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Voor u ligt het Ondernemingsplan van de 
nieuwe organisatie De DoMIJNen voor de 
periode 2015-2018. De DoMIJNen is de 
opvolger van de Stadsschouwburg Sittard-
Geleen, BiblioNova, Artamuse, Museum 
Het Domein en het Euregionaal Historisch 
Centrum. Met ingang van 2016 zal filmhuis 
Het Domein opgaan in De DoMIJNen en per 
2017 Poppodium Volt.

De naam De DoMIJNen vervangt de 
werknaam Cultuurbedrijf Westelijke 
Mijnstreek. Op vele manieren is deze naam 
een creatieve reflectie van het hart van De 
DoMIJNen. De gelaagdheid ervan is vanuit 
vele denkbare invalshoeken exemplarisch 
voor het vernieuwde culturele gezicht van 
Sittard-Geleen en haar omliggende regio, 
de Westelijke Mijnstreek. Zo reflecteert 
de totstandkoming van de naam de 
toekomstige manier van werken, in creatieve 
gezamenlijkheid. De DoMIJNen drukt 
daarmee direct het gewenste eigenaarschap 
en de gewilde betrokkenheid uit van haar 
medewerkers, ‘dit bedrijf is van jou en 
van mij en daarmee van ons allemaal’. 

Deze gedachte vertegenwoordigt tevens 
onze missie, die als een rode draad door 
het inhoudelijke wezen van de organisatie 
waart: De DoMIJNen zet steevast koers naar 
een culturele infrastructuur die dichter bij 
mensen staat. De inwoners van deze regio 
zullen worden aangemoedigd om zich 
hun cultuur meer eigen te maken, als een 
onmisbaar deel van het dagelijkse leven. Tot 
slot verwijst De DoMIJNen naar de fysieke 
afkomst en ligging, de MIJNstreek. De 
organisatie verbindt daarmee het industriële 
verleden met het heden, dat economisch, 
sociaal en cultureel de nadruk legt op 
dienstverlening, service en kwaliteit. 

Wij zien grote meerwaarde in het samengaan 
van de culturele basisinstellingen van 
Sittard-Geleen. Het biedt bij uitstek 
de mogelijkheid om deskundigheid en 
organisatiekracht te bundelen en een breed 
programma van activiteiten te ontwikkelen 
met een cross-cultureel en regio-
overstijgend karakter. De DoMIJNen kijkt 
verder, naar haar rol in de regio, de provincie 
en het land. Wij zien kansen in combinaties 

VOOR-
WOORD



van cultuur met sport, welzijn en onderwijs. 
Bewust zoeken wij de samenwerking met 
instellingen, bedrijven, de creatieve industrie 
en onze eigen inwoners. Wij koesteren 
culturele initiatieven en gaan die, op 
innovatieve wijze, met elkaar verbinden. 
Vanuit dienstbaarheid aan de samenleving 
tillen we het individuele functioneren van 
onze vertrouwde culturele instellingen 
naar een hoger plan. Dit levert een unieke 
organisatie op in Nederland.

De DoMIJNen is ondernemend. Dit houdt in 
dat wij scherpere keuzes maken in wat we 
wel en niet doen. We werken doelmatig en 
hebben oog voor de balans tussen kosten en 
opbrengsten. Met minder geld meer willen 
vergt creativiteit en ondernemerschap. 
Samen met het bedrijfsleven en de creatieve 
industrie gaan we nieuwe verdienmodellen 
creëren, nieuwe producten ontwikkelen 
en nieuwe markten aanboren. Wij kijken 
zorgvuldig hoe we kunst en cultuur 
bereikbaar kunnen houden voor alle lagen 
van de bevolking. Daar is een breed scala aan 
toegankelijke activiteiten voor nodig. 

Juist die innovatieve veelzijdigheid gaat 
bijdragen aan het culturele profiel van de 
stad Sittard-Geleen. Om de eigen creativiteit 
te ontplooien bieden we onze inwoners een 
kleurrijk palet aan mogelijkheden. Op tal van 
manieren blazen we de beleving van kunst 
en cultuur om ons heen en van elders nieuw 
leven in.

Met dit ondernemingsplan leggen wij een 
stevige basis voor een frisse cultuurbeleving 
in de Westelijke Mijnstreek. Dat kunnen we 
echter niet alleen. Cruciaal is de steun van de 
inwoners, vrienden en sponsoren. De steun 
van de gemeenteraad van Sittard-Geleen 
geeft ons het benodigde fundament om onze 
taak uit te voeren. 

Wij vinden dat dit plan een goed startpunt is 
voor een constructieve dialoog over wat ons 
allen voor ogen staat: het bouwen aan een 
kwalitatief hoogstaande en betekenisvolle 
culturele sector.

Tom de Rooij
directeur-bestuurder
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Van doel naar missie

Wij inspireren, prikkelen en dagen 
uit tot voortdurend beleven, leren en 
verwonderen. Wij bieden mensen nieuwe 
ervaringen en inzichten betreffende hun 
herkomst en toekomst en plaatsen zo 
cultuur in het hart van de samenleving. 

Cultuur is veel meer dan de optelsom van 
alle kunstdisciplines, in cultuur ligt ons hele 
bestaan besloten. 
De DoMIJNen ziet cultuur als de verzameling 
van professionele kunsten, amateurkunst, 
collecties, streekeigen-cultuur, de fysieke 
omgeving en de gebruiken uit verleden en 
heden (immaterieel erfgoed). 
Iedereen neemt cultureel deel aan de 
samenleving, maar alleen een bewustzijn 
hiervan brengt cultuur dichter bij mensen. 
Cultureel bewustzijn is het cement van de 
samenleving, het draagt bij aan de vorming 
van onze persoonlijkheid. De DoMIJNen 
koestert de culturele verwondering, 
schoonheid, kennis, informatie en 
beoefening. Vanuit die koestering maken we 
onze rijke leef- en werkomgeving zichtbaar, 

zodat meer mensen zich gaan realiseren dat 
cultuur onlosmakelijk verbonden is met ons 
dagelijkse leven. 
De DoMIJNen richt haar organisatie 
flexibel in, zodat we kunnen inspelen op 
de behoeften van het publiek en deze om 
kunnen zetten in culturele activiteiten. Deze 
zullen niet alleen verweven zijn met culturele 
trends maar met álle maatschappelijke 
ontwikkelingen. 

WIE ZIJN WIJ?
DE DOMIJNEN 
IN HART 
EN NIEREN



Van kijken naar visie
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Cultuurconfrontaties, talentontwikkeling 
en cultuurbelevenissen zijn onze tools 
om het contact tussen publiek en cultuur 
te intensiveren. Cultuur is onlosmakelijk 
verbonden met ons dagelijks leven. 
Wij geven die verbinding handen en 
voeten via een divers en toegankelijk 
kwaliteitsaanbod. 
Zo maken we het culturele profiel van de 
stad en de regio tastbaar. 

De DoMIJNen zal haar activiteiten dichter 
bij mensen organiseren, bijvoorbeeld op 
locaties waar al veel mensen komen en in de 
openbare ruimte. De activiteiten staan bij 
ons centraal – niet de individuele disciplines, 
dat vraagt om nieuwe organisatievormen. 
Om die nieuwe vormen te organiseren en 
activiteiten te kunnen bundelen nemen wij 
vier culturele functies als uitgangspunt: 

PODIUM, 
EXPOSITIES, 
EDUCATIE EN 
COLLECTIES&INFORMATIE. 

De DoMIJNen werkt met professionals 
en de meeste organisatieonderdelen zijn 
gecertificeerd; onze kwaliteit is daarmee 
gewaarborgd. Door de functies echter als 

uitgangspunt te nemen, creëren we synergie 
in de expertise. We vergroten het potentieel 
van de organisatie door oude scheidlijnen 
te doorbreken en nieuwe mogelijkheden te 
onderzoeken om cultuur dichter bij mensen 
te brengen. De pijlers daarvoor blijven het 
ondersteunen van de amateurkunsten en de 
professionele kunsten. 
Door bewust in gesprek te gaan met 
verenigingen, informeel georganiseerde 
groepen en individueel actieve inwoners 
willen we activiteiten ontwikkelen die 
concreet antwoord geven op vragen en 
behoeften die leven in onze eigen stad en 
de omliggende regio. Zo kunnen wij ons 
bekende en onbekende publiek verrassen en 
verwonderen. 

Onze locaties zullen een weerspiegeling - en 
dus een mengvorm - zijn van alle culturele 
functies die wij uitoefenen. Maar ons 
podium om mensen cultureel te bedienen en 
uit te dagen zien wij groter; het strekt zich 
uit over de hele stad en heeft de regio als 
beoogde reikwijdte. >



Van organiseren naar 
ondernemen

De DoMIJNen wil minder afhankelijk zijn 
van de gemeentelijke overheid. Van onze 
medewerkers zal een ondernemende houding 
worden gevraagd om kostenbewust te 
kunnen opereren. We zetten in op nieuwe 
verdienmodellen en op co-creatie met 
kunstprofessionals en het bedrijfsleven. 
We streven naar het vergroten van onze 
verdiencapaciteit door onder meer onze 
gebouwen te verhuren op tijden dat er geen 
cultureel programma is.

Door het aanstellen van een ‘Cultureel 
Intendant’ gaan we nieuwe artistieke 
verbindingen leggen: tussen 
amateurkunstenaars en kunstprofessionals, 
tussen cultuur en bedrijfsleven en tussen 
cultuur en andere sectoren. Ook de Cultureel 
Intendant werkt budgettair creatief; onze 
kwaliteit mag niet ten koste gaan van minder 
geld. 
 
Het ontwikkelen en uitvoeren van onze 
activiteiten moet voortdurend verbonden zijn 
met kostenbewust handelen. We realiseren 
ons dat dit een proces is van jaren. In dialoog 
met de Gemeente bepalen wij hoe wij de 

realisatie van het gemeentelijk cultuurbeleid 
kunnen optimaliseren en tegen welke prijs wij 
dit kunnen omzetten in activiteiten. Daartoe 
wordt een overeenkomst opgesteld waarin 
prestaties en hun beoogde effecten worden 
beschreven. 

