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CCO 

Een jaar geleden ontstond binnen De Meevaart het idee om samen met culturele organisaties in Oost 

het profiel, de programmering en de ontwikkeling van de culturele infrastructuur in Oost te 

versterken. Al snel sloten het Nederlands Philharmonisch Orkest/Nederlands Kamerorkest (Nedpho), 

Studio/K en DEGASTEN zich aan bij dit idee. Korte tijd later volgde Theater Oostblok. Zo ontstond de 

initiatiefgroep (CCO). Cultuur Connectie Oost. Namens deze organisaties is De Meevaart penvoerder 

en juridische aanvrager voor dit projectplan voor 2019. Daarbij zijn de eerste prioriteiten het verder 

experimenteren met gezamenlijke programmering, verbinden van verschillende publieken en het 

aangaan van partnerschappen met meer culturele instellingen in Oost. 

Stand van zaken 2018 

Dit jaar (2018) werkte de initiatiefgroep op drie terreinen: 

1. Verbeteren samenwerking, connectie met culturele instellingen in Amsterdam Oost. 

2. Betere connectie met de bewoners en bezoekers van Amsterdam Oost. 

3. Het ontwikkelen van een visie op de culturele sector in Amsterdam Oost en het ontwikkelen 

van een cultuurplan.(Zie onze aanvraag van juni 2018). 

Er is inmiddels, sinds de oprichtingsvergadering in december 2017, al veel werk verzet. Op het gebied 

van samenwerking en connectie met andere culturele instellingen in Oost zijn er 2 

netwerkbijeenkomsten georganiseerd. De eerste was een conferentie in februari, waar met een 

groot aantal culturele partners in Oost is nagedacht over gezamenlijke communicatie, het bereiken 

van publiek en de mogelijkheden voor een cultuurhuis. 

De tweede was tijdens het ‘We make the city’ festival eind juni, waar een brainstorm werd gehouden 

over gezamenlijk programmeren, een intensief kringgesprek waar instellingen uit Oost en elders uit 

de stad aan deelnamen. Desgevraagd gaven zeker vijf van de rond 25 aanwezigen aan op grond van 

het gehoorde contact met een andere aanwezige organisatie op te nemen om samen te gaan 

werken. Een mooie opbrengst. 

De laatste netwerkbijeenkomst zal plaatsvinden op 13 december in de NedPho koepel, hier 

presenteren we het CCO cultuurplan, met onder meer een inventarisering en een analyse van het 

cultuuraanbod in Oost en een visie op de ‘cultuurhuisfunctie’. 

In september hebben we als initiatiefgroep een gezamenlijke programmering gerealiseerd tijdens de 

week tegen eenzaamheid, om samenwerking te bevorderen en het publiek in Amsterdam Oost te 

bereiken. Tijdens deze pilot zijn we ook voor het eerst naar buiten getreden als CCO, onder het 

motto Samen tegen eenzaamheid.   

In dit kader is de huisstijl en het logo ontwikkeld en naar buiten gebracht. Er is een persbericht 

uitgegaan. Er zijn 250 posters en 5000 flyers gedrukt en verspreid, waarvan 3000 programmaflyers 

direct in de brievenbussen van bewoners in Amsterdam Oost beland zijn. Daarnaast is de CCO 



facebook-pagina gelanceerd en hebben alle leden van de initiatiefgroep aandacht besteed aan CCO 

en de gezamenlijke programmering via hun eigen kanalen (websites, nieuwsbrieven, social media). 

Bij de opening was stadsdeelvoorzitter Maarten Poorter aanwezig, die sprak over het thema 

eenzaamheid. In totaal waren er ruim 20 programmaonderdelen op 5 locaties, een groot aantal 

onderdelen werd goed bezocht. (Zie als bijlage de programmaflyer.) 

De pilot was uitdrukkelijk bedoeld om ervaring op te doen en knelpunten te inventariseren. 

Verbeterpunten zijn onder meer dat er meer voorbereidingstijd nodig is, betere afstemming en 

vooral dat CCO er meer culturele organisaties bij wil betrekken. 

