
Cultureel Bergens Platform 2018 
Evaluatie cultuurcoördinator  

 

Inleiding 
Op 1 januari 2018 is Ellen Klaus als cultuurcoördinator aangesteld bij het Cultureel 
Bergens Platform. Dit is gebeurd op basis van de motie d.d. 6 juli 2017 van D66, CDA 
en Kies Lokaal De motie droeg het college op om aan het Cultureel Bergens Platform 
een cultuurmakelaar/projectleider toe te voegen op basis van een tijdelijke 

aanstelling voor 1 jaar. Aan het einde van het 4e kwartaal 2018 vindt vervolgens een 
evaluatie plaats, om daarna te besluiten de tijdelijke aanstelling al dan niet te 
verlengen.  
Uitgangspunt bij de invulling van deze functie was de wens van het Cultureel 
Bergens Platform om de samenwerking tussen de organisaties in de drie kernen af te 
stemmen en qua programmering (waar mogelijk) samen te brengen. Een 
cultuurmakelaar kan die wens effectueren door te functioneren als de verbindende 
schakel en door het bieden van een breder perspectief. De voorkeur ging hierbij uit 
naar een parttime functie voor de jaren 2018/2019/2020. 
  
Deze notitie is opgesteld om gevolg te geven aan de opdracht zoals geformuleerd in 
de motie tot een evaluatie van het eerste jaar van de invulling van de functie van 
cultuurcoördinator bij het Cultureel Bergens Platform en ter voorbereiding van de 
besluitvorming over een verlenging van deze functie.  
Het Cultureel Bergens Platform onderschrijft deze notitie. 

  



Wat is het Cultureel Bergens Platform 
Het Cultureel Bergens Platform is eind 2016 opgericht en kent 12 deelnemers: 
culturele instellingen, een toeristische instelling en de grotere (culturele) 
evenementenorganisaties. Gezamenlijk zorgen zij voor een bestendige en levendige 
cultuuragenda in de gemeente Bergen. 
 
De deelnemers aan het Cultureel Bergens Platform zijn partijen met een grote 
culturele ambitie en zijn lokaal verankerd. Ze hebben een eigen, vaak ook 
overlappende, achterban; vrijwilligers, leden, vrienden, bezoekers en donateurs c.q. 
sponsoren. Hoe verschillend de deelnemers aan het Bergens Cultureel Platform ook 
zijn, zij zien de synergetische meerwaarde van afstemming en samenwerking. 
 
Het gezamenlijke doel is een zo gevarieerd, rijk en goed verspreid cultureel aanbod 
in alle kernen van Bergen te genereren. Bewoners en bezoekers moeten steeds weer 
verrast worden en terugkomen. Het verhaal van Bergen als levendige  
kunstgemeente met een schitterende afwisselende natuur en een fascinerende 
cultuurhistorie dient steeds opnieuw verteld te worden en zichtbaar te zijn in allerlei 
activiteiten. 
 
Het Cultureel Bergens Platform streeft er naar dat de Gemeente Bergen zich blijft 
profileren en positioneren als een unieke culturele gemeente.  
 
Deelnemers Contactpersoon Bezoekers / 

bereik 
Bibliotheek Kennemerwaard  Erna Winters en Marian Visser 110.334 
Cinebergen Paul Hegeman en Lies Verburg 25.000 
Abdij van Egmond Martina Koolwijk 45.000 
Erfgoedplatform BES Monique van Zelst 10.000 
Slotkwartier Peter van den Berg 40.000 
Kunst10Daagse Thea Dekker en Dick Min 40.000 
KunstenaarsCentrumBergen KCB Jos Min bij Kranenburgh 
Museum Kranenburgh / 
Sterkenhuis 

Mariette Dolle en Angelika 
Bisseling 

55.000 

Woodlands Festival Willem-Teun Groen 10.000 
VVV Hart voor NH Peter Timmermans 260.000 
SchoK Jaap Borgers 4.000 per 2 jaar 
TIHMS Perry Reitsma 20.000 
 
De activiteiten van de deelnemende partijen trekken jaarlijks 375.000 bezoekers, 
waarvan ca. 50% uit Bergen en omliggende gemeenten.  