Wij richten ons op verschillende groepen 
klanten: overheden, maatschappelijke 
organisaties (o.a. amateurkunstverenigingen 
en historische verenigingen), grote en kleine 
bedrijven, culturele ondernemingen, maar ook 
de individuele burger die actief of receptief 
deelneemt aan onze activiteiten. Voor al deze 
klanten geldt dat wij diensten en producten 
leveren waar de klant voor betaalt of aan 
bijdraagt. Vaak zal dit in de vorm zijn van het 
betalen van de kosten van een toegangskaart, 
een muziekles of voor de aanschaf van een 
abonnement. Overheden dragen bij in de vorm 
van subsidies, fondsen in bijvoorbeeld de 
aanschaf van kunstwerken of het sponsoren 
van voor hen relevante projecten. Vrijwilligers 
zetten zich onbetaald in om bepaalde 
activiteiten te helpen realiseren.



Van bezuinigingen naar 
financiële ruimte
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De komende periode zal in het teken staan 
van het onderzoeken van verschillende 
verdienmodellen. Voorbeelden zijn: het 
online en tegen betaling uitzenden van 
concerten, het ontplooien van cultuurtoerisme 
door stadsrondleidingen te combineren 
met museumbezoek, het inzetten van 
medewerkers als coach in zowel de culturele 
sector als het bedrijfsleven, het benutten van 
bedrijfsgebouwen als tentoonstellingsplekken, 
het verhuren van onze marketing- en 
communicatiediensten aan de creatieve 
industrie en het tegen betaling ontsluiten van 
informatie via onze collecties en archieven.  

De gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft 
op 22 maart 2012 in haar nota ‘Ombuigen 
met Visie’ besloten een bezuiniging van 
€745.000,- op de cultuurbegroting door te 
voeren. Daarvan komt per 1 januari 2015 
€600.000,- ten laste van De DoMIJNen. 
Deze bezuiniging willen wij ombuigen naar 
financiële ruimte.

Onderdeel van deze bezuiniging van 
€600.000,- is de uitvoering van de 
bestuursopdrachten ‘Bibliotheekwerk’ 
en ‘Muziekonderwijs & Cultuureducatie’, 
waarvan in 2014 al €400.000,- is 
gerealiseerd door BiblioNova en Artamuse. 
Ook is aangegeven dat de directe kosten 
van theatervoorstellingen, €150.000,- 
gedekt zouden moeten worden uit 
kaartverkoopinkomsten, deze wijziging 
wordt vanaf 2015 doorgevoerd. De overige 
bezuinigingspost van €50.000,- zullen wij 
realiseren door schaalvergroting. Externe 
diensten - zoals drukwerk en schoonmaak 
- zullen centraal worden ingekocht. Wij 
streven ernaar de schaalvoordelen te 
maximaliseren, zodat er middelen vrijkomen 
om de inrichting van wijkcultuurcentra en 
nieuwe activiteiten te kunnen bekostigen. >



Van trends 
naar 
ontwikkelingen
  

Van 
doelgroepen 
naar mensen

De DoMIJNen speelt in op alle 
relevante trends in onze samenleving: 
belevingsintensivering, internationalisering, 
informatisering, informalisering en 
individualisering. Deze ontwikkelingen 
hebben een directe invloed op de 
cultuurparticipatie en de kunstbeleving (zie 
bijlage 1). 

Zo zien we dat door het gebruik van digitale 
middelen informatie voor grote groepen 
realtime en gelijktijdig beschikbaar is. 
Naast de toegenomen individualisering 
staat een groeiende behoefte om samen te 
genieten en deel te nemen aan cultuur. De 
internationalisering brengt andere culturen 
dichterbij en zorgt voor nieuwe mengvormen 
van culturele uitingen. 

De DoMIJNen richt zich op de hele 
samenleving. Dit zal tot uiting komen in een 
breed palet aan activiteiten die doelgroep-
specifiek maar mensgericht vorm zullen 
krijgen. 

De volgende doelgroepen krijgen extra 
aandacht: gezinnen met kinderen, 
jongeren en 65-plussers. Uit onderzoek 
blijkt dat cultuur positief bijdraagt aan 
een vestigingsklimaat voor bedrijven met 
hoger opgeleide medewerkers. Deze kennis 
nemen we mee in de ontwikkeling van onze 
activiteiten.



Van omgeving 
naar ingeving

Van dienst-
baarheid naar 

dienstverlening

O
nd

er
ne

m
in

gs
pl

an
 2

01
5-

20
18

   
   

 D
e 

D
oM

IJ
N

en
   

   
>1

3

De DoMIJNen maakt deel uit van de 
gehele culturele infrastructuur in Zuid-
Limburg. Daarbinnen is Sittard-Geleen de 
centrumgemeente voor de gehele Westelijke 
Mijnstreek. Deze culturele omgeving vormt 
de inspirerende kern voor nieuwe creatieve 
ingevingen.

De amateurkunst en de historische 
verenigingen vormen de humuslaag voor 
de culturele omgeving, de professionele 
kunsten en gezelschappen zijn de oogst 
van het culturele zaaien. Chemelot is, 
met haar hoog opgeleide medewerkers, 
de economische motor van deze regio. De 
groeiende creatieve industrie en de stijgende 
hoger onderwijs mogelijkheden versterken 
de potentie van deze regio. Deze staat 
onder druk door de toenemende vergrijzing, 
de hoge laaggeletterdheid en de sterke 
bevolkingskrimp.
Tegen deze omgevingsachtergrond 
ontwikkelen en organiseren wij onze 
activiteiten. Om cultuur dichter bij mensen 
te kunnen brengen, gaan we in constante 
dialoog met onze omgeving. Onze blik moet 
naar buiten gericht zijn om kansen te zien en 
verbinding te leggen. 
Om een prikkelend aanbod te kunnen 
ontwikkelen moeten we echter ook naar 
binnen kijken; zonder een besef van onze 
eigen potentie zijn wij nergens.

In de gemeenten Stein, Echt-Susteren, 
Beek en Schinnen voeren we taken uit 
op het gebied van archief, kunsteducatie 
en bibliotheekwerk. De DoMIJNen staat 
open voor verdere uitbreiding van haar 
dienstverlening aan buurgemeenten.

De komende jaren willen wij de relatie 
met bovengenoemde gemeenten 
verder uitbouwen door bestaande 
taken vast te leggen in een meerjarige 
dienstverleningsovereenkomst. Daarnaast 
is ons doel is om nog meer inwoners uit de 
regio te interesseren om maximaal gebruik te 
laten maken van onze activiteiten. >



Van nieuw 
naar 
hernieuwd
  

Van veelzijdig 
functioneren 

naar multi- 
disciplinair

samenwerken
 

De DoMIJNen bouwt met hernieuwde ijver 
voort op de huidige deskundigheid binnen 
organisaties en op tradities uit het verleden. 
Hierbij zullen de focus en de grenzen worden 
verlegd.

De instellingen die opgaan in De DoMIJNen 
hebben hun innovatieve vermogen en 
kundigheid ieder op hun eigen terrein 
bewezen. Zo slaagde Het Domein er 
zelfs in om internationale erkenning te 
verwerven. Wij zetten geen streep door deze 
verworvenheden, integendeel: ze zijn de 
humus voor onze nieuwe organisatievorm. 
De bestaande bezieling krijgt zo een nieuwe 
focus en een hernieuwd elan. De concrete 
uitwerking daarvan is beschreven in de 
hierna volgende hoofdstukken.

Diversiteit, kwaliteit en ondernemerschap 
gaan hand in hand bij het vormgeven, 
organiseren en uitvoeren van onze 
activiteiten. Ze inspireren de nieuwe 
organisatievorm, die enerzijds gebaseerd 
is op de vier culturele basisfuncties en 
anderzijds op tal van multidisciplinaire 
kunstprojecten.

De nieuwe organisatievorm maakt 
het mogelijk om bestaande en nieuwe 
doelgroepen te bedienen, om in manifeste 
en latente culturele behoeften te voorzien en 
om een cultureel programma te ontwikkelen 
dat prikkelt en uitdaagt. Kunstdisciplines 
worden niet opgeheven maar anders 
georganiseerd en met elkaar verweven in 
projecten. Deze worden gedragen door zowel 
de eigen medewerkers als tal van bestaande 
en nieuwe partners.
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Eerst lichten we onze regelmatig 
terugkerende, breed gedragen projecten 
toe; zij vormen de zichtbare toplaag van het 
nieuwe Cultuurbedrijf. Daarna gaan we in 
op onze werkwijze met jaarthema’s. De twee 
pijlers waarop onze basisactiviteiten steunen 
– de amateurkunst en de professionele kunst 
- bespreken we apart, omdat ze wezenlijk 
andere doelen dienen; effectief beleid erkent 
dat we onze brede culturele humuslaag 
anders moeten benaderen dan onze kleinere 
maar zeer vruchtbare toplaag. Tot slot gaan 
wij in op de vier basisfuncties die wij gaan 
onderscheiden binnen De DoMIJNen. We 
geven helder en concreet aan wat we blijven 
doen, wat we gaan veranderen, wat we gaan 
afbouwen en wat we niet meer doen. 

PROJECTEN

De zichtbare nieuwe toplaag van De 
DoMIJNen zijn onze PROJECTEN die…

• … Dwars door de (basis)functies heen 
lopen (waarbinnen al wordt samengewerkt)

• … Multidisciplinair van aard zijn

• … Inhoudelijke en organisatorische 
deskundigheid bundelen

• … Brede intern én externe samenwerking 
vragen

• … Medewerkers dus nog afwisselender 
laten samenwerken 

• … Verweven zijn met nieuwe thema’s en 
met bestaande cultuurinitiatieven 

• … Een grote(re) culturele reikwijdte 
hebben

• … Periodiek - (twee)jaarlijks - terugkeren

In dit Ondernemingsplan worden 
de beleidshoofdlijnen van 
De DoMIJNen gepresenteerd.

NIEUWE 
VERBINDIN-
GEN



Verticaal zijn de functies weergegeven, horizontaal voorbeelden van (multidisciplinaire) 
projecten, kruisverbanden ontstaan door interne partnering te combineren met externe 
partnering
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In samenwerking met externe culturele 
partijen en event-organisatoren ontwik-
kelen we een aantal grotere projecten 
waarin de ONTMOETING met kunst en 
cultuur centraal staat. Deels haken we 
hierbij in op bestaande evenementen, 
deels vernieuwen we het aanbod. De 
Projecten zullen worden verspreid over de 
verschillende stadsdelen, het jaarthema 
dient als basis voor de projectinhoud.

