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Woord vooraf
We krijgen meer vraag naar cultuureducatie- 
en participatie. Enerzijds vanuit de cursisten, 
het onderwijs, amateurs en theaterbezoekers. 
Anderzijds zien we een toenemende vraag om 
domein-overstijgende inzet en het realiseren  
van maatschappelijke verbindingen. 

We starten 2023 met een gezonde bedrijfs-
voering. Op basis van de toenemende vraag naar 
cultuureducatie en -participatie werken we in  
dit jaarplan vanuit ambitie, en volgen we de 
doelstellingen en actielijnen die voortkomen uit 
het strategisch kader 2020-2024.  

Voor wat betreft de maatschappelijke domein- 
overstijgende programma’s hebben we het  
voornemen om deze verbindingen structureel  
te gaan beleggen in onze bedrijfsvoering. Dat 
betekent duurzaam samenwerken in de stad.  
We zijn kartrekker in een landelijke traject waarin 
we in 2023 een redenering ontwikkelen waarmee 
we onze impact op bijvoorbeeld het bevorderen 
van welzijn kunnen meten. Dit gaat ons helpen 
hierover het goede gesprek te voeren. 

In 2023 gaan we ook al een beetje nadenken 
over de nieuwe visie die we in 2024 gaan  
formuleren. Om vast een kleine voorzet te  
geven hebben we dit jaarplan daarom de titel  
van Lindenberg Cultuurhuis VOOR iedereen  
naar Lindenberg Cultuurhuis VAN iedereen  
meegegeven. Omdat we denken dat we er  
niet alleen voor iedereen willen zijn, maar dat  
we eigenlijk willen dat de stad zich eigenaar 
voelt van de Lindenberg. 

De Visie Groei! past ons zo goed dat we ons als 
een vis in het water voelen bij het halen van 
de gezamenlijk gedefinieerde doelen. Kritisch, 
gezamenlijk en lerend bewandelen we paden om 
te komen tot cultuureducatie voor ieder kind, 
domein-overstijgende samenwerking en nieuwe 
huisvesting. Het haalbaarheidsonderzoek voor de 
nieuwe huisvesting zal binnenkort plaatsvinden 

en we kijken halsreikend uit naar de mogelijkhe-
den die een nieuw, flexibel en duurzaam gebouw 
ons gaat bieden. Zowel voor onze activiteiten, 
voor het verwelkomen van de stad en voor  
samenwerkingsmogelijkheden in de stad.

Ook binnen de organisatie zetten we nog steeds 
grote stappen. Na de CAO harmonisatie volgt  
nu het nieuwe functiehuis. In 2023 zetten we 
belangrijke vervolgstappen in ons meerjarenplan 
om te komen tot het goede werkgeverschap dat 
we beogen, met oog voor duurzame inzetbaar-
heid van een ieder. 

Zijn er ook zorgen? Met de stijgende energie-en 
inflatiekosten, en een periode met corona achter 
de rug zijn die er natuurlijk. In de jaarbegroting 
2023 houden we rekening met de inflatie. Voor 
wat de betreft de energiekosten zoeken we naar 
1-op-1 scenario’s en oplossingen. Zo houden we 
de gezonde bedrijfsvoering van onze organisatie 
in het zicht en bieden we tegelijkertijd de nood 
het hoofd.

Teddy Vrijmoet
directeur-bestuurder 
Lindenberg Cultuurhuis
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Doelstellingen strategisch kader 2020 - 2024

Doelstelling Groei 
We behouden onze huidige deelnemers en groeien in het aantal mensen 
(leerlingen) dat gebruik maakt van cultuureducatie.

Doelstelling Kwaliteit 
We zorgen dat professionaliteit leidend is in onze organisatie en in ons 
aanbod.

Doelstelling Duurzame bedrijfsvoering 
We zorgen voor een duurzame, bedrijfsmatige continuïteit.

Doelstelling Verander 
We zetten de stakeholder centraal door flexibel, eenvoudig en besluitvaardig 
te zijn.

Werkgebied Lindenberg Cultuurhuis

Lindenberg op School
Het belang van cultuureducatie wordt breed 
erkend binnen het onderwijs. Cultuureducatie 
draagt zowel bij aan creatieve vaardigheden als 
aan cognitieve vaardigheden. Cultuureducatie is 
belangrijk voor brede ontwikkeling, meervoudige 
vaardigheden en competenties.

