs leidt tot
kinderen en jongeren die zijn toegerust voor
deelname aan de samenleving. Door de inzet
van cultuur brengen we hen vaardigheden bij
die onmisbaar zijn in deze tijd.
CULTURA, BEKEND EN BEMIND IN EDE
Cultura heeft een sterke positie in Ede, de
vertrouwde en betrouwbare plek voor
ontmoeting.
Zo willen wij bekend staan. Cultura is overal in
Ede, in het centrum, de dorpen, op scholen en
vele andere plaatsen. We staan bekend om
kwaliteit, gastvrijheid, inspiratie en verbinding.

ACTUEEL, VERRASSEND, INNOVATIEF EN
PROFESSIONEEL
Cultura is een professionele organisatie die
klaar staat voor haar gasten. We vernieuwen
ons aanbod continue, voor en samen met ons
publiek. We zoeken daarbij ook samenwerkingen op met andere organisaties, we
co-creëren nieuwe broedplaatsen, werkplaatsen, festivals en experimenteren met
nieuwe werkvormen om cultuur aan te bieden.

VERBINDT

EÉN ORGANISATIE, ÉÉN STERK MERK
Cultura is herkenbaar als de veelzijdige
culturele aanbieder in Ede en wordt niet
langer herkend door haar verschillende
afdelingen. Cultura is één merk. Cultura is één
organisatie. En voor alle producten van Cultura
geldt dezelfde strategie met dezelfde
kernwaarden.
MEER EFFECT EN EEN GROTER BEREIK
Door samen te werken met scholen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven en het
bundelen van krachten zijn wij in staat meer
mensen te bereiken en meer effect te hebben.

ONZE AMBITIES
VOOR DE KOMENDE
JAREN
STRATEGISCHBELEIDSPLAN2018|2021 | ONZE AMBITIES VOOR DE KOMENDE JAREN
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Ambities zijn mooi en met een heldere doelstelling nog mooier. Cultura heeft
haar ambities vertaald in concrete doelen om de komende vier jaar slagvaardig
te werk te gaan. Hieronder, in kort bestek, een overzicht van onze doelen waar
de komende periode de focus op ligt om onze ambities te verwezenlijken.

Cultura laat zien
wat cultuur kan
doen
Concreet doel:
• Inwoners van Ede en omgeving zijn sterker,
weerbaarder en inventiever, waardoor zij
beter in staat zijn om te gaan met een
steeds veranderende maatschappij. We
gebruiken meetsystemen om de
maatschappelijke effecten van onze
activiteiten zichtbaar te maken.
Resultaat:
• Culturele activiteiten hebben zichtbaar
bijgedragen aan een toename van sociale
contacten en zelfredzaamheid van
inwoners is toegenomen.
• Op initiatief van inwoners worden
regelmatig bijeenkomsten en activiteiten
georganiseerd.
• Cultura heeft bijgedragen aan welzijn van
inwoners. Beleving van cultuur of een
ervaring met, heeft onze gast als mens
rijker gemaakt.

VAN AMBITIES NAAR
CONCRETE DOELEN

STRATEGISCHBELEIDSPLAN2018|2021 | VAN AMBITIES NAAR CONCRETE DOELEN
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CULTUUR
EDUCATIE

Cultuur heeft een
plaats in het leven
van elk kind
Concreet doel:
• Kinderen en jongeren ontwikkelen en
vormen zich door cultuureducatie op
school (muziek, theater, erfgoed, literatuur,
media). Zij maken kennis met verschillende cultuuruitingen en verdiepen hun
inzicht daarin. Zij ontwikkelen begrip voor
andere waarden, normen en culturen. Hun
eigen creatieve vermogens worden
geprikkeld en ontwikkeld.
Resultaat:
• Cultuureducatie is een structureel
onderdeel binnen het onderwijscurriculum
van basisscholen in de gemeente Ede,
waardoor kinderen en jongeren
21e-eeuwse vaardigheden hebben
ontwikkeld.
• In de periode 2018-2021 stijgt het aantal
leerlingen dat heeft kennisgemaakt met
cultuureducatie van 88% naar totaal 93%
(circa 11.160 leerlingen).
• In 2021 is het aantal basisscholen met één
of meerdere doorlopende leerlijn(en)
cultuur (ontwikkeld en gerealiseerd)
gestegen van 35% naar totaal 55% (35
scholen).