VENSTER OP 2020

Het schemert in Born. Het blauwe licht, 
gericht op de kasteelruïne, en de diep 
zoemende bastonen uit de geluidsboxen, 
scheppen een sfeer van verwachting. 
Voor de tweede keer wordt op deze 
feeërieke locatie een grote voorstelling 
uitgevoerd, waarin dans, muziek en 
theater al je aandacht opeisen. Jammer 
dat de première uitverkocht was, maar de 
20-jarige Vito is al lang blij dat hij met 
zijn twee studievrienden het spektakel 
nog kan bezoeken. De tribunes zitten vol, 
het pleinlicht wordt gedoofd, de muziek 
zwelt aan en in sereen wit en vurig 
rood verschijnen de eerste dansers. Een 
uur lang stijgen Vito en de rest van het 
publiek, maar ook de performers boven 
hun dagelijkse beleving van de wereld - 
en zichzelf - uit. Pas na het donderende 
applaus keert iedereen weer terug op 
aarde...

Externe 
partnering 



PROJECT INTENTIES

• Een jaarlijks terugkerende Uitmarkt die 
we, samen met de evenementenorganisatie 
van de gemeente, willen organiseren op 
de zondag van het Sittardse Sint Rosa-
festival. Hierin blikken we vooruit op het 
culturele seizoen, het programma zal een 
dwarsdoorsnede zijn van alle activiteiten 
van De DoMIJNen en andere kunst- en 
cultuuraanbieders in de stad en uit de regio.

• Een tweejaarlijks Baro(c)k Festival, dat we, 
samen met het professionele barokensemble 
Ad Mosam, willen organiseren in Sittard. De 
ontmoeting tussen de genres barok en lichte 
muziek zal een nieuwe artistieke impuls 
geven aan het beleven van muziek.

• Een tweejaarlijks Locatietheater Festival 
in Geleen, waarin jong talent de ontmoeting 
aangaat met elkaar onder begeleiding van 
professionele theatermakers. Mogelijke 
partners zijn Het Laagland, Karoessel en 
Pitboel.

• De kasteelruïne in Born zou het decor 
kunnen zijn van een multidisciplinaire 
totaalproductie, waarin moderne dans 
centraal staat.

• In aansluiting op het Oktoberfeest 
willen wij ‘Oktobermaand Kindermaand’ 
in het leven roepen. Hierbinnen vallen de 
Kinderboekenweek en het Cinekid Festival 
(film/tv/mediaplatform voor de jeugd). 
Aanvullend programmeren we een speciaal 
kinderkunst en -cultuur aanbod i.s.m. de 
partners in de stad. 

• Wij handhaven projecten die aansluiten 
bij succesvolle landelijke formats, zoals 
Het Museumweekend en de Week van de 
Amateurkunst.

WAT BLIJVEN WE DOEN
Museumweekend 
Nationale Voorleesontbijt
(Kinder)Boekenweek
Maand van de Geschiedenis
Week van de Amateurkunst 

WAT IS NIEUW
Oktobermaand Kindermaand 
(vanaf 2015)
Uitmarkt (vanaf 2015)
Baro(c)k festival
(vanaf 2015)
Locatietheater festival 
(vanaf 2016)
Multidisciplinaire kasteel-
voorstelling
(vanaf 2016)
Projecten in opdracht van 
bedrijfsleven en instellingen 
(vanaf 2015)

WAT DOEN WE NIET MEER 
Route Cultuur
Losse projecten die geen 
verband houden met de 
artistieke lijn of landelijke 
verbinding hebben
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De inhoudelijke synergie die – naast de 
organisatorische synergie - ontstaat door 
‘de focus op functies’ verpakken wij in 
jaarthema’s en projecten in festivalsfeer. Het 
organiseren van kunst dichter bij mensen 
krijgt zo een extra dimensie. Wij verbinden 
avant-gardistische beeldende kunst met 
volkscultuur, popmuziek koppelen we aan 
barokmuziek en moderne dans integreren we 
in een theatrale totaalperformance. 

THEMATISCHE INTENTIES

Werken met jaarlijks wisselende thema’s 
geeft richting aan het artistieke profiel van 
De DoMIJNen. Het vormt ook de schakel 
tussen verschillende activiteiten, zowel 
intern als in de samenwerking met onze 
partners. Hierin speelt de Cultureel Intendant 
een sleutelrol. Qua thematiek willen we 
aansluiten bij provinciale bewegingen en 
Euregionale stromingen. Thematisch werken 
geeft kansen voor innovatie, artistieke 
profilering en samenwerking, zowel intern 
als extern.

2015 Jaar van de Mijnen – Hiermee 
omarmen we een thema dat vanuit Heerlen 
is geïnitieerd. Het Cultuurbedrijf ontwikkelt 
hiervoor activiteiten en neemt de coördinatie 
voor deze regio op zich. 
2016 Cultuur draagt je! (werktitel) – Dit 
thema haakt (deels letterlijk) in op het 
provinciale aandachtspunt ‘Creatieve 
Industrie’. Design en mode zijn speerpunten 
binnen het thema.

2017 Paspoort niet nodig! (werktitel) 
–  Onze internationale culturele omgeving 
staat centraal. We zoeken de Euregionale 
samenwerking op en vertalen wederzijdse 
culturele beïnvloeding naar gelaagde 
inhoudelijke activiteiten.

2018 Recht op Kunst! –  In 1243 ontving 
Sittard stadsrechten. Vanuit het nieuwe 
zelfbestuur gaf de stad impulsen aan het 
onderwijs, de economische ontwikkeling 
en de cultuur. 775 jaar later vertaalt De 
DoMIJNen deze injecties naar ‘Recht op 
Kunst!’

Thematisch 
werken 



De amateurkunst zorgt in Limburg voor 
een stevig fundament onder de kunst 
en cultuur sector. Het verenigingsleven 
is goed georganiseerd en diep verankerd 
in de samenleving. Als humuslaag is de 
amateursector onomstreden. 

De DoMIJNen zal de amateurkunst 
ondermeer ondersteunen door de HaFaBra-
opleidingen te blijven verzorgen en te 
starten met een ‘Serviceloket Amateurkunst’. 
We zetten in op een dienstenpakket dat 
ondersteunend is aan de functie van 
amateurkunstverenigingen en historische 
verenigingen. We kijken daarbij scherp naar 
kosten en efficiency, onder andere door na 
te denken over het mogelijk bundelen van 
ondersteuningsvragen. De ondersteuning 
zelf ligt bij het serviceloket.
De Week van de Amateurkunst (WAK) zet 
de amateurkunst en de amateurkunstenaar 
centraal. Op onverwachte plekken en binnen 
alle kunstdisciplines vindt een voortduren-
de dialoog plaats tussen amateurkunst en 
publiek. Daarom blijven wij ons ‘hart’ maken 
voor de WAK. De amateursector ondersteu-
nen, samen projecten bedenken en uitvoe-
ren, wordt de kern van onze dienstverlening.

VENSTER OP 2020

In de Kleine Zaal van de Stadsschouwburg 
komen amateurkunstverenigingen en 
professionals samen om de invulling 
van de Week van de Amateurkunst te 
bespreken. Het thema ‘Kunst leeft!’ 
wordt aangegrepen om de intentionele 
samenwerking om te zetten in 
concrete life-performances in alle 
drie de stadsdelen. Deze worden met 
behulp van een live-stream in alle 
stadsdelen zichtbaar. De medewerker 
van het Serviceloket AK inspireert 
door voorbeelden te laten zien uit 
andere steden en landen. De DoMIJNen 
ondersteunt de uitvoeringsplannen 
door de organisatie en de technische 
realisatie op zich te nemen, de pr 
en de kaartverkoop te verzorgen, 
door inhoudelijk mee te werken 
aan programmaonderdelen en haar 
cursusgroepen te laten deelnemen aan de 
WAK.

Amateurkunst & historische- 
en heemkundeverenigingen 

1 Onder andere: ondersteunen publiciteit, stimuleren nieuwe samenwerkingsvormen en organisatie,   

   kaartverkoop, vraag en antwoord.

WAT BLIJVEN WE DOEN
Opleiding HaFaBra
Ondersteuning AK1 
Ondersteuning historische- en 
heemkundeverenigingen
Bieden van podiumfaciliteiten

WAT IS NIEUW
Week van de Amateurkunst (vanaf 2015)
Service-loket AK1 (Vanaf 2015) 
Ondersteuning initiatieven vanuit de 
bevolking  en de amateurkunst zelf
(vanaf 2015)
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De aanwezigheid van kunstprofessionals 
geeft een stad meer culturele ‘smoel’. 
Dat heeft een positieve invloed op het 
vestigingsklimaat in een gemeente. 

De DoMIJNen wil dat er meer 
kunstprofessionals in Sittard-Geleen 
komen werken en wonen. Onderzocht 
wordt of het mogelijk is om in onze 
vestiging in Geleen een ‘Kunstwarenhuis’ 
in te richten, waar professionele 
kunstenaars tijdelijk werken, cursussen 
geven en kunst verkopen. Zo willen we 
hen prikkelen om zich vervolgens, met 
een eigen bedrijf, blijvend te vestigen in 
onze gemeente. 

In de beïnvloeding van het 
vestigingsklimaat zijn professionele 
partners als Het Stadslab, Het Laagland 
en Ad Mosam onmisbaar. Daarom willen 
wij hen betrekken in de realisatie van 
projecten en activiteiten. 

Als factor van invloed hebben we de 
professional ook nodig in de ontmoeting 
met de amateurkunstenaar. 
Door professionals en amateurs te 
verbinden, ontstaat een wisselwerking 
die inspireert. De professional krijgt 
de kans om dichter bij mensen werk te 
ontwikkelen, amateurs krijgen de kans 
om via inspiratie en deskundigheid 
hun talent verder te ontplooien en zich 
kwalitatief sterker te ontwikkelen.

WAT BLIJVEN WE DOEN 
Inzet professionals in projecten 
 
WAT IS NIEUW
Onderzoek Kunstwarenhuis (2015)
Samenwerking projecten en festivals 
(vanaf 2015)

Professionele 
Kunst  



Vier ‘Functies’ vormen het fundament van 
onze basisactiviteiten: PODIUM, EXPOSITIE, 
COLLECTIES&INFORMATIE en EDUCATIE. 
Veel activiteiten zetten we voort, maar door 
ze te groeperen naar aard vergroten we 
de impact van alles wat we in samenhang 
ontwikkelen en op tal van locaties zullen 
programmeren. 

