
Het jaar 2020 stond in het teken van improviseren en proto- 
collen. De coronapandemie dwong ons inventief en flexibel  
te zijn en om geduld te betrachten met het uitvoeren en 
ontwikkelen van plannen en projecten. Het opstellen van  
een nieuw ondernemingsplan werd een jaar uitgesteld.  
 
We besloten in 2021 de tijd te nemen om de beginperiode  
van Cultuurhuis Heemskerk te evalueren en om vervolgens  
de aandacht op de toekomst te richten. 2021 staat daarom te 

boek als het jaar van terugblikken en vooruitkijken. Gedurende 
het gehele jaar 2021 bleven coronamaatregelen een bepalende 
en helaas vaak belemmerende factor. De impact van de 
restricties op onze activiteiten was groot. Een positief gevolg 
was echter, dat ook de noodzaak om te innoveren heel sterk was.  
 
Dankzij de enorme inzet van onze medewerkers en partners  
en met extra budgetten voor coronacompensatie zijn  
nieuwe mogelijkheden en kansen gecreëerd en benut.

Vooruitblikkend op de toekomst, zien we een nog intensiever 
samenwerken met culturele, maatschappelijke en educatieve 
instellingen op lokaal, regionaal en provinciaal niveau.  
Evenals in 2020, zijn in 2021 weer stappen in deze richting gezet.  

In de regio
De samenwerking met Bibliotheek IJmond Noord, MET Heemskerk 
en het Centrum voor de Kunsten Beverwijk is in 2021 versterkt.  
Er is samengewerkt op diverse gebieden, zoals bij het organiseren 
van jeugdactiviteiten (internationaal kinderfeest en vakantie- 
activiteiten) en educatieactiviteiten (Fix Maakonderwijs, 
Cultuurconferentie, aanbod voor het voortgezet onderwijs).  
Cultuurhuis Heemskerk is ook een actieve deelnemer aan 
Cultuurmakers IJmond, een initiatief van cultuurmakers uit 
Beverwijk. 

In de provincie
Cultuurhuis Heemskerk neemt deel aan het Overleg Cultuur- 
participatie en Kunsteducatie Noord-Holland en de directeur  
is lid van het bestuur van dit OCK. Er is veel afgestemd omtrent 
de coronamaatregelen en daarnaast is een gezamenlijk online 
scholingsprogramma voor docenten opgezet. Ook zijn er  
nieuwe activiteiten rondom samenspel ontwikkeld.

Fun in the Sun, activiteitenweek voor jongeren t/m 16 jaar.  
Een samenwerking met: MET Heemskerk, Team Sportservice 
Kennemerland en Bibliotheek IJmond Noord. 

CultuurKracht Atelier: Kunst- & cultuuractiviteiten

voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Samenwerking
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Coronacompensatie
Cultuurhuis Heemskerk heeft de coronabudgetten ingezet  

voor extra activiteiten. Daarbij is allereerst aandacht gegaan 

naar activiteiten voor de meest kwetsbare doelgroepen zoals 

ouderen, kinderen in armoede, jongeren en mensen met een 

psychische kwetsbaarheid. Een ander aandachtspunt was  

het in stand houden van werkgelegenheid voor onze zzp’ers. 

Tenslotte zijn ook geannuleerde activiteiten vanuit de extra 

budgetten gecompenseerd. 
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KERNTAKEN
CULTUURHUIS HEEMSKERK 
1  • cultuuronderwijs jeugd
2 • cultuuronderwijs volwassenen

3 • cultuureducatie
4 • cultuurparticipatie
5 • ondersteuning amateurkunst

De Swingende Senioren

Vrijdagavond House of Talents cultuurworkshops

CultuurKracht workshop DJ/producer



Nieuwe locatie!
In 2021 zijn we een dependance gestart op basisschool  
De Bareel. Kinderen in de Broekpolder voor wie de afstand  
naar het cultuurhuis te ver was, volgen nu muzieklessen in  
hun eigen buurt. We hebben al heel veel nieuwe leerlingen  
mogen verwelkomen! 

