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Waarom doen we dit? Cultuur maakt iedereen.
Weigeren
Accepteren
Iedereen verdient de kans om op zijn of haar eigen manier met cultuur bezig te zijn. Op school en in de
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vrije tijd. Cultuur
geeft plezier, brengt mensen samen en maakt de verhalen van ons allemaal
zichtbaar. Door zelf cultuur te maken geven mensen vorm en betekenis aan een omgeving die
voortdurend verandert.
We zijn allemaal aangeraakt of gevormd door cultuur. En andersom: iedereen doet, in welke vorm dan
ook, mee aan het maken van cultuur. Daarom geeft het Fonds subsidies aan culturele initiatieven in het
hele land. Van Zeeland tot Groningen. Van groot tot klein. Dwars door alle disciplines heen.
Wat is cultuurparticipatie?
Cultuurparticipatie is het actief meedoen aan kunst en cultuur. Bijvoorbeeld zelf een beat produceren of
op de planken staan, met oude ambachten de mooiste producten maken of met je klas een orkest
vormen.
Feiten
Ruim 6 miljoen Nederlanders zijn cultureel actief in hun vrije tijd.
Eén miljoen mensen doet vrijwilligerswerk in de amateurkunst.
De amateurkunstsector verschaft werkgelegenheid aan zo’n 50.000 professionals.
Nederland telt 93 koepelorganisaties die zo’n 35.000 verenigingen vertegenwoordigen.
Wat doen we?
Visie
Wij geloven in de kracht van cultuur. Cultuur geeft mensen de mogelijkheid om zichzelf te laten zien en
horen. Door zelf cultuur te maken, geven mensen bovendien vorm en betekenis aan een veranderende
omgeving.
Missie
Het Fonds voor Cultuurparticipatie draagt bij aan een open samenleving waarin iedereen zijn
creativiteit kan ontwikkelen. Dit doen we door met onze programma’s mensen, organisaties en
overheden te ondersteunen en met elkaar te verbinden.
Waarden
Dit alles doen we op een heldere manier, met betrokkenheid voor de mensen met en voor wie we het
doen en vanuit onze passie voor de inhoud van ons werk.

Met subsidies stimuleren we culturele initiatieven en scholen in het hele land om cultuur te (leren)
maken. Van Zeeland tot Groningen. Van klein tot groot. Dwars door alle disciplines heen.
We werken samen met verschillende partners, zoals culturele instellingen, verenigingen,
erfgoedinstellingen, scholen, andere fondsen, overheden en maatschappelijke instellingen.
We verbinden mensen en organisaties offline en online.

Met persoonlijke verhalen brengen we de kracht van cultuur maken zichtbaar tot leven.
Drie programma's
In de periode 2017-2020 bundelen we onze activiteiten in drie programma’s
Cultuureducatie met Kwaliteit, Jong Geleerd

Innovatie in Cultuur, Maak het mee

Cultuur maakt iedereen zichtbaar

Wie zijn wij?
Vanuit een gemeenschappelijke visie zijn het onze mensen die het Fonds kleur geven. Met een team
van zo’n 30 bevlogen medewerkers werken we aan de uitvoer van onze programma’s. Onze
inhoudelijke kennis en passie is vertrekpunt bij alles wat we doen. We zijn betrokken bij de mensen
met wie en voor wie we werken.
Wanneer we niet aan het werk zijn maken we graag cultuur. In het weekend vind je ons bij
theatersportwedstrijden en in de opnamestudio. Exposeren we onze eerste beelden of illusteren we
pyamadasjes. We fotograferen streetart en dansen stiekem in de huiskamer.
Op de hoogte blijven?
Op de hoogte blijven van onze subsdieregelingen, tips, berichten en interviews met mensen uit het
veld ontvangen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