Binnen cultuureducatie zetten we de  
kunstenaarsmentaliteit breed in. We  
wakkeren bij leerlingen de verbeelding en  
de nieuwsgierigheid aan. We stimuleren  
hen om onderzoek te doen en hun ideeën  
vorm te geven. Deze aanpak vraagt veel van  
onze docenten en van het onderwijs, maar  
draagt wezenlijk bij aan de ontwikkeling van 
kinderen en jongeren.

Bereik
• Nijmeegse scholen: PO 95% en VO 87% 
• Ongeveer 30.000 leerlingen

Ambities 2023
• ontwikkeling hedendaagse lesvormen 

• aandacht voor burgerschap, diversiteit, 
gender en technologie

• binnenschools verbinden aan 
buitenschoolse activiteiten 

• meerjarig beleid Brede Scholen PO 

• kansengelijkheid kinderen; regeling 
Rijke Schooldag

• gezamenlijke activiteiten met VO (e.g. 
regeling Doorgroeiers, de Nieuwe 
Leerweg, docentennetwerk)

• regionale inzet van cultuureducatie 

• ontwikkelen van kennis door coaching

• meer vakdocenten 

• samenwerking kunstvakopleidingen

Scholen PO/VO en BSO

Activiteiten en 
cursussen op locatie

Lindenberg locaties
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Cursussen en amateurkunst
We bereiden ons voor op een veranderende 
toekomst waarin digitalisering, technologische 
ontwikkelingen, en de vraag naar meer flexibili-
teit en on-demand aanbod zich aandienen. We 
zien dat de sociale contacten van kinderen en 
jongeren steeds meer online afspelen en willen 
ons aanbod daartoe verhouden. 

Binnen de afdelingen muziek, dans, schrijven, 
beeldende kunst en theater innoveren we het 
aanbod en zoeken we blijvend naar nieuwe werk-
vormen en programma’s voor talentontwikkeling. 
We ontwikkelen nieuwe hedendaagse lesvormen 
op andere momenten van de dag, zetten nog 
meer in op korte cursussen en workshops en 
zetten de deuren open voor een nieuwe generatie 
docenten. 

Bereik
• ruim 3500 cursisten
• 100.000 contactmomenten
• waarvan ruim 30% kinderen
• cursist volgt gemiddeld 30 lessen

Ambities 2023
• meer korte cursussen en workshops 

• nieuwe programma’s talentontwikkeling

• nieuwe programma’s klassiek

• ontwikkeling van ‘labs’ en speelplekken

• themagericht aanbod maatschappelijke 
vraagstukken 

• onderzoek naar de vraag van generatie 
Z en ons aanbod daarop aansluiten

• vernieuwen aanbod in samenwerking 
studenten kunstvakonderwijs

Programmering
De rol van programmering in de educatieketen  
is verleiden en inspireren, laten kennismaken  
en leren. Binnen de programmering zijn de 
kernwoorden innovatie, authenticiteit, bewust-
wording en verrassing leidend. We richten ons 
op alle niveaus: van de beginnende amateur tot 
de professionele maker. Het programma is breed; 
van meet-ups en workshops tot voorstellingen, 
lezingen, concerten, festivals en exposities. We 
willen bezoekers/deelnemers niet leren wat ze 
moeten zien maar we willen ze leren kijken.

Omdat we geloven in de kracht van kunst en cul-
tuur voor iedereen, zoeken we het publiek zowel 
binnen als buiten de muren van ons Cultuurhuis 
op. Onder het motto Lindenberg van iedereen 
dagen we onszelf uit om op een andere manier 
te werken en denken. Daartoe ontwikkelen we 
niet alleen aanbod voor doelgroepen maar ook in 
samenwerking met doelgroepen en organisaties.

Bereik
• 350 voorstellingen
• 35.00 bezoekers en deelnemers
• waarvan 14.000 jeugd
• 200 amateurvoorstellingen

Ambities 2023
• meer jonge en nieuwe makers 

• breed toegankelijk

• maatschappelijke onderwerpen 

• ontwikkeling kunst & technologie 
programma 

• aansluiting bij festivals en externe 
partners

• matching en kennisdeling met makers 
Nijmegen en regio

• faciliteiten en expertise delen 

• Meemaakpodium zijn van de stad 

• activiteiten op diverse plekken in de 
stad 
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Projecten cultuurparticipatie