Wat wil het Cultureel Bergens Platform 
De meerwaarde van het Cultureel Bergens Platform is:  

• verbeterde afstemming tot een jaarronde programmering 
• samenwerking in toeristische productie en promotie op lokaal, regionaal en 

landelijk niveau 
• versterking van elkaars activiteiten door samenwerking in het aanbod  
• kennisdeling op het gebied van landelijke culturele trends en ontwikkelingen 
• kennisdeling op het gebied van regionale en landelijke fondsenwerving 
• aandacht voor innovatie, duurzaamheid, cross-overs en specifieke 

doelgroepen 
• idee-ontwikkeling op het gebied van meerjarige thematische programmering 

en innovatie  
 

Om de meerwaarde van het Cultureel Bergens Platform te effectueren, is per 2018 
een professioneel coördinator aangesteld in de persoon van Ellen Klaus. Het betreft 
een parttime functie voor de jaren 2018/2019/2020.  
De kerntaken van de coördinator zijn als volgt geformuleerd: 
 
Afstemmen 

• Zich inzetten voor een goede, jaarronde programmering; 
• Het afstemmen van de planning van activiteiten van de deelnemers 

 
Verbinden 

• Helpen de samenwerking en het samenzijn tussen de instellingen, 
verenigingen en initiatieven op cultureel gebied te bevorderen; 

• Promotie van kunst en cultuur binnen de gemeente stimuleren door 
verbinding te leggen met marketing gerelateerde instanties en het 
bedrijfsleven; 

• Kunst en cultuur te verbinden met de inwoners. 

 
Initiëren 

• Nieuwe culturele activiteiten/overkoepelende thema’s initiëren; 
• Alert zijn op ontwikkelingen en knelpunten binnen ‘het veld’ en deze signalen 

doorgeven aan de gemeente.  



Wat doet de coördinator Cultureel Bergens Platform  
In 2018 is veel nadruk gelegd op het beter leren kennen van elkaar, elkaars talenten, 
afkomst en mogelijkheden om een groter bereik van bezoekers en draagvlak te 
genereren. De afstand tussen de kernen is daardoor kleiner geworden. Ook het 
verschil in disciplines blijkt juist een kans te zijn om verrassende dwarsverbanden te 
realiseren.  
Samenwerken was niet vanzelfsprekend, meer kennis van elkaars kwaliteiten in de 
kunst, cultuur en erfgoed sector levert betere producten op.  
In 2018 zijn de volgende activiteiten ondernomen: 
 

Afstemmen 
Jaarrond programmering 

Aan het begin van het jaar is een interne jaar-agenda opgesteld. Het doel hiervan is 
om de activiteiten op elkaar af te stemmen en samenwerking te bevorderen. De 
interne agenda is omgezet in een publieksagenda.  
Resultaat: een zomer- en een najaarsagenda in samenwerking met de VVV, die met 
een oplage van 20.000 is verspreid in Bergen en de regio. 
 

Bijeenkomsten Cultureel Bergens Platform 

Om de voorgenomen activiteiten met elkaar door te spreken en samenwerkingen in 
de programmering af te stemmen, is er ongeveer elke 6 weken een bijeenkomst van 
het Cultureel Bergens Platform georganiseerd. 
Om de samenwerking te versterken is elke bijeenkomst steeds op een andere 
(gast)locatie gehouden. Zo krijgen de deelnemers meer inzicht in elkaars 
activiteiten.  
Resultaat: de deelnemers programmeren meer gezamenlijke activiteiten zoals de 
combinatie van muziek en film tijdens Jazz en SAil, een muziekdocumentaire festival 
in ontwikkeling, het afstemmen en het bezoeken van elkaars openingen,c.q. 
activiteiten Ook het zichtbaar zijn op elkaars activiteiten met additioneel aanbod is 
een gevolg. 
 

Verbinden 
Netwerkbijeenkomst 

In januari is een grote netwerkbijeenkomst georganiseerd in Kranenburgh. Alle 
culturele partijen in het veld, maar ook toeristische organisaties (horeca) waren 
uitgenodigd om kennis te maken het met Cultureel Bergens Platform, haar doelen 
en haar ambities. Er waren 70 deelnemers aanwezig. Ook voor het eind van het jaar 
is een volgende netwerkbijeenkomst gepland om de agenda voor 2019 te 
presenteren.  
Resultaat : Horeca partijen als Merlet en Blooming zijn hecht verbonden met het 
culturele veld (Kunst10Daagse, TIHMS, Kranenburgh) en participeren in de 
ontwikkeling van nieuwe thematische projecten in 2019  
 