Muziekonderwijs volwassenen 
Cultuurhuis Heemskerk faciliteert het aanbod van muziekonderwijs aan volwassenen en  
speelt een verbindende rol tussen docenten en hun leerlingen. Dit doen wij door het bieden 
van ruimtes voor lessen en repetities, het ondersteunen van publiciteit en communicatie en 
het organiseren van activiteiten in aanvulling op het lesaanbod. 

Het aantal huurders van ruimtes is ten opzichte van 2020 gelijk gebleven: ongeveer 40 docenten 
maakten gebruik van de mogelijkheid om leerlingen boven de 21 jaar in het cultuurhuis les  
te geven. Naast een open dag en aanvullende vakantieactiviteiten, zijn er diverse online 
activiteiten georganiseerd. Verder is er extra tijd en geld besteed aan online communicatie, 
zoals filmpjes waarin docenten hun instrument demonstreren en digitale lessen geven.  
De lessen zijn gepubliceerd op 24creatief.nl, een initiatief van het OCK.

Het verzorgen van toegankelijk en kwalitatief muziekonderwijs voor 
iedereen onder de 21 jaar is de eerste kerntaak van Cultuurhuis 
Heemskerk. Ten opzichte van 2020 is het aantal leerlingen flink 
gestegen. Dit is mede te danken aan onze nieuwe dependance op 
De Bareel waar we in september startten met 72 nieuwe inschrijvin-
gen voor de kennismakingscursussen. 

Er zijn diverse trajecten uitgevoerd om kinderen kennis te laten 
maken met muziek, zoals een zestal laagdrempelige workshops op 
het Cruyff Court. Bijzonder succesvol is ook ‘Muziek voor ieder Kind’ 
op de zogeheten impulsscholen. Leerlingen zijn via de lessen op hun 
basisschool doorgestroomd naar de Brede School, reguliere lessen op 
het cultuurhuis en het leerorkest van muziekvereniging St. Caecilia.

Naast de vakantiedagen voor kinderen in de herfst- en voorjaars-
vakantie zijn er twee weekprojecten aangeboden in de zomervakantie: 
een musicalweek voor kinderen en een muziekproducerweek voor 
jongeren. Ook hebben we, samen met welzijns- en sportorganisaties, 
workshops geprogrammeerd tijdens ‘Fun in the Sun’. Deze extra 
activiteiten waren gratis of voor een lage prijs toegankelijk voor 
kinderen die door (financiële) omstandigheden niet op vakantie 
konden. Zij zijn gefinancierd vanuit ons coronacompensatiebudget.

Jaarlijks organiseert Cultuurhuis Heemskerk diverse optredens, 
programma’s en verdiepende activiteiten voor leerlingen. In 2021 zijn 
de open dag, twee strijkersconcerten en het Gitaarfestival IJmond 
doorgegaan met publiek. Een groot deel van de overige activiteiten 
is vervangen door online alternatieven zoals concertregistraties en 
workshops. 
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Muziekonderwijs jeugd

 

LEERLINGEN JONGER DAN 21 JAAR 
2021 2020

Individuele les 228 231

Groepsles 23 31

Korte cursus 216 109

Totaal 467 372

Youtubekanaal
Cultuurhuis Heemskerk heeft sinds de coronacrisis ook  

een eigen kanaal op Youtube met o.a. digitale beeldende  

lessen en filmpjes over instrumenten.

Muzieklokaal van basisschool De Bareel

Opnames saxofoondocent Miklós Fürst tbv het Youtubekanaal



met maatschappelijke impact

Cultuurhuis Heemskerk ondersteunt en adviseert alle twaalf 
basisscholen in de gemeente bij het versterken van hun cultuur- 
educatieaanbod, het ontwikkelen van nieuwe programma’s en het 
organiseren van cultuuractiviteiten met professionele docenten, 
kunstenaars en theatergroepen. Daarnaast heeft het cultuurhuis 
een verbindende rol in het versterken van de samenwerking  
tussen scholen en lokale (amateur) cultuurorganisaties. 