VAN AMBITIES NAAR
CONCRETE DOELEN

Concreet doel:
• Cultuureducatie maakt integraal deel uit
van de visie van basisscholen in de
gemeente Ede. In samenwerking met
Cultura hebben leerkrachten in het basisonderwijs tools en middelen ontwikkeld om
de doorlopende leerlijnen binnen het
onderwijs vorm en inhoud te geven.
Resultaat:
• Door deskundigheidsbevordering van
leerkrachten is de kans op succesvolle en
structurele inbedding van cultuureducatie
in het onderwijscurriculum vergroot. Het
aantal basisscholen waarvan leerklachten
hebben deelgenomen aan deskundigheidsbevordering en intervisie door Cultura stijgt
in de periode 2018-2021 van 30% naar
totaal 50% (30 scholen).
Concreet doel:
• Cultuureducatie stimuleert kinderen en
jongeren om daarmee door te gaan in hun
vrije tijd. De activiteiten van Cultura sluiten
hier goed op aan en zijn laagdrempelig en
betaalbaar.
Resultaat:
• In 2021 is het aantal kinderen en jongeren
(tot 18 jaar) uit Ede dat deelneemt aan
culturele activiteiten in de vrije tijd
gestegen met 20% naar totaal 90%
(22.985 personen).

STRATEGISCHBELEIDSPLAN2018|2021 | VAN AMBITIES NAAR CONCRETE DOELEN
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BEKEND
EN BEMIND

Cultura, bekend en
bemind in Ede
Concreet doel:
• Cultura is de gastvrije en inspirerende plek
waar gasten graag verblijven. De
vestigingen van Cultura zijn eigentijds en
professioneel ingericht en er werken
vriendelijke mensen. Cultura biedt een
comfortabele sfeer en ruimte waar
uiteenlopende soorten gasten zich thuis
voelen, het prettig vinden om te werken en
te verblijven op alle momenten van de dag.
Resultaat:
• In de periode 2018-2021 stijgt het totale
aantal klanten/gasten met 10%.
• Iedere inwoner van gemeente Ede kent
Cultura, het aantal inwoners dat tenminste
eenmaal per jaar gebruik maakt van onze
producten en diensten stijgt van 23,5%
naar 25% (circa 27.875 personen).

Actueel, verrassend,
innovatief en
professioneel

VAN AMBITIES NAAR
CONCRETE DOELEN

STRATEGISCHBELEIDSPLAN2018|2021 | VAN AMBITIES NAAR CONCRETE DOELEN

Concreet doel(en):
• Het aanbod en de dienstverlening van
Cultura sluit aan bij de behoefte van de
klant.
We ontwikkelen onze producten en
diensten in nauwe samenspraak met de
klant.
• We laten klanten kennismaken met nieuw
aanbod, qua inhoud en vorm. We maken
gebruik van (nieuwe) technologieën om ons
aanbod en dienstverlening te verbeteren.
Resultaat:
• We zijn in staat in te spelen op de wensen
van de klant en gasten. Klanten en gasten
verbinden zich aan Cultura: ze verblijven
langer, komen vaker terug, nemen meer
producten en diensten af en weten ons te
vinden met initiatieven.
• Het aanbod van Cultura is verrassend en
veelzijdig: van laagdrempelige activiteiten
tot gericht aanbod.
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Eén organisatie,
één sterk merk
Concreet doel:
• Welk product of dienst de klant of gast ook
afneemt, de service en benadering is gelijk;
• Cultura voert één merknaam en één logo
voor al haar producten en diensten.
Resultaat:
• De klant/gast herkent Cultura als merk.
• De klant/gast wordt op eenzelfde manier
benaderd, ongeacht welk product of dienst
hij afneemt.
• De klant/gast staat voorop in de gehele
bedrijfsvoering. In 2018 zijn de werkprocessen van Cultura geoptimaliseerd
vanuit het klantperspectief.
• In 2021 is de organisatiestructuur ingericht
op de nieuwe werkprocessen, hierdoor kan
verdere optimalisatie plaatsvinden.

Meer effect en
een groter bereik
Concreet doel:
• Cultura is strategische samenwerkingen
met culturele en maatschappelijke partners
aangegaan om nieuwe doelgroepen te
bereiken, haar netwerk te vergroten en
nieuwe producten en diensten aan te
bieden.
Resultaat:
• Cultura is er in geslaagd in contact te
komen met nieuwe en andere doelgroepen.
• Cultura heeft haar netwerk vergroot en is
door samenwerking in staat nieuwe
producten en diensten te ontwikkelen.

MEER
EFFECT
GROTER
BEREIK

VAN AMBITIES NAAR
CONCRETE DOELEN

STRATEGISCHBELEIDSPLAN2018|2021 | VAN AMBITIES NAAR CONCRETE DOELEN
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CULTURA
INSPIREERT
VERRIJKT
VERBINDT
Cultura kijkt uit naar de komende vier jaar, de
ingrediënten zijn aanwezig om cultuur nog
bereikbaarder te maken. Vanuit liefde voor
cultuur, bevlogenheid van ons team, plezier in
ons vak en met een realistische focus zorgt
Cultura dat cultuur voor, van en met iedereen is.

CULTUUR IS VOOR
IEDEREEN!

STRATEGISCHBELEIDSPLAN2018|2021 | CULTUUR IS VOOR IEDEREEN
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