De fysieke plek waar de activiteiten 
plaatsvinden wordt ondergeschikt aan 
de activiteit. Natuurlijk zullen we volop 
gebruik maken van de plekken die speciaal 
zijn ingericht voor hun oorspronkelijke 
functies: de Stadsschouwburg voor 
theater, Het Domein voor exposities 
en de in Geleen speciaal gebouwde 
muzieklokalen. Maar op alle locaties 
ervaart de bezoeker de DoMIJNen. We 
organiseren dus ook exposities in het 
theater, kamermuziekconcerten in de 
expositieruimte van Ligne en servicepunten 
voor kaartverkoop en informatie in ál 
onze vestigingen. Daarnaast organiseren 
we cultuuractiviteiten dichter bij mensen. 
Dat vraagt originaliteit en het optimaal 
benutten van andere bestaande plekken in de 
gemeente. 
 

De vier  
functies 
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De programmering is opgebouwd uit ver-
schillende podiumuitingen, van klassieke 
muziek tot house, van documentaires tot 
schrijversavonden. De  trend is dat publiek 
op zoek is naar een totaalbeleving; niet al-
leen de performance, maar ook de entou-
rage erom heen, de vriendelijkheid van het 
personeel en een goede kop koffie dragen 
bij aan het ‘gastgevoel’. De komende jaren 
gaan wij de uitdaging aan om de dalende 
bezoekcijfers een halt toe te roepen en het 
bezoekcijfer weer te laten stijgen. Vandaar 
dat De DoMIJNen  alle podiumactiviteiten 
bundelt in één functie. Simpel gezegd: 
waar publiek wordt uitgenodigd om te 
komen luisteren en te kijken naar cultuur 
is er sprake van een podiumactiviteit. 

CABARET EN 
FAMILIETHEATER
Gezien de bevolkingssamenstelling en ge-
baseerd op de bezoekersaantallen besteedt 
De DoMIJNen speciaal aandacht aan ca-
baret  en familietheater. Wij zijn trots dat 
Het Laagland per oktober 2014 het huisge-
zelschap is van onze Stadsschouwburg. 
Samen kunnen we het genre ‘kinder-, 
jeugd- en familietheater’ op de kaart 
zetten, bij onze inwoners, de regio en ver 
daarbuiten. 

Ook verregaande samenwerking met 
de theaters in Parkstad Limburg en in 
Maastricht wordt onderzocht, zowel qua 
programmering als voor de gezamenlijke 
marketing en pr. 

VENSTER OP 2020
Het is een drukte van belang in 
de Stadsschouwburg. De nieuwe 
familievoorstelling van Het Laagland staat 
op punt te beginnen. Opá s, omá s, vaders 
en moeders en vooral heel veel kinderen 
staan te popelen om plaats te nemen in 
een uitverkochte theaterzaal. Speciaal voor 
de klanten van een bank is er een aparte 
ontvangstruimte ingericht en plaatsen 
gereserveerd. 
Wanneer het zaallicht dooft, betreden we 
een magische wereld ,waarin verbeelding 
en moed de hoofdrol spelen. De kinderen 
zitten op het puntje van hun stoel, na 
afloop volgt een staande ovatie. In de foyer 
is er een meet-and-greet met de acteurs 
en een muziekensemble van De DoMIJNen 
trakteert het publiek nog op een concert. 
Ouders bekijken ondertussen de expositie 
met fotowerk van een aantal regionale 
kunstfotografen. Een echte familiemiddag 
uit!

Wij willen ons publiek verrassen, 
verwonderen en meenemen in 
de magische wereld van het 
podium. 

PODIUM



BASISPROGRAMMERING

De basisprogrammering blijft 
gehandhaafd, hierin komen alle aspecten 
van de podiumkunsten aan bod. Onze 
zalen blijven beschikbaar voor de 
amateurkunst tegen een cultureel tarief. 

FILM

Vanaf de opening van Ligne (september 
2016) wordt het filmaanbod uitgebreid. 
Daarbij zullen wij ons focussen op 
arthouse films gecombineerd met 
klassiekers op het witte doek. Wij 
zullen 6 á 7 dagen verschillende 
filmvoorstellingen programmeren. We 
koesteren de grote inzet en loyaliteit van 
de vrijwilligers van het huidige Filmhuis. 
Deze ambassadeurs willen wij graag 
blijvend aan ons binden en een plaats 
geven binnen het filmhuis.

POPMUZIEK

Ons poppodium Volt moet een bekend 
podium in de brede omtrek worden. 
De kern van onze programmering is 
‘Vernieuwende popmuziek’. Tegelijkertijd 

geven we ruim baan aan het talent 
uit Sittard-Geleen en de regio door: 
beginnende bands te programmeren, 
het  verhuren onze oefenruimtes en het 
aanbieden van bandcoaching. Op die 
manier zullen wij ons onderscheiden van 
poppodia in de directe omgeving.

WAT BLIJVEN WE DOEN
Basisaanbod theaterprogrammering, 
inleidingen en lezingen
Uitvoeringen amateurkunst

WAT IS NIEUW
Focus cabaret en familievoorstellingen 
(2015/2016)
Uitbreiding filmaanbod Filmhuis vanaf 
2016
Vernieuwende popmuziek in Volt vanaf 
2017

WAT DOEN WE NIET MEER 
Kostbare grootschalige theaterproducties
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Met onze exposities meer bezoekers trekken, 
dat is de ambitie. Tegelijkertijd willen we 
beeldende kunst op onverwachte plekken 
tonen, dichter bij mensen. Hierdoor prikkelen 
we de verbeelding op een meer alledaags 
niveau, we dagen mensen uit om anders te 
kijken naar dat wat ze kennen. 

VASTE COLLECTIE

Vanaf september 2016 komt in Ligne ruim 
2.000 m2 beschikbaar voor hedendaagse 
beeldende kunst. Dat geeft ruimte, letterlijk 
en figuurlijk, om naast de wisselende 
exposities ook stukken uit de vaste collectie 
tentoon te stellen. Het verschil tussen 
expositieruimte en depot zal hiermee 
vervagen. 
De collectie die de afgelopen periode is 
opgebouwd, wordt zo breed toegankelijk 
en krijgt via een wisselexpositie een 
gezicht in Ligne. De verdere opbouw van 
de collectie, die in co-financiering mogelijk 
wordt gemaakt door de gemeente Sittard-
Geleen en het Mondriaanfonds, willen wij 
onverminderd voortzetten. De kern van de 
collectie wordt gevormd door hedendaagse 
beeldende kunst.

HEDENDAAGSE KUNST

De internationale naam en faam die door Het 
Domein is opgebouwd met de hedendaagse 
kunstexposities is iets om te koesteren. De 
DoMIJNen zal haar (inter)nationale contacten 
hoog houden en uitbreiden. Zo zijn we in 
staat bijzondere kunstenaars te traceren die 
we kunnen uitnodigen om in Sittard-Geleen 
te komen exposeren. Vanuit verschillende 
invalshoeken behandelen we politieke, 
sociale, economische en milieu gerelateerde 
vraagstukken, die spelen in de regio dan 
wel op het wereldtoneel. Dat leidt tot 
vernieuwende, experimentele exposities. Rond 
grote maatschappelijke thema’s programmeren 
we werk van hedendaagse kunstenaars die een 
gelegenheidsexpositie samenstellen. Eromheen 
organiseren we activiteiten waarbij we ons 
publiek uitnodigen om deel te nemen aan 
lezingen, rondleidingen en kunstconcerten 
middenin de expositie. Geregeld nodigen 
we professionele kunstenaars uit de regio 
uit om te exposeren, als onderdeel van 
een grotere tentoonstelling of in een solo-
expositie. Speciale aandacht gaat uit naar de 
Vrienden en Sponsoren van Het Domein, waar 
we in overleg speciale bijeenkomsten voor 
organiseren.

Met beeldende kunst willen we 
meer mensen raken en laten 
nadenken over hun omgeving.

EXPOSITIES



HISTORIE EN AMBACHT

De stedelijk-historische en archeologische 
collectie vormt een link tussen de huidige 
culturele en fysieke omgeving en onze 
geschiedenis. Deze collectie van meer dan 
5.000 objecten heeft grote educatieve 
waarde, die nog groter wordt wanneer we de 
verbinding zichtbaar maken tussen actuele 
kunstvormen en de historie. 
De ambachtelijke kant van de collectie gaan 
we bewuster benadrukken. Er bestaan grote 
landelijke amateurkunstverenigingen en 
koepels in Nederland die zijn georganiseerd 
rond het ambacht van de beeldende 
kunst. Deze publieksgroep gaan wij 
gericht benaderen om ons te bezoeken. In 
samenwerking met het bedrijfsleven en de 
VVV kijken we of we hierbij een spin-off 
kunnen laten ontstaan voor de sectoren 
economie en toerisme.

LOCATIES

Nieuw is dat we in al onze vestigingen 
ruimte gaan maken voor het exposeren van 
beeldende kunst en historische voorwerpen. 
Daarmee creëren we een beeldende blik op 
de wereld om ons heen die bij het publiek 

kan gaan beklijven. 
Om beeldende kunst meer te incorporeren 
in het dagelijks leven, hebben wij de wens 
om te gaan exposeren op plekken die van 
nature al door veel mensen worden bezocht. 
We onderzoeken de mogelijkheden voor 
‘kunst in de openbare ruimte’, zowel op 
buiten- als binnenlocaties. Denk hierbij aan 
plekken als het Orbis Medisch Centrum, de 
RABO-bank en bij Chemelot. Deze exposities 
in de openbare ruimte kunnen bestaan uit 
het meer geijkte fotowerk, schilderijen en/
of beelden. Maar we stellen ons ook voor 
dat we met meer experimentele beeldende 
kunstprojecten een heel andere openbare 
wereld creëren. Maatwerk kan de fysieke 
ruimte een aanblik geven die tot nadenken 
stemt, inspireert en verwondering oproept. 

AMATEUR BEELDENDE 
KUNST

Speciale aandacht krijgt het expositiebeleid 
‘amateurkunst’. Zij kunnen met hun werken 
uiteraard terecht in onze eigen gebouwen, 
maar graag organiseren we met hen 
opzienbarende exposities in etalages, winkels 
en supermarkten, bijvoorbeeld tijdens de 
Week van de Amateurkunst.   