Samenwerking met Erfgoedplatform BES 

Een resultaat is de toetreding van Erfgoedplatform BES. Zo is een directe verbinding 
gelegd met de erfgoedinstellingen met de verwachting van een synergetische 



samenwerking tussen kunst, cultuur en erfgoed in de kernen te bevorderen. Ook is er 
afstemming met de activiteiten en ambities van deze instellingen vanaf 2019.  
Resultaat: Er wordt samen nagedacht over de invulling van toekomstige, meerjarige 
thema’s   
 

Cultuursafari 

Halverwege augustus is het nieuwe College van Bergen uitgenodigd op 
Cultuursafari. De nieuwe wethouders konden zo persoonlijk kennismaken met de 
leden van het Cultureel Bergens Platform, haar activiteiten en de meerjaren 
ambities. Tijdens de Cultuursafari zijn drie locaties bezocht, waar speciale 
activiteiten plaatsvonden: Slotkwartier Egmond presenteerde haar verhaal en 
activiteiten op ludieke wijze, Museum Kranenburgh werd bezocht door 
(Medicijnfabriek van Martijn Engelbregt) en een jongerenlab. Tot slot werd 
Cinebergen bezocht waar ook een muzikaal optreden plaatsvond in samenwerking 
met TIHMS). 
Resultaat: kennismaking en kennisdeling tussen de culturele partijen en de Ter 
gelegenheid van de Cultuursafari 2018 is een publicatie samengesteld, waarin het 
Cultureel Bergens Platform zich presenteert en haar plannen voor de toekomst 
ontvouwt. 
 

Externe partijen 

De cultuur coördinator heeft gesprekken gevoerd met theaterfestival Karavaan om 
de komende drie jaar thematische projecten in Bergen te blijven produceren.  
Resultaat: volgend jaar is er een theatrale cultuurhistorische fiets route in Egmond 
uitgezet  
 
De cultuur coördinator heeft contact gelegd met gemeente Alkmaar in het kader 
van regionale culturele samenwerking binnen de culturele sector. Wat onderscheidt 
Noord-Holland Noord en welke positie heeft Bergen hierin.  
Resultaat: BUCH als gesprekspartner bij de coördinator van gemeente Alkmaar 
ondersteund. 
 
De cultuur coördinator heeft contact gelegd met destinatie-organisatie HBA om 
aandacht te vragen voor meer profilering in de destinatiemarketing van Bergen als 
culturele gemeente.  
Resultaat: meer zichtbaarheid, samenwerking met VVV voor versterking van 
gastheerschap  
 
De Cultuur coördinator heeft contact gelegd met NBTC om de 
samenwerkingsmogelijkheden voor themajaren te onderzoeken. 2021: Ode aan het 
Nederlands Landschap is een kapstok voor te ontwikkelen activiteiten.  
Resultaat: De inzet van Bergen voor 2021 is bekend bij NBTC en staat op de lijst van 
actieve gemeente met onderscheidend landelijk aanbod. 
 
De Cultuur coördinator heeft onderzoek gedaan naar co-financiering vanuit 
landelijke fondsen en sponsoren.  
Resultaat: Thematische activiteiten en daar waar de Bergense identiteit zichtbaar en 
op hoog niveau onderscheidend wordt gepresenteerd biedt mogelijkheden voor 
extra financiering bij grotere fondsen als Mondriaan Fonds (kunst) en VSB  



 

Zichtbaarheid en Promotie 

Het Cultureel Bergens Platform heeft in 2018 een eigen logo gekregen. Dit vergroot 
de herkenbaarheid. Tegelijkertijd zijn er FB , twitter en Instagram posities opgezet.  
Er worden persberichten verstuurd en de activiteiten waarvan geen goed 
fotomateriaal was is gefotografeerd voor de opzet van een beeldbank.  
Resultaat:  
Mooi fotomateriaal ter promotionele ondersteuning 
Diverse lokale publicaties  
 

Onderzoek naar een app 

Op verzoek van de Kunst10daagse is het onderzoek gestart naar de mogelijkheid om 
een app te ontwikkelen voor de diversificatie van routes en aanbod tijdens de 
kunst10daagse. Dit nog te ontwikkelen product wordt ook in het kader van bezoek 
aan Cultureel Bergen onderzocht  
 

Publiciteit 

In 2018 zijn de contacten met de lokale en landelijke pers stevig aangehaald. 
Voor de landelijke pers is contact gelegd met de publicitaire activiteiten van de 
verschillende deelnemers om zoveel die zoveel mogelijk te ondersteunen en te 
activeren. 
Hoogtepunten wat betreft landelijke publiciteit waren de uitgave van het boek van 
de Abdij van Egmond en de tentoonstellingen van Kranenburgh in het kader van het 
25 jarig jubileum. Aan de landelijke pers wordt eind van het jaar een bericht 
aangeboden over de culturele activiteiten in Bergen als aankondiger voor diverse 
agenda’s en achtergrondartikelen.  
 