Resultaten 2021:
Totaal deelnemers leerlingen: 6.984*
• Brede School activiteiten (muziek): 98 unieke deelnemers
• Brede School activiteiten (overig): 256 unieke deelnemers
• Workshops onder schooltijd:  2586 deelnemers
• Voorstellingen en rondleidingen: 1407 deelnemers
• Projecten (tot 10 weken): 1602 deelnemers  
• Vaste vakleerkrachten in de klas (10 tot 36 weken):  

2072 deelnemers op 7 scholen
• Aantal ingezette kunstvakdocenten: 45 docenten
• Aantal contacturen (schatting): 1100 uur 
• 52 leerkrachten hebben meegedaan aan  

bijscholingsactiviteiten

• 3x (online) ICC overleg 
• Alle voorstellingen, workshops en projecten positief  

geëvalueerd door de scholen

* Kinderen kunnen aan meerdere activiteiten meedoen; het gaat hierbij  
dus niet om unieke deelnemers, maar om het aantal keer dat is deelgenomen 
aan workshop(serie)s, muziekles(sen), theaterbezoek enzovoort. 

Het  jaa r  van  te rugb l i k ken  en  vooru i t k i j ken

Cultuureducatie

Projecten
Meer vakdocenten voor de klas
Niet alleen dankzij het CMK project maar ook omdat basis- 
scholen budgetten voor werkdrukverlaging benutten om  
kunstvakdocenten in te zetten, is dit aantal in 2021 gestegen.  
 
Het Cultuurhuis draagt zorg voor de selectie en aansturing  
van deze vakkrachten. Ook is in 2021 gestart met de inzet van 
vakdocenten binnen het praktijkonderwijs (SVO).  
 
Met het Centrum voor de Kunsten Beverwijk en het Kennemer 
Theater is een plan ontwikkeld om de inzet van cultuureducatie  
op alle vier de afdelingen van het Kennemer College structureel  
te vergroten.  

Onze educatieprojecten hebben vaak een maatschappelijk element. 
Zo is er Fix Maakonderwijs waarin techniek gecombineerd wordt 
met kunst en een maatschappelijk vraagstuk. We nemen ook deel 
aan ‘de Kern van Kennemerland’. Dit project in samenwerking met 
Museum Kennemerland, Studio O en Centrum voor de Kunsten 
Beverwijk, stelt erfgoed in de regio als onderwerp  
van aantrekkelijk lesmateriaal  
en creatieve lessen. 

Bij Pollution Art hebben de 
kinderen van basisscholen  
Het Rinket en De Vlinder zich  
in 2021 verdiept in het plastic 
soep-probleem, zijn ze gaan 
jutten en hebben ze van  
het verzameld afval prachtige 
kunstwerken gemaakt.  
Na plaatsing op toeristische 
toplocaties (het duingebied  
en kasteel Assumburg)  
kregen deze kunstwerken  
een permanente plek op  
de scholen. 

Workshop voor groep 5, 6, 7 en 8: Hoe maak je een popsong?

Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) 
Vanaf 2021 nemen in Heemskerk acht scholen 

deel aan het CMK programma. Met deze 

scholen werken we vier jaar lang aan verdere 

borging van de cultuureducatie in hun beleid  

en curriculum.  
 
Het overkoepelende thema voor deze periode  

is kansengelijkheid; meer kinderen de kans  

geven aan kunst en cultuur te doen.

Pollution Art  
bij duiningang Kruisbergweg



Om brede cultuurparticipatie van de inwoners en bezoekers  
van Heemskerk verder te stimuleren, ondersteunt het cultuurhuis  
het culturele leven in de gemeente. Het netwerk bestaat uit 
vrijwilligersorganisaties, cultureel ondernemers (dansscholen, 
kunstenaarscollectieven), koren, orkesten en diverse verenigingen. 

Het cultuurhuis is coördinator van de Cultuurdenktank, een  
overleg voor vertegenwoordigers van dit culturele netwerk.  
In 2021 namen deel: De Culturele Cirkel, Historische Kring 
Heemskerk, Kijk!, Dance Studio Patty en The Workout. 

In samenwerking met de Cultuurdenktank is een bijeenkomst  
voor raadsleden en leden van het netwerk georganiseerd.  
Met ruim veertig deelnemers was dit online evenement  
goed bezocht.  

