
Gezamenlijk programma iktoon-coördinatoren en netwerk 
provinciale en lokale adviseurs Cultuurparticipatie in de 
vrije tijd 
 

Dinsdag 13 maart 2018, LKCA-gebouw, Kromme Nieuwegracht 66, Utrecht 

 

Programma 
 
 
10.00 – 10.15 uur Inloop 

 

10.15 – 10.45 uur  Aftrap iktoon 2018   
Presentatie iktoon campagne juni 2018. 

Wat gaan we doen in 2018? Wie doet er mee? Hoe en waar wordt de iktoon-

maand geopend? En op welke manieren zorgen we voor landelijke publiciteit 

waar je op kunt meeliften als lokale partner? Hoe werken de lokale en 

landelijke campagnes samen?  

 

10.45 – 12.30 uur Workshop Social Media 

Praktische workshop door Jim Driesen van creative agency Grrr.  

Hoe kan ik het beste campagne voeren op Facebook? Hoe kan ik social media 

inzetten om mijn doelgroep en doelen te bereiken?   

Vergeet niet een eigen laptop, iPad, tablet o.i.d. mee te nemen! 

 

12.30 – 13.00 uur Lunch en netwerkpauze  

 

13.00 - 13.45 uur Plenair Netwerk provinciale en lokale adviseurs en coördinatoren 

Cultuurparticipatie in de vrijetijd. 

- Wie zijn de lokale en provinciale adviseurs en coördinatoren voor  

   Cultuurparticipatie in de vrije tijd? Wie ondersteunen ze en met wel- 

   ke kennis, expertise en middelen? 

- Presentatie nieuwe facts&figures over cultuurparticipanten, vrijwil- 

   ligersverbanden en de kunstprofessionals die werken voor de cul- 

   tuurparticipanten in de vrije tijd. 

 

13.45 – 14.45 uur Werksessieronde 1 – keuze uit twee sessie 

 

Werksessie A – Tools voor culturele vrijwilligersverbanden.  

Welke vragen en behoefte hebben culturele vrijwilligersverbanden? Wat zijn 

bruikbare tools voor de versterking en toekomstbestendig maken van 

culturele vrijwilligersverbanden? Welke tools missen we nog? En hoe kunnen 

we nieuwe tools samen ontwikkelen en goede voorbeelden online en live 

delen?  

 

Werksessie B – Tools voor kunstprofessionals die werken voor 

cultuurparticipanten in de vrije tijd. 

Welke vragen en behoefte hebben kunstprofessionals die werken voor 

https://iktoon.nl/info


Cultuurparticipatie in de vrije tijd? Wat zijn bruikbare tools voor de 

versterking en toekomstbestendig maken van deze kunstprofessionals? 

Welke tools missen we nog? En hoe kunnen we nieuwe tools samen 

ontwikkelen en goede voorbeelden online en live delen? 

 

14.45 – 15.00 uur Theepauze 

 

15.00 - 16.00 uur Werksessieronde 2 

 

Werksessie C – Hoe beïnvloed je samen met het werkveld de politiek en 

beleid? 

Hoe bundel je krachten om cultuurparticipatie in de vrije tijd in jouw 

gemeente op de agenda te krijgen en te houden, bij wethouders, 

cultuurambtenaren én gemeenteraadsleden, voor en na de 

gemeenteraadsverkiezingen en coalitie-onderhandelingen? Op welke 

momenten zijn welke acties meest effectief? Delen van ervaringen met 

Toolkits als Cultuur-deel-je , Iktoon en het Regiopakket  Basis voor 

Cultuurparticipatie Download het regiopakket. Welke tools zijn er nog meer? 

 

Werksessie D – Verbinding kunstprofessionals en 

vrijwilligersverbanden met zorg- en welzijnsorganisaties. 

Hoe kunnen kunstprofessionals en vrijwilligersverbanden samenwerken met 

zorg- en welzijnsorganisaties? Hoe werken vrijwilligers en professionals 

samen in kunst- en cultuurprojecten met zorg- en welzijnsorganisaties? 

Wat is je rol als adviseur Cultuurparticipatie om partijen aan elkaar te 

verbinden? Wat zijn goede voorbeelden uit het land?  

 

16.00 – 16.30 uur Resultaten werksessies, overige prangende kwesties en vervolgacties. 

 

16.30 uur  Netwerkborrel 

 

 

Het programma is ontstaan uit samenwerking tussen iktoon, partners uit het netwerk van 

provinciale en grootstedelijk adviseurs Cultuurparticipatie in de vrije tijd en het LKCA.  

 

http://www.lkca.nl/vrije-tijd/basis-voor-cultuurparticipatie
https://iktoon.nl/info
http://www.lkca.nl/vrije-tijd/basis-voor-cultuurparticipatie