Initiëren  
Thematisering en programmering 

In maart 2018 is een brainstorm met de leden van het platform georganiseerd om 
een mogelijk overkoepelend thema te formuleren, c.q. kansrijke culturele 
samenwerking van de instellingen te ontdekken. De kernkwaliteiten van Bergen, 
Egmond en Schoorl (natuur – landschap – zee – cultuurhistorie – kunst) vormden de 
basis. 
Uit de brainstorm en aanvullende gesprekken is gekozen voor een thematische 
aanpak in een meerjarenperspectief, gericht op landelijke naamsbekendheid en 
innovatie om meer landelijke en internationale impact te genereren. Ook wordt er 
nagedacht over een betere spreiding van de activiteiten door het hele jaar – 
met nadruk op najaar/winter en meer aanbod voor jongere doelgroepen. 

 
De volgende thema’s zijn geformuleerd: 
2019 – Hartstocht aan Zee : ter inspiratie voor projectmatige uitvoering voor de 
deelnemers van het Cultureel Bergens Platform  

 
2020/2021 – Roaring Twenties: kansrijke propositie voor een publieksprogramma 
dat overloopt in 2021 met aansluiting op het themajaar ‘Ode aan het Nederlandse 



Landschap’ (landelijk themajaar door NBTC) binnen een kunst/culturele en 
landschappelijke context 

 

Aandacht voor talentontwikkeling en vernieuwing 

Beide thema’s zijn verbonden aan de behoefte om jong talent te verbinden en te 
ontwikkelen door middel van artists in residence, broedplaatsen, masterclasses etc. 
Naast de aandacht hiervoor in alle culturele programma’s dient dit als een 
speerpunt in het cultuurbeleid te worden opgenomen en nader worden uitwerkt in 
samenwerking met de afdeling cultuur van de gemeente. 
 
Op de voorgestelde thematisering van de culturele programmering is ondertussen 
met enthousiasme gereageerd bij de erfgoedinstellingen, politiek en enkele culturele 
instellingen en fondsen buiten Bergen.  
 

Speciale workshops en aandacht voor de diverse culturele instanties 

– Organisatie van een expertmeeting voor de Kunst10Daagse om zicht te krijgen op 
de kansen voor kwalitatieve versterking en een perspectief op de toekomst 
– Gesprekken met de coördinator van het Slotkwartier om de samenwerking te 
bevorderen en meer aandacht te gaan genereren voor deze cultuurhistorische parel 
en aanzet gegeven tot productontwikkeling  
– Gesprek met de Abdij van Egmond over de kansen voor versterking van het 
museale aanbod en de mogelijkheden binnen de strategie van de Abdij om met 
Festival Karavaan samen te werken.  



Conclusies 
2018 was een succesvol jaar voor het Cultureel Bergens Platform. 
Om haar ambitie tot afstemmen – verbinden – initiëren van het culturele aanbod in 
de gemeente Bergen kracht bij te zetten, heeft het Cultureel Bergens Platform een 
professioneel coördinator aangesteld.  
De meerwaarde van een coördinator werpt zijn vruchten af. De culturele 
organisaties in de verschillende kernen zijn meer op elkaar betrokken geraakt en 
hebben oog voor de meerwaarde van samenwerking. Ze versterken elkaars 
projecten en er is tussen kunst, cultuur en erfgoed thematische samenwerking voor 
de komende jaren gestart.  
 
De belangrijkste resultaten van dit jaar: 
Afstemmen: samenstelling en productie van een culturele, voor- en najaarsagenda 
Verbinden: organisatie van de cultuursafari  
Initiëren: Thematisering van de programmering over meerdere jaren 
 

2019 staat in het teken van het formuleren van een nieuw gemeentelijk 
cultuurbeleid. Een gezamenlijke visie van het Cultureel Bergens Platform op het 
gemeentelijke cultuurbeleid speelt daarbij een belangrijke rol.  
Het spreekt vanzelf dat elke instelling haar eigen doelstelling heeft en een specifieke 
functie vervult, maar het afgelopen jaar heeft aangetoond dat de bundeling van 
krachten die met de inzet van een professionele cultuurcoördinator vorm en inhoud 
heeft gekregen, een belangrijke meerwaarde oplevert. 
  