Oeds Westerhof gaf een inspirerende lezing en in drie groepen werd 
gediscussieerd over samenwerking in de IJmond, cultuurparticipatie 
en het belang van cultuur voor de ontwikkeling van Heemskerk. 

Ondersteuning amateurkunst 

Heemskerk Puur Cultuur
Een van de initiatieven om cultuur in coronatijden goed op de  
kaart te houden, was het programma ‘Heemskerk Puur Cultuur’.  
 
Deze nieuwe talkshow was een co-creatie van RTV Heemskerk 
(techniek, studio en uitzending) en het Cultuurhuis (redactie, 
presentatie en productie) met steun van de Gemeente Heemskerk.   
 
Er zijn vier uitzendingen gemaakt en uitgezonden, bestaande  
uit diverse items op locatie en in de studio waarin een goede 
dwarsdoorsnede van de actieve cultuurorganisaties, -beoefenaars, 
-beleidsmakers en kunstenaars aan het woord kwam.  

Kunst stimuleert de creativiteit,  
geeft plezier en zelfvertrouwen en  

zorgt voor ontwikkeling.  
 

Kunst stimuleert kritisch denkvermogen 
en zorgt ervoor dat mensen open staan 

voor andere meningen en nieuwe ervaringen.

Culturele activiteiten dragen bij aan  
een goed leefklimaat, daarom zetten wij  

in op brede cultuurparticipatie en  
ondersteuning van (amateur)kunstenaars  

en culturele verenigingen.
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Vrijwilligers 
Bij Cultuurhuis Heemskerk zijn veel leuke mogelijkheden om als  
vrijwilliger te werken. Bijvoorbeeld een vast dagdeel per week  
als gastvrouw/heer, kaartjes controleren bij concerten in Podium 
Laurentz of een helpende hand bij evenementen. 
 
Onze vrijwilliger Sjacky, vaste gastheer, vindt het geweldig dat  
er zoveel leuke dingen georganiseerd worden en hij daar aan bij  
draagt. “Het is een heel fijn team waarbij je het gevoel hebt er  
écht bij te horen.” Ook Nico, vrijwilliger bij educatieactiviteiten en 
evenementen, voelt zich gewaardeerd en kan zijn eigen inbreng  
kwijt. Zijn tip: ”Als je vrijwilligerswerk wil gaan doen, kom eens  
kijken bij het cultuurhuis!” 

Links presentatoren Mark van der Jagt en Annabel Thomas  
in gesprek met de organisatie van Heel Heemskerk Tekent

De Cultuurdenktank

Vrijwilligers Sjacky Malta (links) en Nico Sloep (rechts)



Doorgaans organiseert Cultuurhuis Heemskerk twee evenementen 
per jaar om het culturele leven van de gemeente extra zichtbaar te 
maken. In 2021 kreeg de zichtbaarheidscampagne een andere vorm. 
Met extra budget uit de coronacompensatiegelden van OCW zijn 
een glossy magazine en een postercampage gerealiseerd. 

Cultuur in Heemskerk magazine
• gemaakt door 8 lokale fotografen, 6 vormgevers en  

6 tekstschrijvers
•  106 cultuurinitiatieven, kunstenaars en verenigingen  

met naam en contactgegevens vermeld
• 10.000 keer gedrukt en verspreid in heel Heemskerk
• feestelijke overhandiging aan de wethouder op  

de open dag van cultuurhuis en bibliotheek
• online publicatie op facebook en website 

Cultuur in Heemskerk posters
• 24 verschillende posters  

van cultuurinitiatieven
• 2.500 exemplaren gedrukt  

en verspreid
• drie verschillende  

A0 posters op  
30 posterborden langs  
de toegangswegen

Campagne Cultuur in Heemskerk 

Podium Laurentz
Cultuurhuis Heemskerk is partner in  
het nieuwe cultuurpodium Laurentz.  
 
In het najaar van 2021 is Jazzclub Laurentz van start 
gegaan en lanceerden we in samenwerking met  
De Culturele Cirkel de website www.podiumlaurentz.nl. 
Daarnaast wordt achter de schermen gewerkt aan 
‘Lauw’, een nieuwe jongerenavond: onder andere  
de jongerenraad en MET Heemskerk dragen bij  
aan de programmering voor 2022. 

