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Hierbij informeren wij u over de stand van zaken van de motie 'De 
Cultuurhopper", aangenomen op 8 november 2017. In deze motie werd het 
college verzocht om met culturele instellingen te onderzoeken of een 
Cultuurhopper geïntroduceerd kan worden. Met de Cultuurhopper kunnen 
basisschoolkinderen op een laagdrempelige manier kennismaken met cultuur. 
De Stad is al Jaren bekend met de Sporthopper, waarbij sportverenigingen 
speciale kennismakingscursussen aanbieden. Het college werd verzocht de 
ervaringen hiermee mee te nemen in het onderzoek. Na onderzoek blijkt dat 
het zeker mogelijk is de cultuurhopper te introduceren en wij zijn voornemens 
tot uitvoering over te gaan. In deze brief informeren wij u over de 
verschillende scenario"s en eventuele knelpunten. 

De Sporthopper 
Al geruime tijd kunnen basisschoolkinderen gebruikmaken van de 
sporthopper waarbij ze tegen gereduceerd tarief een aantal lessen/trainingen 
kunnen volgen. Dit is een groot succes, afgelopen lente-zomerperiode hebben 
ruim 1400 kinderen gebruik gemaakt van de sporthopper. Uw raad heeft 
verzocht te onderzoeken of ditzelfde principe kan worden gerealiseerd om 
deelname en kennismaking met cultuur te stimuleren. We lichten hier eerst 
toe hoe de Sporthopper te werk gaat. 
Groningse sportaanbieders kunnen zich aanmelden via de website 
vvww.sporthopper.nl en zelf de details van hun aanbieding invoeren. De prijs 
voor een cursusaanbod varieert van gratis tot 30 euro per lessenserie. De 
organisatie van de Sporthopper is in handen van Huis voorde Sport. Deze 
werkt met twee aanbodperiodes: de lente-zomerperiode en de herfst-
winterperiode. In deze periodes wordt een flyer waarop het aanbod staat 
verspreid op de basisscholen. 
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Kinderen die belangstelling hebben kunnen zich aanmelden via de website. 
De aanbieders moeten aan een aantal voorwaarden voldoen, dit wordt na 
aanmelding gecontroleerd. Bijvoorbeeld, de vereniging moet gelegen zijn in 
de Gemeente Groningen of de enige aanbieder in de buurt van Groningen 
zijn, de cursus moet gaan om bewegen en er moet na de cursus mogelijkheid 
zijn om lid te worden van de vereniging of om een andere, uitgebreidere, of 
vervolgcursus te volgen. 
Aanbieders krijgen geen vergoeding van Huis voor de Sport. Het belang om 
mee te doen is het werven van nieuwe leden. Betaling gebeurt onderling met 
de cursist (ouder van) en de sportaanbieder. Huis voor de Sport speelt hier 
geen rol in. 
Huis voor de Sport beheert de content op de website, hoewel de meeste 
gegevens door de aanbieders zelf worden ingevuld. Zij faciliteren twee 
periodes. Dit is inclusief coördinatie, secretariaatsfunctie, drukkosten en 
verspreiding van de flyers en het beheer van de website. 

Cultuuraanbieders over de Cultuurhopper 
VRIJDAG 
VRIJDAG staat positief tegenover het idee van een cultuurhopper en zou daar 
ook een rol in willen spelen. Het aanbod zou vooral dicht bij huis aangeboden 
moeten worden. Hier kan samenwerking met de wijkaanpak ontstaan. 
VRIJDAG ziet een rol voor zichzelf weggelegd, indien de volgende 
knelpunten kunnen worden uitgewerkt: geld voor de professional en 
kwaliteitscontrole. Ook geeft VRIJDAG aan dat het uitzoeken van alle 
aanbieders tijd gaat kosten. 