WAT IS NIEUW
Exposities collectie beeldende kunst (vanaf 
2016)
Exposities in de openbare ruimte en gebouwen 
Cultuurbedrijf (vanaf 2015)
Onderzoek expositiemogelijkheden bij (grote) 
bedrijven (2015)
Combinatie exposities cultuurtoerisme (vanaf 
2015)
Exposities Amateurkunst (vanaf 2015)

WAT BLIJVEN WE DOEN
Exposities hedendaagse beeldende kunst 
Exposities stedelijk-historisch en archeologie
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In 2017 wordt het EHC – Euregionaal 
Historisch Centrum - gevestigd 
aan de Kapittelstraat in Sittard. De 
stedelijk-historische en archeologische 
expositie zal dan verhuizen naar de 
benedenverdieping; stedelijke historie en 
archeologie komen zo letterlijk dichter bij 
mensen. 
De collectie is belangrijk omdat mensen 
via de historie dichter bij zichzelf 
kunnen komen. Ze kunnen kennis maken 
met zichzelf in relatie tot anderen, de 
omgeving en hun eigen geschiedenis. 
Tegelijkertijd willen we de historie 
‘updaten’. Wisselende presentaties van 
het materiaal moeten meer gaan inspelen 
op actuele ontwikkelingen en discussies 
op dit vlak. Zo plaatst De DoMIJNen 
de historie, en daarmee onze gedeelde 
geschiedenis, midden in de actualiteit.

VENSTER OP 2020

Op zaterdagmiddag in de tweede week 
van mei is voor de ingang van  Ligne 
een flinke mensenmassa ontstaan voor 
de opening van de nieuwe expositie. De 
conservator heeft een mix samengesteld 
van kunstwerken uit de eigen collectie 
en werk van een jonge kunstenaar 
uit Zweden. Hij baart veel opzien in 
de internationale kunstwereld, maar 
inmiddels ook in de regio. De expo is 
eigenlijk al een maand aan de gang, op 
verschillende buitenlocaties verspreid over 
de stad hangen ‘reactie-kunstwerken’  
van jonge regionale kunstenaars op 
het werk van de omstreden Zweed. Na 
de opening start een wandeling langs 
de werken, afgewisseld met muziek en 
theater. De wethouder loopt voorop,  
journalisten en publiek lopen mee. 
Wanneer we de dag erna de krant 
openslaan prijkt De DoMIJNen met 
een foto en een lovende recensie op de 
Cultuurpagina van de NRC.



We leven inmiddels in een informatietijdperk 
en Big Data is getransformeerd van ‘trending 
in the now’ naar ‘bending the future. Maar 
zonder digitale ontsluiting blijven veel 
schatten verborgen. 

De DoMIJNen wil de collecties en informatie 
zoveel mogelijk digitaal ontsluiten, zodat 
de inwoners van de Westelijke Mijnstreek en 
in de omliggende regio’s zichzelf optimaal 
kunnen informeren. Digitalisering maakt 
het mensen gemakkelijker zich te verdiepen 
in het culturele erfgoed, wat belangrijk is 
voor onze identiteitsvorming binnen een 
globaliserende samenleving. Door mensen 
te helpen hun weg te vinden in een verder 
digitaliserende samenleving hopen we hen 
te stimuleren tot lezen en tot onderzoek. 
Indirect draagt De DoMIJNen daarmee ook 
bij aan een meer  ‘actief burgerschap’. 

De gebouwen van De DoMIJNen zijn 
daarnaast ook sociale ontmoetingsplekken, 
waar men alleen of samen kennis kan opdoen 
en kan delen. 

We vergroten de ‘scope of reach’ en de 
waarde van de museale collectie door ons 
niet alleen te richten op de historie, maar een 

verbindende tijdlijn te creëren. Wij stellen de 
samenleving in het verleden, het heden en de 
toekomst centraal. Onze collectie ontgrendelt 
ons collectieve verleden. Door verbanden 
te leggen tussen de historie - op basis 
van archiefstukken, de collectie stedelijk-
historisch/archeologie en de hedendaagse 
beeldende kunst ontstaat er een doorgaande 
lijn van de vroege prehistorie tot nu.  

Maar met onze collecties en informatie 
kunnen wij meer. De DoMIJNen participeert 
in (inter)nationale digitale en fysieke 
netwerken; onze collecties zijn onderdeel 
van een groter geheel. Steeds vaker 
wordt de archiefcollectie die wij beheren 
daarom, in opdracht van gemeenten in de 
regio, aangewend voor onderzoek, zowel 
op nationaal als internationaal niveau. 
Meer Euregionale samenwerking op dit 
gebied zou een uitstekende aanvulling 
zijn en ook burgers ten goede komen, 
die zich daardoor op alle niveaus kunnen 
verdiepen: lokaal, regionaal, nationaal en 
internationaal. De wettelijke archieftaak 
zal De DoMIJNen conform de richtlijnen 
uitvoeren (zie bijlage 3).  De relatie met de 
vrijwilligers, de historische verenigingen 
en de heemkundeverenigingen willen wij 

Anno 2014 staat de waarde van 
kennis en informatie buiten kijf. 

COLLECTIES & 
INFORMATIE
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ten volle benutten. Samen zullen we 
ernaar streven om de geschiedenis uit te 
dragen, met het ene oog gericht op de 
samenleving van nu en het andere op 
onze gedeelde toekomst.

BIBLIOTHEEKWET

Naar verwachting wordt per 1 januari 
2015  de Bibliotheekwet van kracht. Onze 
collectie, die actief wordt uitgeleend, 
concentreert zich op het aanzetten van 
lezen en het zichzelf informeren over een 
wijd spectrum aan onderwerpen, door de 
inwoners. De wet kent vijf onderdelen: 
ter beschikking stellen van kennis en 
informatie, bieden van mogelijkheden 
tot ontwikkeling en educatie, bevorderen 
van lezen en het laten kennismaken met 
literatuur, organiseren van ontmoeting 
en debat en het laten kennis maken met 
kunst en cultuur. Deze wettelijke taken 
worden verspreid over de functies binnen 
De DoMIJNen. Door deze spreiding, 
worden de functies in samenhang 
benaderd en kunnen ze effectiever 
worden uitgevoerd. 

VENSTER OP 2020

In de studiezaal in Ligne hebben zich 
veel PABO-studenten verzameld voor 
een groepsopdracht. Een echtpaar van 
begin 70 jaar baant zich een weg door de 
drukte, ze zijn op weg naar de leesplek 
bij het raam, die uitzicht biedt op de 
Schootsvelden. De oudere man checkt 
bij een medewerker van De DoMIJNen 
voor de zekerheid hoe hij met zijn Digi-D 
kan inloggen op ‘Mijn Overheid’. Thuis 
is het niet gelukt, maar met hulp van 
de medewerker logt hij in en komt tot 
de ontdekking dat zijn APK keuring 
eraan komt. Zijn vrouw is inmiddels 
verdiept in de krant en pakt haar I-pad 
om achtergrondinformatie op te zoeken 
bij een artikel over de archeologische 
vondsten in haar woonwijk. Ze komt uit 
bij de collectie van de stedelijk-historische 
afdeling van De DoMIJNen. Ze koopt 
meteen maar even een kaartje voor de 
rondleiding die speciaal voor ouderen is 
georganiseerd.



De digitalisering van het uitleenproces 
van onze verschillende media wordt 
verder ontwikkeld, waarbij we willen 
onderzoeken hoe we de service dichter bij 
mensen kunnen realiseren.
Met de opening van Ligne, waarin 
de integratie van de bibliotheek van 
Zuyd Hogeschool en onze vestiging 
gestalte krijgt, kunnen wij onze taak 
als kenniscentrum voor Sittard-Geleen 
ten volle ontwikkelen. Ook de andere 
vestigingen van ons in de gemeente 
Sittard-Geleen en de gemeenten in de 
regio, waar het lenen van onze collectie 
en het verkrijgen van informatie 
vanzelfsprekend is, willen wij blijvend 
doorontwikkelen tot plekken waar het 
lezen wordt gestimuleerd en inwoners 
actief informatie kunnen verzamelen en 
deelnemen aan de e-samenleving. 

WAT BLIJVEN WE DOEN
Wettelijke archieftaken
Vijf taken Bibliotheekwet
Ontsluiting e-samenleving
Digitalisering collecties
Opbouw collectie hedendaagse beeldende 
kunst 
Opbouw collecties stedelijk-historisch en 
archeologie

WAT IS NIEUW
Ontwikkeling kenniscentrum samen met 
Zuyd Hogeschool (2016)
Uitbreiding Bib op School (vanaf 2015)
Archief huisvesten in Sittard (2017)
Verdere digitalisering uitleningen 
onderzoeken (2015)
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De DoMIJNen brengt ‘Een leven lang 
leren’ in de praktijk door van jongs af aan 
mogelijkheden te bieden om actief bezig te 
zijn met kunst en cultuur. 

Alleen door langetermijndenken krijgt talent 
een reële kans om zich te ontwikkelen. 
Talentontwikkeling leidt tot een grotere en 
bewustere deelname aan kunst en cultuur. 
Door de intrinsieke waarde van kunst heeft 
het echter ook effect op tal van andere 
maatschappelijke gebieden (bijvoorbeeld 
sociaal en economisch).  

De basis voor ‘Een leven lang leren’ leggen 
wij in het primair onderwijs. We volgen 
de hoofdlijnen uit het Rijksprogramma 
‘Cultuureducatie met Kwaliteit’. We gaan (via 
accountmanagers) met scholen in gesprek, 
om nog beter aan te sluiten bij de wensen 
vanuit het onderwijs. Op die manier spelen 
we in op vragen over de doorlopende leerlijn 
cultuur en de competentieversterking van 
leerkrachten. 

De DoMIJNen streeft naar een duurzame 
samenwerking tussen het onderwijs en de 
culturele omgeving. Wij willen de (digitale) 
schakel zijn tussen het onderwijs en gehele 
culturele infrastructuur in de stad en 
de regio Westelijke Mijnstreek. We gaan 
daarom ook in gesprek met organisaties die 
uitvoering geven aan de Buitenschoolse 
Opvang (BSO) en Voorschoolse en 
Vroegschoolse Educatie (VVE), en samen 
met hen producten ontwikkelen.