Cultuur in Heemskerk glossy magazineUitreiking van het eerste exemplaar 
aan wethouder Aad Schoorl

Postercampagne

Jaarvers lag  2021

Zondag 10 oktober 2021: Jazzclub Laurentz met Deborah J. Carter



Adresgegevens:
Maerten van Heemskerckplein 5 • 1964 EZ Heemskerk • 0251 836 003
www.cultuurhuisheemskerk.nl • Volg ons op 
Word lid van onze e-mailnieuwsbrief

Cultuurhuis Heemskerk wil kunst en cultuur toegankelijk maken 
voor iedereen. Drie doelgroepen die reeds enkele jaren onze 
speciale aandacht krijgen, zijn: mensen met een verstandelijke 
beperking, senioren en mensen met een psychische kwetsbaar-
heid. Door de inzet van coronacompensatiegelden hebben we 
de lopende pilotprojecten voor deze specifieke doelgroepen in 
2021 kunnen verlengen.  
 
Mensen met een verstandelijke beperking
Het vaste aanbod voor deze groep heeft in 2021 waar mogelijk 
doorgang gevonden. Daarnaast is er een behoefteonderzoek 
uitgevoerd voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. 
In 2022 zullen we aan de slag gaan met de resultaten van dit 
onderzoek en nieuw aanbod voor deze jongeren opzetten. 

Senioren
In 2021 is enthousiast deelgenomen aan lessen op het gebied 
van dans, popmuziek, DJ en beeldende kunst. Daarnaast heeft 
het Cultuurhuis tijdens Nationale Balkondag bij twee verzorging-
stehuizen muziekoptredens verzorgd en zijn er twee online 
netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor medewerkers en 
vrijwilligers over het thema kunst in zorg en welzijn. 

Cultuurkracht 
Voor mensen met een psychische kwetsbaarheid zijn in 2019 in 
samenwerking met partners in het sociale domein de eerste 
cultuuractiviteiten georganiseerd. In het najaar van 2021 is het 
CultuurKracht Atelier gestart; een vaste activiteit op donderdag- 
ochtend in samenwerking met Bibliotheek IJmond Noord.  
De kunstvormen zijn: literatuur, beeldende kunst en muziek 
(percussie). De lessen krijgen, wegens succes, in 2022 een vervolg.

Cultuurparticipatie

Vooruitblik 2022
De economische en maatschappelijke gevolgen van de verschil-
lende globale crisis laten zich nog niet voorspellen. Wat wij als 
Cultuurhuis Heemskerk wel kunnen doen, is doorgaan met het 
ontwikkelen van aanbod dat rekening houdt met de uitdagingen 
van deze tijd. We besluiten de tarieven voor het zesde jaar 
achtereen niet te verhogen.

Coronacompensatiebudgetten zoals het NPO (Nationaal Onderwijs 
Programma), cultuurbudget van OCW en provinciale stimulerings-
regelingen bieden kansen om meer activiteiten aan te bieden in 
het onderwijs en ook om onderdelen van onze organisatie te 
versterken en uit te bouwen. 

Wij willen in 2022 vooral inzetten op kwetsbare doelgroepen 
zoals ouderen, jeugd in armoede, mensen met een verstandelijke 
beperking of een psychische kwetsbaarheid. Daarnaast gaan  
we nieuw aanbod ontwikkelen dat scholen ondersteunt bij het 
aanpakken van onderwijsachterstanden: cultuur wordt hierbij 
ingezet voor de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen  
en jongeren. 

Zichtbaarheid van onze organisatie, de maatschappelijke 
meerwaarde die we bieden in samenwerking met (sociale) 
partners en de gemeente en het aantrekken en behouden  
van goede (freelance) medewerkers zullen op organisatorisch 
gebied onze prioriteiten zijn.   

De Swingende Senioren

Vrijdagavond House of Talents cultuurworkshops

CultuurKracht workshop DJ/producer

Cultuur in Heemskerk glossy magazine