Creatieve professionals 
Een kleine inventarisatie wijst uit dat er ook onder professionals die niet 
verbonden zijn aan een grotere instelling (vooral ZZP"ers) belangstelling is 
voor de Cultuurhopper. De cultuuraanbieders die we hebben gesproken geven 
allemaal aan dat ze de Cultuurhopper een sympathiek idee vinden. Wij horen 
geluiden uit het culturele veld dat de cultuurhopper Juist voor de beginnende 
professional relevant is, omdat de aanbieders hiermee nieuwe leden kunnen 
werven. Ook is er bereidheid tot het geven van een enkele gratis les, hoewel 
het vragen van een kleine vergoeding van € 2,50 of € 5,- per les in veel 
gevallen wenselijker, dan wel noodzakelijk, is. In sommige gevallen zullen 
minstens de materiaalkosten betaald moeten worden. Wenselijk zou zijn dat 
ook de professional een vergoeding krijgt vanuit de Cultuurhopper. Als de 
cultuuraanbieders vrij zijn om een eigen bijdrage te vragen, dan zou dit dus 
gebeuren. Overigens werd wel benadrukt dat dit uit noodzaak zou zijn, om de 
kosten te kunnen verhalen. In zo'n geval zouden de professionals liever gratis 
of een veel goedkopere proefles aanbieden, maar dan bijvoorbeeld tegen 
(onkosten)vergoeding vanuit de Gemeente Groningen, ook omdat het proeven 
aan Kunst en Cultuur voor kinderen dan een stuk laagdrempeliger is. 
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Ervaringen in Drenthe 
Het ICO (Noord- en Midden Drenthe) heeft ervaring met een soortgelijk 
project: Sportpret, waar later Sport- en Cultuurpret van is gemaakt. Dit 
project hanteerde hetzelfde principe als de sporthopper. De professional werd 
echter volledig betaald vanuit een subsidie. Onder meer wegens 
bezuinigingen bestaat Sport- en Cultuurpret niet meer. Metingen van succes 
zijn er helaas niet. Een ander project van het ICO is Kunstkids. Dit is een 
concept waarbij op scholen wervingslessen door professionals worden 
gegeven. Ook hier worden de professionals betaald. Leerlingen betalen 
vervolgens een klein bedrag (€2,50) per les en de rest wordt aangevuld vanuit 
subsidie. Het ICO geeft aan dat er zeker meer leden ontstaan na werving op 
basisscholen. Er is behoefte aan het proeven aan bijvoorbeeld muziekles. 
Ook hebben we contact gehad met K&C: zij geven aan dat de 
amateurkunsten-aanbieders waarschijnlijk heel graag willen meewerken, 
omdat het werven van leden soms moeizaam gaat. 

Scenario's Cuituurhopper 
Optie 1: zo volledig mogelijk meeliften 
De cultuurhopper zou mee kunnen liften op de sporthopper. Het is een optie 
dat de website, verspreiding van de flyer en de drukkosten worden gedeeld. 
Er dient dan wel een andere speler de coördinatie en de secretariaatsfunctie 
over te nemen. VRIJDAG bijvoorbeeld. 
Een knelpunt is dat de flyer die tweejaarlijks verspreid wordt, reeds overvol 
is. Het lijkt dus geen goed idee om het cultuuraanbod hieraan toe te voegen. 
De Sporthopper werkt nu echter met twee aanbodperiodes. We kunnen ervoor 
kiezen om twee periodes van sport aan te bieden en twee periodes van 
cultuur. Zodoende behouden de beide hoppers hun eigen flyers, maar kan er 
wel nauw samengewerkt worden. 

Optie 2: gebruiken concept, maar behouden eigen merk 
Cultuur kan in hetzelfde format als de hopper worden gegoten, maar volledig 
op zichzelf staan. Het concept van de website en het uitdelen van een flyer 
zou kunnen worden overgenomen. Het voordeel hiervan is. is dat de 
cultuurhopper zijn eigen werkwijze en uitvoering kan bepalen. Zodoende kan 
er bijvoorbeeld meer aandacht gegeven worden aan de vergoeding voor de 
cultuuraanbieder en de kwaliteitscontrole. 
Het nadeel hiervan is dat dit meer geld zal kosten, aangezien er ten eerste 
meer geld naar de opstartkosten zal moeten gaan, en er een volledig nieuw 
merk en nieuwe website zal moeten worden gemaakt. Ook zal dit 
concurrentie tussen de beide hoppers in de hand werken. Daarnaast is er een 
kans dat de hoppers elkaar qua aanbod in de weg gaan zitten. 

Optie 3: ander concept 
Wanneer het doel is om kinderen laagdrempelig kennis te laten maken met 
kunst en cultuur, is het inzetten van een cultuurhopper niet de enige optie. Er 
zou naar een andere vorm gekeken kunnen worden, zoals een vorm die meer 
lijkt op Kunstkids van ICO. 
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Een wezenlijk verschil tussen het aanbod van sport en het aanbod van kunst 
en cultuur is dat sportverenigingen vaak met vrijwilligers werken, verbonden 
aan een vereniging. Kunst- en cultuuraanbod wordt voor het overgrote deel 
aangeboden door opgeleide professionals. Ook zijn er kleine ondernemingen 
en ZZP"ers die kunst en cultuur aanbieden, die moeten rondkomen van hun 
eigen aanbod. 