De mogelijkheden die De DoMIJNen biedt 
zijn zowel receptief als actief van aard: je 
kunt zelf cursussen volgen, (samen) kunst 
en cultuur beleven en met elkaar erover in 
gesprek gaan.

‘Een leven lang leren.’EDUCATIE



VRIJE-TIJDSLEREN

De DoMIJNen maakt genieten van cultuur 
ook in de vrije tijd mogelijk in de vorm 
van cursussen, workshops en receptieve en 
reflectieve activiteiten. Dit willen we zo 
dicht mogelijk bij mensen doen.

• Het muziekonderwijs wordt vernieuwd. 
De leerstroom voor HaFaBra-cursisten 
blijft bestaan, voor andere cursisten tot 
18 jaar introduceren wij ‘De Speelstroom’. 
Groepslessen muziek wisselen we af met 
ensemblespel; samenspel bevordert het 
muzikale plezier enorm en dat vertaalt zich 
doorgaans in betere muzikale prestaties met 
als gevolg: trouwere cursisten. 
• Voor talent richten we mogelijk een 
Talentenklas op in samenwerking met het 
Conservatorium Maastricht, als voorbereiding 
op een mogelijke vakopleiding. 
• Volwassenen kunnen via strippenkaarten 
individuele lessen en groepslessen volgen. 
• In aanvulling op het particuliere 
marktaanbod gaan we cursussen beeldende 
kunst ontwikkelen, gegeven in onder andere 
het atelier van Het Domein. 

• De inhoud en opbouw van de musical- en 
danscursussen in stadsdeel Geleen worden 
bijgesteld, laagdrempelige toegang is hierbij 
het uitgangspunt. 
• De meeste cursussen worden momenteel 
gegeven op onze leslocaties in Geleen en 
Sittard. We gaan onderzoeken hoe we de 
cursussen zo dicht mogelijk bij mensen 
kunnen organiseren en welke locaties in 
Sittard-Geleen zich daarvoor lenen.
• De meeste cursussen worden 
kostendekkend uitgevoerd. Hierdoor kunnen 
we flexibel inspelen op de behoefte van 
inwoners en snel inspelen op nieuwe trends 
in kunst en cultuur. 

VENSTER OP 2020

Een bende achtstegroepers verzamelt zich 
op het Cultuurplein voor de ingang van 
Ligne. Het wordt een intensieve ochtend: de 
kinderen wandelen  langs een expositie die 
hedendaagse kunst verbindt met de historie 
van Sittard-Geleen, ze zien een documentaire 
over opgravingen in het Filmhuis en nemen 
vervolgens plaats op kussentjes om te 
luisteren naar een verhalenverteller in de 

bibliotheek. En dat allemaal omdat er op 
school een grote themaweek is gestart rond 
het historisch verleden van de wijk waarin 
de school ligt. Al de hele week werken ze 
met speciaal lesmateriaal, dat de rekenles, 
de taalles en het vak aardrijkskunde verbindt 
met de historie van hun eigen stad. Nu 
mogen ze dan eindelijk de speelse en 
tastbare verbeelding daarvan meemaken die 
De DoMIJNen projectmatig voor hen heeft 
georganiseerd. 
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LEESBEVORDERING

De DoMIJNen zal zich, samen met 
andere organisaties, inzetten om 
laaggeletterdheid tegen te gaan. Dit 
willen we kwalitatief vormgeven door 
activiteiten te ontwikkelen die het 
leesplezier bevorderen. Een kwantitatieve 
bijdrage willen we leveren door het 
aantal ‘Bibs op School’ in de Westelijke 
Mijnstreek uit te breiden van 20 in 2014 
naar 50 in 2018. Ook digitaal kunnen we 
ons steentje bijdragen, bijvoorbeeld door 
aandacht te hebben voor programma’s 
als Digisterker. Digisterker stelt zich 
ten doel burgers te leren werken met 
de elektronische overheid, zodat zij 
zelfstandig gebruik kunnen maken van 
de steeds uitgebreidere elektronische 
dienstverlening van overheden.

WAT BLIJVEN WE DOEN
Opleiding HaFaBra (examenstroom)
Korte cursussen en workshops
Vraaggerichte cultuureducatie PO/VO
Digisterker
Bib op School
Inleidingen en rondleidingen
Leeslijn 

WAT IS NIEUW
Vernieuwen cursussen BK/Musical/Dans/
Schrijven (vanaf 2015)
Speelstroom muziek (seizoen 2016/2017)
Talentopleiding muziek (2016)
Popschool (in Volt) (vanaf 2015)
Productontwikkeling BSO/VVE 
(2015/2016)

WAT DOEN WE NIET MEER 
Gesubsidieerd individueel klassiek 
muziekonderwijs (2016/2017)
Gesubsidieerd individueel licht 
muziekonderwijs (2016/2017)
Aanbodgerichte cultuureducatie PO/VO 
(2015)



Vrijwilligers, 
vrienden en 
sponsoren

Veel werkzaamheden worden momenteel 
uitgevoerd in samenwerking met honderden 
vrijwilligers. Hun onvoorwaardelijke inzet 
en liefde voor kunst en cultuur maakt hen 
ook tot ambassadeurs. Zonder hen is het 
voor De DoMIJNen onmogelijk om al haar 
activiteiten te continueren. Dat vraagt om 
een speciaal vrijwilligersbeleid en specifieke 
vrijwilligerscoördinatie. In 2015 wordt dit 
beleid ontwikkeld.

VRIJWILLIGERS

• Het Filmhuis werkt op dit moment 
uitsluitend met vrijwilligers. Samen met de 
vrijwilligers willen we nadenken over de 
nieuwe locatie Ligne; ook dit moet een plek 
worden waar het publiek graag komt en de 
huidige bezoekers ons trouw blijven. Voor de 
(uitgebreidere) programmering trekken we 
een professionele programmeur aan, die in 
overleg met de programmeringscommissie, 
het aanbod bepaalt. De horecavoorziening in 
het Filmhuis blijven wij, met ondersteuning 
van een horeca-professional, uitvoeren met 
vrijwilligers.
• Binnen het EHC is een grote groep 
vrijwilligers actief, samen met de vaste 
medewerkers werken ze aan archivalische 

projecten. 
• De uitleenfunctie van de bieb in 
Amstenrade wordt haast volledig uitgevoerd 
door vrijwilligers. 
Deze vestiging kent een beperkte 
openstelling. 
• Er is een groep vrijwilligers actief binnen 
Het Domein, zij vervullen verschillende 
rollen:  gastheer/vrouw bij exposities die 
meer toezicht vragen, bij festivals en tijdens 
het Museumweekend, ondersteuners bij 
de inventarisatie en digitalisering van de 
collectie stedelijk-historisch en archeologie, 
support voor suppoosten en helpende 
handjes bij het verspreiden van pr-materiaal.

VRIENDEN 

De Vriendenstichting van Het Domein is een 
actieve organisatie die onder andere lezingen 
verzorgt, excursies organiseert en trouw 
exposities bezoekt. De DoMIJNen koestert de 
stevige band die met hen is opgebouwd. We 
blijven nauw met hen samenwerken om een 
zo aantrekkelijk mogelijk programma voor 
hen te realiseren, zodat de band verstevigt. 
De ‘Vrienden van de Schouwburg’ is 
een groep geregelde bezoekers van de 
Stadsschouwburg. Ieder jaar opnieuw 



O
nd

er
ne

m
in

gs
pl

an
 2

01
5-

20
18

   
   

 D
e 

D
oM

IJ
N

en
   

   
>

35

moeten zij besluiten om het lidmaatschap 
al dan niet voort te zetten. De DoMIJNen 
wil onderzoeken of een meer langdurig 
lidmaatschap aantrekkelijk is voor deze 
groep. 

SPONSOREN

Aan Het Domein is een vaste groep 
sponsoren verbonden. Hun steun maakt 
het mogelijk om speciale projecten uit te 
voeren, de collectie uit te breiden en museale 
benodigdheden aan te schaffen. Jaarlijks 
vindt een aantal maal overleg met hen 
plaats. Dit overleg wordt voortgezet om de 
verbondenheid tussen de beeldende kunst en 
de sponsoren te verstevigen. 
Daarnaast gaat De DoMIJNen een business-
club opzetten. Het lidmaatschap wordt 
ingedeeld in categorieën met verschillende 
lidmaatschapsgelden. Elk lidmaatschap 
zal zijn eigen voordeel kennen, zoals 
premièreplaatsen in de schouwburg, speciale 
bijeenkomsten en korting op de huur van 
ruimtes binnen De DoMIJNen. Wij zoeken 
hierin partnerships met bedrijven die hun 
knowhow en klantenkring willen verbinden 
aan De DoMIJNen in zijn geheel en/of met 
specifieke activiteiten. Het ontwikkelen van 

exclusieve activiteiten voor werknemers van 
betrokken bedrijven behoort wat ons betreft 
tot de mogelijkheden. 
In overleg met de actieve sponsorclub van de 
Schouwburg wordt bekeken of zij kunnen en 
willen opgaan in de business-club.



Middelen

COMMUNICATIE EN 
MARKETING

De DoMIJNen zet de komende jaren vol in op 
marketing en communicatie. Daarbij zetten 
wij de klant centraal en spelen we maximaal 
in op de online (r)evolutie. 

Door het (uit)voeren van klantgesprekken, 
klanttevredenheidsonderzoeken en door 
gebruik te gaan maken van geavanceerde(re) 
klantrelatiesystemen willen wij constant 
voeling houden met onze klant. De 
onderzoeksuitkomsten zullen de basis 
vormen voor onze marketingstrategie. Ook 
onze kwaliteit borgen wij met de focus op de 
relatie met onze klanten. 
Communicatie verloopt steeds meer via 
digitale en sociale media. De DoMIJNen zal 
hier maximaal op inspelen. We willen steeds 
meer realtime de verbinding aangaan met 
onze klanten en ons publiek. 
In het najaar van 2014 presenteren wij ons 
logo en onze huisstijl. In 2015 wordt een 
marketingcommunicatieplan ontwikkeld.