DOELEN VOOR 2019 
Om Bergen als creatieve en culturele gemeente nog verder uit te bouwen wil het 
Cultureel Bergens Platform een gezamenlijke ambitie voor kunst en cultuur voor de 
komende jaren formuleren. Deze visie dient tevens als input voor de nieuwe cultuur 
nota van de gemeente Bergen. 
 
Verder gaan we in 2019 door op de ingeslagen weg: 
Afstemmen: intensiveren van de programmatische afstemming tot een 
aantrekkelijke jaarronde programmering, intensiveren van de samenwerking met 
toeristische partners 
Verbinden: versterken van de (landelijke) publiciteit en promotie voor kwalitatieve 
culturele manifestaties  
Initiëren: uitwerken van thematische samenwerking en themajaren, inzet op sociale 
innovatie. Hoe kunnen de verschillende partijen zich inzetten voor nieuwe producten 
binnen zorg & welzijn, inzet op Bergen als een groene en duurzame gemeente. 
 

  



Bijlage 
 

Roaring Twenties 
De strategische uitgangspunten van de culturele manifestatie Roaring 
Twenties zijn:  
• Versterkend en niet kannibaliserend op bestaande activiteiten en 

instellingen; beoogde manifestatie geeft meerwaarde op bestaande 
culturele programmering van Bergen 

• Kwaliteitsverhogend en verbindend (partijen en disicplines) op 
bestaand aanbod 

• Draagvlak van politiek bestuurlijk Bergen en instellingen 
• Enthousiasme van mogelijke partners en zicht op financiering 
• Duurzaam (meerjarig) rendement voor cultureel Bergen 

 
 

Wat kan roaring twenties zijn: 
De Roaring Twenties staat voor een thematisch kunst- en cultuur 
programma dat start in 2020 met een doorloop naar 2021 (Ode aan het 
Nederlandse Landschap 2021) dat het innovatieve gedachtengoed van 
hedendaagse kunst en cultuur (beeldend/literatuur/poëzie/muziek) 
talentontwikkeling en architectuur/landschap combineert met de roerige 
geschiedenis van Bergen en de kernen als kunstkolonie in de jaren ’20 van 
de vorige eeuw. De Roaring Twenties transformeert dit gedachtengoed 
naar een toegankelijk en breed publieksprogramma dat naast diepgang 
ook een in het oog springende architectonische,en landschappelijke impact 
voor de regio Alkmaar / NHN voortbrengt. De Roaring Twenties wil een 
relevante verbinding leggen tussen heden en verleden en Bergen als 
voormalige broedplaats en hedendaagse proeftuin voor thematische 
ontwikkelingen presenteren. Daarmee wil het CBP een kunst- en culturele 
manifestatie “langs de kust” en het landelijk gebied in de volle breedte 
succesvol ontwikkelen en implementeren binnen de gestelde tijdspanne, 
het ter beschikking gestelde budget en de vereiste kwaliteit, om aan de 
verwachtingen van stakeholders te voldoen. Doel is om op thematische 
wijze synergie te treffen tussen de activiteiten van de verschillende 
culturele instellingen en daarmee impactvol resultaat te verkrijgen voor 
Bergen, de culturele infrastructuur, ruimtelijke kwaliteit en toeris,e en 
economie. 
Prioriteit is het ontwikkelen van een conceptplan dat door alle instellingen 
van het Cultureel Bergens Platform en de wethouder cultuur wordt 
ondersteund, waardoor partnerships met regionale en landelijke 
instellingen en financiers kunnen worden getroffen. 

Door wie wordt het georganiseerd? 
1. De instellingen van het Cultureel Bergens Platform, het Erfgoed Platform, 

de gemeente, ruimtelijke ordening instellingen Bergen en regio 
2. Partners: lokale, regionale en landelijke fondsen, regionale culturele 

instellingen, mediapartners, marketing- en toeristische organisaties  
 



Periode manifestatie: 
2020 (n.t.b. wanneer de start plaatsvindt) 
2021 (n.t.b. wanneer de finale plaatsvindt)  

 
 

1. Stappenplan 
Bidbook ontwikkeling 
/oplevering en 
verspreiding  

4e kwartaal 2018  

Besluit go/no go 
moment 

1e kwartaal 2019   

Start voorbereiding  2019   
 


