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Vanuit die basis gaan we onderweg. Onderweg naar nieuw beleid. We onderzoeken trends en
ontwikkelingen, zien kansen en maken keuzes. Waar vraagt ons beleid om continuïteit en stabiliteit?
En waar geven we nieuwe energie de ruimte?
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Praat mee
We zijn onderweg, maar reizen liever niet alleen. Je kan op verschillende manieren bij ons instappen.
Fonds voor Cultuurparticipatie onderweg Labs
Tijdens onze toekomstlabs op 13 en 15 november gaan we met denkers en makers in gesprek vragen
in gesprek over de toekomst van cultuurparticipatie en cultuureducatie. Zo starten we onze reis naar
nieuw beleid voor de periode 2021-2024.
Digitale input
Kan je niet bij de labs zijn maar wil je wel reageren? Graag! Digitale input is ook zeer welkom. Alle
vraagstukken die tijdens de labs besproken worden vind je ook hieronder. Mail je input naar
communicatie@cultuurparticipatie.nl. Alles wat we binnenkrijgen wordt gelezen en nemen we mee op
onze reis.
Vraagstukken participatie
Vraagstukken cultuureducatie