Bij het schrijven van deze aanvraag is het projectplan nog in uitvoering, een uitgebreider verslag 

verschijnt begin 2019. Dit najaar werken we aan het realiseren van een website en een CCO 

ledenpasje. Op 13 december om 16.00 uur presenteren we het cultuurplan van CCO in de NedPho 

koepel. 

Projectplan 2019 

In 2019 willen we doorbouwen op het fundament dat er in het eerste jaar gelegd is. Dat wil zeggen 

dat we door zullen gaan met netwerkbijeenkomsten, het gezamenlijk programmeren gaan 

uitbouwen met partners uit heel Oost en criteria en procedures zullen ontwikkelen om typische CCO-

programmering van een keurmerk te voorzien. 

In 2019 wil de initiatiefgroep CCO in dit kader focussen op een aantal, samenhangende onderdelen: 

a) uitbreiding van de samenwerking binnen de initiatiefgroep naar samenwerking met andere 

partners in Oost. 

b) Die samenwerking willen we in eerste instantie vooral vorm laten krijgen door tot 

gezamenlijke thema-programmering te komen. Voor 2019 krijgt dit vorm in drie 

themaweken. De eerste is voorzien in april 2019, waarbij op dit moment het thema 

duurzaamheid op de agenda staat. 

c) Enkele netwerkbijeenkomsten met experts, actieve buurtbewoners en cultuurinstellingen uit 

Oost. 

d) Gefaseerd uitbouwen van lange-termijn doelen. 

e) In dat kader willen we de gerealiseerde communicatiemiddelen steeds breder inzetten en 

werken aan permanente zichtbaarheid in Oost. 

Uitbreiding 

In 2019 zal het CCO drie keer programma’s inrichten rond een thema. Waar de pilot in 2017 alleen 

met de vijf organisaties uit de initiatiefgroep vorm kreeg, zal in 2019 samenwerking gezocht worden 

met andere geïnteresseerde  culturele partners uit Oost van buiten de initiatiefgroep. De CCO wil in 

de loop van het jaar het aantal betrokken organisaties bij de themaweken verdubbelen naar 

minimaal tien. Daarbij zal de initiatiefgroep letten op slagkracht en spreiding over het stadsdeel van 

de te betrekken partner-organisaties. 

In 2018 is er overleg geweest met de Stadspasorganisatie. Daarin is afgesproken dat de themaweken 

aangekondigd zullen worden in de kortingsgids van Stadspas en de website. Hiermee wordt een 

belangrijke doelgroep in Oost bereikt met de programmering van CCO, die vaak niet via reguliere 

informatie over de drempel komt. 

 



Netwerkbijeenkomsten 

In 2019 plannen we twee netwerkbijeenkomsten in die praktisch zullen aansluiten bij de ervaringen 

met gezamenlijk programmeren en het bereiken van elkaars publiek.  

Lange-termijn doelen 

Bij de start van CCO in februari 2018 zijn de volgende lange-termijn doelen geformuleerd: 

• versterking talentontwikkeling in (nieuwe) genres die in het stadsdeel leven; 

• inventieve (soms gezamenlijke) programmering, met ruimte voor jong talent en met 

aansluiting bij buurtwensen en maatschappelijke thema’s; 

• versterking van de cultuureducatie in het stadsdeel; 

• bij elkaar brengen van groepen nieuw publiek, publiek dat i.h.a. niet de weg vindt naar de 

gevestigde culturele instellingen (cultuurparticipatie) zoals ouderen met een kleine beurs, 

waaronder veel oudere migranten, en jongeren met vmbo/mbo opleidingen. 

• versterking van brugfunctie met de grote instellingen elders in de stad  

• het toegankelijk en laagdrempelig houden van cultuur voor iedereen ongeacht economische 

achtergrond.  

• ruimte voor initiatieven vanuit buurtbewoners  

• Bieden van kwaliteit en verdieping 

De CCO wil 2019 gebruiken om deze doelen nader uit te werken, te beginnen bij het formuleren van 

een aantal eisen waaraan CCO-programmering moet voldoen. Daarbij gaat CCO uit van de 

cultuurhuis-functie waarbij kwalitatief goede programma’s een publiek bereiken dat niet regulier 

naar culturele producties gaat, programma’s die verbindend werken en gelinkt zijn aan relevante 

sociale thema’s. 