Cultuurparticipatie
De cultuursector is een waardevolle partner bij 
het zoeken naar oplossingen op maatschappelijke 
vraagstukken. Sommige mensen zijn lastig te 
bereiken en wel degelijk gebaat bij participatie 
aan cultuur. Het nodigt je uit om geïnspireerd te 
raken en jezelf te ontwikkelen. Het leert je om  
je gevoelens uit te drukken en betekenis te  
geven aan je belevingswereld. Cultuurparticipatie 
maakt je sterker en weerbaarder. Via samen-
werkingen en participatieprojecten bereiken we 
doelgroepen die niet vanzelf naar ons toe komen. 
Zo ontstaan waardevolle verbindingen, wordt 
talent gespot en realiseren we verankering van 
onze organisatie in een groter deel van de stad. 

Bereik
• meer dan 4.000 deelnemers
• meer dan 15 samenwerkingen in wijken

Ambities 2023
• maatschappelijke urgentie een plek 

geven 

• verbindingen maken tussen mensen

• samenwerking Cultuur & Welzijn 
Alliantie

• domeinoverstijgende ketens vormen 

• vraaggestuurd werken
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Op het gebied van participatie 
bereiken we steeds meer mensen. 
We spreken van participatie wanneer 
we educatie inzetten om een 
uitnodiging uit te laten gaan naar 
mensen om mee te doen. Vaak doen 
we dit in samenwerking met zorg- 
of welzijnsorganisaties, of andere 
aan de wijk verbonden organisaties 
zoals een wooncorporatie. Denk 
hierbij aan projecten als BlueZone 
(workshops in het ziekenhuis), Cultuur 

op Recept (in samenwerking met 
welzijn en huisartsen), On the Block 
(hiphop workshops voor jongeren in 
zes wijken), Global Arts (workshops 
uit andere culturen), samenwerking 
met Stichting Quiet en Leergeld 
(voor mensen met een zeer kleine 
portemonnee) etc. We realiseren 
tienduizenden contactmomenten per 
jaar middels deze projecten.



Huisvesting
Herhuisvesting is noodzakelijk voor  
Lindenberg Cultuurhuis om haar functie in  
de stad en regio te kunnen blijven vervullen 
en om mee te bewegen met de vraag van  
nu en van de toekomst. Het huidige pand 
kent vele gebreken en is niet toekomst-
bestendig. Bij nieuwe huisvesting gaat het 
om het aanbieden van cultuurparticipatie en 
-educatie aan alle generaties zonder enig 
onderscheid te maken. Toegankelijk – in de 
brede zin des woords – voor iedereen!

Om tot juiste, passende huisvesting te  
komen in het centrum gaan we in gesprek 
met de gemeente Nijmegen om een geza-
menlijk haalbaarheidsonderzoek uit te laten 
voeren. 

Naast de centrumlocatie zijn Noord en  
Aldenhof belangrijke nevenlocaties om  
de gehele stad te bereiken, i.e. sommige 
doelgroepen zijn sterker wijk-gebonden  
(kinderen, ouderen, specifieke doelgroepen). 
In Noord hopen we samen met o.a. de  
bibliotheek nieuwe huisvesting te betrekken 
en in de Aldenhof hopen we de kosten  
aanzienlijk terug te brengen. 

Ambities 2023
• haalbaarheidsonderzoek

• programma van eisen

• verkenning partners huisvesting

• Aldenhof placemaking

• samen met OBGZ in Nijmegen Noord

Financiëel
We zien dat er een toenemende vraag is 
naar onze producten en diensten. Los van 
corona hebben we de afgelopen jaren een 
gezonde bedrijfsvoering laten zien. Op basis 
van de toenemende vraag en de gezonde 
bedrijfsvoering stellen we de werkbegroting 
2023 op vanuit ambities, getoetst aan de 
meerjarenvisie 2020-2024. 

De stijging van de energiekosten vangen we 
op met de inzet van scenario’s die variëren 
van duurzaamheidsmaatregelen tot tijdelijke 
sluiting van (gedeelten van) gebouwen. Al 
naar gelang de hoogte van de energienota 
bepalen we welke interventies nodig zijn 
vanuit de optiek dat we zoveel mogelijk ons 
aanbod (live) gestand willen blijven doen.

Ambities 2023
• visie en prestaties bespreken met 

gemeente 

• afwijking van de jaarbegroting nihil

• kaders huisvesting doorrekenen

• risicoanalyse ontwikkelen
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