KWALITEIT

Om de kwaliteit van De DoMIJNen te 
waarborgen, blijven we werken met 
verschillende kwaliteitssystemen, zoals 
de certificering kunsteducatie en de 
certificering bibliotheken. We houden 
de museumnorm hoog - met opname in 
het museumregister – en zullen blijven 
deelnemen  aan benchmarking binnen 
de theaterbranche. Ons doel is om het 
kwaliteitsniveau verder te verhogen door 
processen schriftelijk te gaan vastleggen en 
waar nodig andere kwaliteitssystemen toe te 
passen.

FINANCIËN

De DoMIJNen start in een periode van 
schaarste. 
Doordat er minder financiële overheidssteun 
beschikbaar is, wordt er nog meer gestuurd 
op een zorgvuldige kostprijsopbouw 
en worden onze inkomsten zorgvuldig 
gemonitord. Dit leidt tot een gezond 
financieel beheer. Met minder geld 
meer willen doen, vergt creativiteit en 
ondernemerschap. Minder financiële steun 
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vanuit de overheid noopt ons ook om na te 
denken over schaalvergroting.

De financiële ruimte die we creëren door 
schaalvergroting en de ondernemende 
houding van alle medewerkers wordt 
ingevuld met culturele activiteiten die 
aansluiten bij marktvragen en -behoeften.  
De DoMIJNen wil een gezonde en 
reële financiële reserve opbouwen die 
schommelingen in de bedrijfsvoering 
kan opvangen. We sluiten een meerjarig 
subsidiecontract af met de gemeente, waarin 
wordt vastgelegd wat De DoMIJNen levert 
als tegenprestatie voor de bijdrage vanuit 
de gemeentelijke overheid. Wij organiseren 
activiteiten alleen wanneer er vooraf dekking 
is voor de ontwikkeling en uitvoering 
daarvan. 

Er is een sluitende meerjarenbegroting 
opgesteld op basis van de gekende 
inkomstenstromen. Dit geeft de ruimte om 
de in dit Ondernemingsplan benoemde 
activiteiten uit te voeren. 

Jaarlijks wordt in november de jaarbegroting 
samengesteld en een activiteitenjaarplan 
geschreven voor het eerstvolgende jaar 

daarop. De jaarlijkse activiteitenplannen 
zijn een meer gedetailleerde uitwerking 
van dit Ondernemingsplan. Uiterlijk 1 mei 
van het lopende jaar wordt de Jaarrekening 
van het afgelopen jaar vastgesteld. Het 
accountantskantoor Koenen&Co uit 
Sittard-Geleen verzorgt de controle van de 
Jaarrekening.

BESTUUR EN TOEZICHT

De DoMIJNen hanteert het Raad van 
Toezicht model. Het dagelijkse bestuur ligt 
bij de directeur-bestuurder. De DoMIJNen 
volgt de Code Cultural Governance en de 
Code Culturele Diversiteit.

ORGANISATIE

De DoMIJNen legt de verantwoording zo 
laag mogelijk in de organisatie, zonder 
dat sturing en monitoring worden 
belemmerd. De directeur-bestuurder 
is eindverantwoordelijk. Hij wordt in 
de dagelijkse leiding ondersteund door 
afdelingshoofden. Binnen de afdelingen 
is op sommige plekken extra coördinatie 
nodig, gezien de taken van specifieke 
functiegroepen of gezien het aantal 



medewerkers op bepaalde plekken, waardoor 
de span of control te groot zou zijn. In 
bijlage 4 vindt u het organogram van de 
toekomstige organisatie De DoMIJNen. 

MEDEZEGGENSCHAP

De medezeggenschap wordt geregeld door 
het instellen van een Ondernemingsraad. 
De OR vergadert 8 maal per jaar met de 
directeur-bestuurder en minimaal 1 maal per 
jaar met de Raad van Toezicht. Overleggen 
dienen om terug en vooruit te kijken, maar 
ook de actuele stand van zaken te bespreken. 
Voor de werkzaamheden die in het kader van 
de OR worden verricht wordt vrijstelling van 
taken gegeven. 

PERSONEEL

Alle medewerkers van de fuserende 
organisaties die een vast dienstverband 
kennen, worden herplaatst. Meestal zal dit 
in dezelfde of  een vergelijkbare functie zijn. 
Wanneer dit niet mogelijk is, bieden wij een 
passende functie elders. 
De bedrijfseigen CAO – Cultuurbedrijf 
Westelijke Mijnstreek is van toepassing. 

Medewerkersfuncties worden voorlopig in 
de bijbehorende salarisschalen ingedeeld. In 
2015 vindt een functiewaarderingsonderzoek 
plaats. 
De in De DoMIJNen opgaande organisaties 
stellen overgangsmaatregelen op via een 
Sociaal Plan.
In de komende jaren voorzien wij een 
natuurlijk verloop door pensionering van 
een tiental medewerkers. Deze vrijgekomen 
formatie wordt flexibel ingezet, zodat de 
organisatie kan inspelen op veranderingen in 
de markt en de omgeving. 
De medewerkers zijn het kapitaal 
van de organisatie. Wij investeren in 
scholingsmogelijkheden en in modern 
werkgeverschap. Wij verwachten van 
alle medewerkers een ondernemende en 
verantwoordelijke houding; voor de eigen 
werkzaamheden moet accountability 
gelden. Voor de meeste medewerkers 
wordt Jaartaakbeleid ingevoerd. Dit 
betekent dat taken jaarlijks vooraf worden 
overeengekomen. Dit is noodzakelijk om een 
kostprijs per product te kunnen bepalen. Het 
Jaartaakbeleid wordt in 2015 vormgegeven 
en ingevoerd. In de jaren daarna vindt 
evaluatie en waar nodig aanpassing plaats. 
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ICT

In de loop van 2014 wordt besloten op welke 
wijze wij met de ICT omgaan. Deels zullen 
wij een aantal taken vanuit De DoMIJNen 
uitvoeren, gezien het specialistisch 
karakter ervan. Het gaat dan met name om 
toepassingen gerelateerd aan de collecties.
De rest van de taken wordt overgedragen aan 
een extern bedrijf. 
De hardware is voor het grootste deel 
aan vervanging toe. Dit vraagt een forse 
investering, maar is noodzakelijk om veilig 
te kunnen werken en de bedrijfszekerheid te 
vergroten.

GEBOUWEN

De DoMIJNen heeft de beschikking over 
een aantal gebouwen in  Sittard- Geleen - 
waarvan de gemeente eigenaar is – en over 
faciliteiten van derden in de omliggende 
regio. 
In 2014 is geconstateerd dat er in het geval 
van het gebouw aan de Kapittelstraat 6, in 
eigendom van de gemeente Sittard-Geleen 
sprake is van achterstallig onderhoud. Dit 
achterstallig onderhoud wordt in 2016/2017, 

tegelijkertijd met de aanpassingen aan dit 
gebouw vanwege het herhuisvesten van 
het archief uitgevoerd. Met de gemeente 
Sittard-Geleen is overeengekomen dat De 
DoMIJNen de verschillende panden van de 
gemeente zal huren. De gemeente Sittard-
Geleen heeft besloten een kostprijsdekkende 
huur te berekenen. Daar deze huurkosten 
hoger zijn dan op dit moment worden 
doorberekend aan de fuserende instellingen, 
wordt de subsidie vanuit de gemeente 
Sittard-Geleen verhoogd met het verschil 
tussen de toekomstige en huidige huurlasten. 
Bovendien zijn voor het gebouw de 
Hanenhof investeringen nodig om het 
geschikt te maken voor de culturele functies 
die daarin gehuisvest worden. Hier wordt 
verder onderzoek naar verricht. Er wordt 
een huurovereenkomst afgesloten waarin 
eveneens de verdeling van groot onderhoud 
(voor rekening van de verhuurder) en klein 
onderhoud (voor rekening van De DoMIJNen) 
wordt geregeld.
De DoMIJNen heeft drie gebouwen in 
eigendom, waarvan één al langere tijd te 
koop staat.



Uitgangspunten SCP, Paul Schnabel 
 

INDIVIDUALISERING

We hechten steeds meer aan persoonlijke 
vrijheid dan aan het traditioneel 
collectief georganiseerde leven. We 
ontwikkelen onszelf en krijgen steeds meer 
verantwoordelijkheid voor onze eigen 
toekomst. Dit vertaalt zich op dit moment 
onder meer in het steeds meer loslaten van 
sociale zekerheidsregelingen en zorg- en 
onderwijsarrangementen. De rol van de 
overheid wordt minder dominant. Van 
burgers wordt verwacht dat zij regie nemen 
over hun eigen leven (zorg, onderwijs, werk, 
etc.).

INFORMALISERING

De verschillen tussen mensen zijn op 
meerdere terreinen kleiner en persoonlijker 
geworden; minder bepaald door stand, 
verstand en welstand en meer door 
persoonlijke voorkeuren. Daardoor zijn de 
maatschappelijke verbanden losser geworden, 
is er minder sociale controle en hebben 
autoriteiten minder gezag gekregen. 

INFORMATISERING

In de afgelopen 35 jaar heeft de 
informatisering een enorme vlucht genomen. 
Internet en mobiele communicatie is in 
Nederland voor (bijna) iedereen gemeengoed 
geworden. De (ver)spreiding van kennis is 
daarmee vereenvoudigd, maar kiezen op 
basis van betrouwbaarheid en kwaliteit is 
juist lastiger geworden.  Informatisering  
versterkt de individualisering, maar faciliteert 
aan de andere kant ook het leggen van 
(nieuwe) contacten over de hele wereld.

INTERNATIONALISERING

Onze samenleving wordt steeds 
internationaler. Niet alleen doordat we lid 
zijn van de Europese Unie, maar ook door 
de toegenomen mogelijkheden om kennis 
te maken met andere culturen. Enerzijds 
doordat mensen vaker, sneller en goedkoper 
kunnen reizen, anderzijds door immigratie 
waardoor andere culturen letterlijk dicht(er)
bij zijn.  Nederland kan zonder de rest van 
de wereld niet meer functioneren, niemand 
is (meer) zelfvoorzienend in de dagelijkse 

Sociale ontwikkelingenBIJLAGE 1
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levensbehoeften. De individuele burger als 
consument heeft toegang tot vrijwel alles 
wat de wereld biedt.

INTENSIVERING
De moderne mens heeft een veranderd 
beeld van zichzelf en van wat het leven 
hem/haar moet bieden: we moeten uit het 
leven halen wat er uit te halen valt en alles 
intensief beleven. Het dagelijks leven mag 
niet saai of eentonig zijn.  Werk, relaties, 
gezin, contacten, sport en vakantie worden 
gewaardeerd naar de mate waarin ze 
beantwoorden aan de individuele behoefte 
aan spanning en ontspanning, belevenis en 
beleving, emotie en gevoel. 