Financiering 
Kosten sporthopper 
Op Jaarbasis betaalt de Gemeente Groningen ongeveer € 13.500,- aan Huis 
voor de Sport. Dit is voor twee periodes (najaar/voorjaar) en incl. coördinatie, 
secretariaat functie, drukkosten, verspreiding en de website. Een blok extra 
zou 3500 € kosten. De coördinatie van de Sporthopper is momenteel 0,07 fte. 

Kosten Cultuurhopper 
Wij gaan uit van gelijke kosten voor de cultuurhopper, echter is er voor de 
start wel ontwikkelbudget nodig. De kosten voor het eerste jaren bedragen 
€20.000, voor een vervolg houden we rekening met €15.000,- per Jaar. 

Conclusie 
Het realiseren van de cultuurhopper is een kansrijk initiatief. Huis voor de 
Sport Groningen heeft aangegeven dat het zeker mogelijk is om samen te 
werken in de uitvoering van de Cultuurhopper. Zodoende kunnen bepaalde 
kosten gedeeld worden, zoals de kosten voor de website. VRIJDAG heeft 
aangegeven dat zij ook zeer positief tegenover de introductie van een 
Cultuurhopper staan en ook graag een rol zouden spelen in de totstandkoming 
en het onderhouden van de Cultuurhopper, mits de financiën gedekt zijn. 
VRIJDAG is ervan overtuigd dat de cultuurhopper in combinatie met de 
sporthopper een prachtig en laagdrempelig instrument is kinderen en 
Jongeren in contact te brengen met kunst en cultuur. 

Op dit moment is er nog een aantal knelpunten die uitgewerkt moeten 
worden, voor we tot uitvoering kunnen overgaan. Zo is er een wezenlijk 
verschil tussen het aanbod van sport en het aanbod van kunst en cultuur, 
namelijk dat sportverenigingen vaak met vrijwilligers werken, verbonden aan 
een vereniging. Kunst- en cultuuraanbod wordt voor het overgrote deel 
aangeboden door opgeleide professionals. Ook zijn er kleine ondernemingen 
en ZZP"ers die kunst en cultuur aanbieden, die moeten rondkomen van hun 
eigen aanbod. 

In oktober gaan wij weerom tafel met VRIJDAG en Huis voor de Sport om 
tot een helder plan van uitvoering te komen. Wij adviseren om de 
Cultuurhopper in eerste instantie voor een Jaar in te stellen, om na evaluatie te 
bepalen of we dit willen continueren. 
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Naar onze verwachting kan de Cultuurhopper rond maart 2019 van start 
gaan met een eerste periode-aanbod. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de loco-burgemeester. 
Ton Schroor 

de loco-secretaris, 
Bert Popken 
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te beh. door: 

kopie gez. aan; 

De raad van de gemeente Groningen. In vergadering bijeen op 8 november 2017, besprekende de Begroting 
van 2018, 

Constaterende dat: 

• in de begroting van 2018 de ambitie wordt uitgesproken het domein 'Cultuur' zoveel mogelijk met 
andere domeinen binnen de gemeente Groningen te combineren, bijvoorbeeld met Positief 
opgroeien; 

• Het nog niet voor alle kinderen in de gemeente Groningen vanzelfsprekend Is om met Kunst en 
Cultuur in aanraking te komen 

• Op Jonge leeftijd al in aanraking komen met Kunst en Cultuur een positieve invloed heeft op de 
ontwikkeling van kinderen; kunst en cultuur doen niet alleen een beroep op de creativiteit maar 
stimuleren het brein ook 

• Bewezen Is dat hoe jonger kinderen In aanraking komen met Kunst en Cultuur hoe groter het effect 
is op 'gezond oud worden' (Healthy Aging programma) 

Overwegende dat: 

• Kennis maken met Kunst en cultuur niet altijd vanzelf gaat, net als dit met Sport en Bewegen ook zo 
geweest is 

• De sporthopper een bewezen effectief middel Is om kinderen op een laagdrempelige manier kennis 
te laten maken met verschillende vormen van sport en bewegen 

• Door het gebruik van de sporthopper kinderen daarna ook langer door sporten, lid worden van een 
vereniging en/of nieuwe vrienden maken. 

Verzoekt het college: 

• Te onderzoeken met verschillende organisaties op het gebied van Kunst en Cultuur of er ook een 
cu/tuur/}opper geïntroduceerd kan worden waarmee kinderen laagdrempelig in contact kunnen 
komen met Kunst en Cultuur. En waarbij de ervaringen van Sporthopper meegenomen worden in de 
ontwikkeling en de raad hierover te informeren 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Wieke Paulusma Daan Brandenbarg Herman Pieter Ubb^s P êtr̂  Brouwer Edward Koopmans 
CD^ 

van der Meide -ArplfBInacfr 
Student&Stad 