Communicatiemiddelen 

In 2018 is gewerkt aan het zichtbaar maken van CCO. Er is een logo, een facebookpagina, er wordt 

gewerkt aan een website en een CCO-pas. 2019 staat in het kader van het implementeren van deze 

middelen en interactie met het publiek in Oost. We willen de gerealiseerde communicatiemiddelen 

steeds breder inzetten en werken aan permanente zichtbaarheid in Oost, met daarnaast de focus op 

de drie gezamenlijke themaweken waar offline én online grote delen van Oost zullen benaderd 

worden. 

  



Projectbegroting 

Let op, de kosten van alle producties die bedacht of ingezet worden in het kader van gezamenlijk 

programmeren staan niet in deze begroting. Tijdens de eerste pilot bleek dat er, naast reguliere 

programmering die bij het thema paste, geïnspireerd op het thema ook specifieke evenementen en 

producties gemaakt werden, of events aangepast aan het thema. De kosten hiervan worden altijd 

gedragen door de betrokken culturele instellingen en maken dus geen deel uit van deze 

projectbegroting, maar vormen wel een serieuze ‘opbrengst’ in de vorm van meer activiteiten en 

meer publiek. De projectbegroting bevat alleen de noodzakelijke kosten voor het uitbouwen van de 

Cultuur Connectie Oost, het bereiken van meer organisaties en meer publiek. 

 

Kosten 

Beheer en uitbreiding website en agenda  40 weken x 8 uur  à € 30,-  €   9.600,- 
Coördinatie gezamenlijke programmering 3 periodes x 80 uur € 35,-   €   8.400,- 
Projectleiding 40 weken x 6 uur à € 50,-       € 12.000,- 
Programmaboekjes, stickers, affiches, flyers etc. 3 x € 800,-    €   2.400 
Catering en overige praktische kosten 2 x € 1,250,-     €   2.500 
2 netwerkbijeenkomsten   

PM inbreng initiatiefgroep, materieel, personele uren, culturele producties * PM 

(* De initiatiefgroep vergaderde in 2018 10 keer, gemiddeld inzet 10 uren per vergadering, daarnaast 

bilaterale overleggen, extra inzet communicatiemedewerkers etc. minimaal € 10.000,-. Om 

administratieve redenen worden deze uren niet bijgehouden). 

 

Subtotaal  ex BTW                         € 34.900,- 

BTW 21 %          €   7.329,- 

TOTAAL          € 42.229,- 

 

 

Begrote inkomsten 

Stadsdeel Oost           € 25.229,- 

St Doen           € 8.000,- 

VSB-fonds          € 8.000,- 

Sponsors          € 1.000 

PM inbreng initiatiefgroep, materieel, personele uren*     PM 

 

TOTAAL          € 42.229,- 

 



 

 

 

Bijlagen: Communicatiemiddelen, communicatie uitingen en programma week tegen eenzaamheid 

en enkele foto’s. 

    

1. Logo CCO     2. Logo week tegen eenzaamheid 

 

    

3. Poster week tegen eenzaamheid  4. Kortingsvoucher week tegen eenzaamheid 

5. Programma flyer (ook als losse bijlage) 

 

6. Online kanalen 



• https://www.facebook.com/cultuurconnectieoost 

• https://indischebuurtbalie.nl/project/4333/week-tegen-eenzaamheid 

• https://indischebuurtbalie.nl/organization/4086/cultuur-connectie-oost 

• https://meevaart.nl/webpagina/365/week-tegen-eenzaamheid 

7. Persbericht  

https://mailchi.mp/51d05a3151ff/uitnodiging-week-tegen-eenzaamheid-31943?e=[UNIQID] 

8. Uitnodiging opening 

https://mailchi.mp/cd6ba379d1cc/uitnodiging-week-tegen-eenzaamheid-32039?e=[UNIQID] 

9. Foto’s netwerkbijeenkomst februari 

   

10. foto’s week tegen eenzaamheid 

  

    

    

https://www.facebook.com/cultuurconnectieoost
https://indischebuurtbalie.nl/project/4333/week-tegen-eenzaamheid
https://indischebuurtbalie.nl/organization/4086/cultuur-connectie-oost
https://meevaart.nl/webpagina/365/week-tegen-eenzaamheid