 



THEATER, FILM EN 
POPMUZIEK

Door de individualisering bepalen mensen 
zelf waar ze gezien worden; de keuze voor 
een bepaalde cultuuruiting is ook een 
expressiemiddel. Ook het gebied waarop 
ze zich willen ontwikkelen wordt steeds 
persoonlijker en uit zich onder andere door 
toenemend bezoek aan artistiek interessante 
podiumuitingen, zoals art house films en 
modern toneel. Dit leidt tot een grotere 
behoefte aan diversiteit. Traditionele 
indelingen, zoals op basis van leeftijd, 
gelden steeds minder. Neem bijvoorbeeld 
popmuziek: ooit verbonden met jongeren die 
in opstand kwamen, nu wijdverbreid. 
Ook de informalisering laat zijn invloed 
stevig gelden. Popmuziek heeft een 
laagdrempelig karakter. Film weet bezoekers 
binnen te krijgen die nauwelijks in aanraking 
komen met andere cultuuruitingen. Theater 
weet steeds vaker nieuw publiek aan te 
trekken door in te zetten op bewerkingen 
van literatuur en tv-series.
Formelere podiumuitingen worden op steeds 
informelere wijze beleefd; de uitgaanskleding 
hoeft niet aan, bij een theaterconcert gaat 

de tap gaat open en bij voorstellingen en 
musea bezoek wordt de smartphone ingezet. 
Door gebruik van tablets en smartphones 
heeft het publiek steeds meer toegang tot 
allerlei informatie over artiesten, optredens 
en vertoningen. Deze informatie kan 
gemakkelijk gedeeld worden op  social 
media. Hierdoor kunnen mensen soms beter 
bepalen of iets bij hen past, soms maakt 
het juist meer onzeker (met name door 
de hoeveelheid informatie, maar ook door 
tegenstrijdige berichtgeving). Digitalisering 
leidt in het geval van film tot een betere 
verspreiding van het aanbod door het land. 
De vooruitschrijdende internationalisering 
maakt het steeds gemakkelijker om 
internationale podiumproducties naar 
Nederland te halen. Hierdoor verbreedt het 
aanbod, beïnvloeden verschillende stijlen 
elkaar steeds meer en ontstaan er nieuwe 
combinaties. Publiek raakt ook steeds meer 
gewend aan uitingen van andere culturen; 
doordat disciplines steeds meer door elkaar 
lopen, ontstaat er een intensivering van de 
beleving. De technologie maakt het mogelijk 
om combinaties te maken tussen theater, 
filmbeelden, performance en muziek. 
De toenemende informatisering maakt 

Ontwikkelingen Culturele veldBIJLAGE 2
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dat mensen dit ook steeds beter kunnen 
‘lezen’. Door de behoefte aan intensiteit is 
er noodzaak een real life cultuurbeleving, 
ondanks de toenemende digitalisering. Ook 
worden er strengere eisen gesteld aan de 
omgeving waar de beleving plaatsvindt. 

AMATEURCULTUUR

De vergrijzing van de amateurkunst 
verenigingen neemt fors toe. Dit is 
een bedreiging voor de georganiseerde 
amateurkunst op de langere termijn, maar 
tegelijkertijd op korte termijn een kans voor 
de verenigingen wanneer ze zich op deze 
doelgroep richten.
Door de combinatie individualisering/
intensivering kiezen amateurkunstenaars 
steeds meer voor kunst- en cultuurdeelname 
op individuele basis of in ad-hoc groepen. 
De informele organisatiegraad neemt toe. 
Het is van belang dat de amateurkunst zich 
hierop voorbereid. Dit kunnen ze doen door 
te experimenteren met projectmatig werken 
en door de nadruk te leggen op het bereiken 
van artistiek-inhoudelijke doelen in plaats 
van het willen binden van leden voor langere 
periode. 

De informatisering faciliteert het starten 
van digitale communities en het opzetten 
van online exposities. Deze online vormen 
van amateurkunst zijn 24/7 beschikbaar 
en kennen geen sociale barrières. Een mix 
van fysieke en digitale amateurkunst zal 
op den duur de traditionele amateurkunst 
vervangen. Deelname zal de komende 
decennia op gelijk niveau blijven, maar 
de wijze van organisatie zal drastisch 
veranderen.
Door de toenemende mobiliteit van 
mensen en de beschikbaarheid van digitale 
platformen neemt de internationalisering toe. 
Contacten worden digitaal gelegd, artistieke 
uitgangspunten internationaal uitgewisseld 
en buitenlandse tournees vanachter de pc 
georganiseerd. Internationale uitwisseling 
leidt tot versmelting van culturen, ze 
zijn voedingsbodem voor vernieuwende 
organisatie- en cultuuruitingen. 



EDUCATIE 

De wensen en behoeften om kortstondig 
kennis te maken met het kunst- en 
cultuuronderwijs, de eigen talenten 
te onderzoeken en direct resultaat te 
boeken, verdringen de ambachtelijke en 
meerjarige opleidingen. In de vrije tijd 
staan ‘plezier’ en ‘beleven’ centraal in de 
kunst- en cultuureducatie. Digitale en 
fysieke leermethoden worden gecombineerd 
aangeboden, waarbij de vaste lestijden en de 
meester-gezelverhouding worden ingeruild 
voor coachend docentschap met een 24/7 
leerrelatie tussen coach en leerling. Lessen 
staan in dienst van het gezamenlijk ‘doen 
aan kunst’ en het ‘opdoen van belevenissen’, 
waarbij keuzevrijheid en een persoonlijke 
leerroute centraal staan. De informatisering 
is van grote invloed op het aanreiken 
van kennis en leidt onder andere tot 
persoonsgebonden leren (Steve Jobs-scholen) 
binnen het onderwijs. Het grote culturele 
aanbod maakt het noodzakelijk om scholen 
te helpen kiezen voor culturele activiteiten 
die aansluiten bij de context van de school. 
Internationale cultuur-educatieve inzichten 
worden didactisch en methodisch verwerkt 
en contextueel toegepast. 

ARCHIEF 

Archieven zijn massadata waarin ook veel 
individuele feiten verborgen liggen. Deze 
data zijn door de informatisering beter 
en sneller toegankelijk en de burger is 
mondiger dan voorheen. De zoektocht van 
de burger wordt daarmee laagdrempeliger 
en met behulp van digitale middelen gaat 
de zoektocht vaak ook sneller. Steeds 
meer zullen de archieven bijna uitsluitend 
digitaal benaderd worden. Archief is altijd 
contextueel, grensoverschrijdend - zowel 
letterlijk (inter)nationaal als figuurlijk 
- museaal, bibliothecair/informatief, 
archeologisch, kunst(historisch) en 
monumentaal. Hoe meer archivalische data 
beschikbaar komen, hoe meer context en 
relevantie er ontstaan bij de koppeling van 
gegevens. 

MUSEUMSECTOR 

In het toekomstbestendige museum wordt 
niet langer pro memorie gewerkt; het is niet 
langer een tempel waar een cultureel ‘in 
memoriam’ wordt gepresenteerd. Voorwaarde 
voor het toekomstige overleven van musea is 
dat zij zich actief tot het publiek verhouden 
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en zo inspelen op haar voorkeuren. 
Uit een ‘samenlevingscheck’ (wat is 
actueel?) blijkt dat individualisering en 
informatisering richting-gevers zijn in het 
maatschappelijke debat.  Dit geldt voor zowel 
cultuurhistorische musea als kunstmusea, zij 
duiden niet alleen de ‘vreemde’ wereld, maar 
anticiperen ook op ontwikkelingen. Ook zijn 
ze niet slechts kenniscentra waar de bezoeker 
professionaliteit en authenticiteit vindt. 
Musea moeten veilige plekken zijn, waar het 
debat plaatsvindt over kunst, erfgoed en de 
samenleving. Het tonen van de ‘achterkant’ 
van de kunst en de verschillende keerzijden 
van erfgoed en cultuur behoren tot de 
museale opdracht.  
Het ontgrenzen in internationaal 
perspectief (mondiale kennis uitwisseling 
en samenwerking met niet-Westerse 
kunstenaars, migrantengroepen en 
internationale collega’s), in toegankelijkheid 
(bredere openstelling en grotere verweving 
van publieke ruimten en functies, 
laagdrempelige zichtbaarheid), in faciliteiten 
(gemeenschappelijke depots en delen van 
kennis t.a.v. beheer en behoud collecties) en 
in sectoraal denken  (partners zoeken buiten 
de museumsector) horen tot de werkwijze 
van het toekomstbestendige museum. Het 

museum is meer dan een gebouw.  Het 
museum ontgrenst, verbindt en inspireert.

BIBLIOTHEEKWERK

Ontlezing. Traditionele’ leesactiviteiten 
winnen vooralsnog geen terrein terug in 
het digitale domein. Het lijkt erop dat we 
niet zomaar minder lezen en schrijven, 
maar dat we vooral andere teksten en 
media gebruiken. Minder boeken, kranten 
en tijdschriften, meer email, social media 
en websites. Kennis wordt een steeds 
belangrijker productiemiddel. 
Community-vorming. Onder invloed van de 
nieuwe communicatietechnieken verandert 
de samenleving. Er ontstaan heel andere 
gemeenschappen dan de traditionele, 
deze hebben zelfs een zodanige kracht 
dat zij (democratische) processen kunnen 
beïnvloeden en veranderen. 
Digitalisering en personalisering van 
informatie heeft grote invloed op de toegang 
van het individu tot de informatie die 
wordt aangeboden. Consumptiepatronen 
veranderen door andere vormen van 
vrijetijdsbesteding. Het publiek heeft meer 
behoefte aan beleving en tegelijkertijd 
minder vrije tijd.



ALGEMEEN

Een gemeente is vanuit wet- en regelgeving 
(met als basis de Archiefwet 1995 en het 
Archiefbesluit 1995) verplicht om na 20 
jaar de administratie over te brengen 
naar een openbare archiefbewaarplaats. 
Na overbrenging is de administratie in 
principe openbaar en dus voor iedereen 
in te zien. (Er zijn overigens wel een 
aantal uitzonderingen). Het is aan De 
DoMIJNen - via de gemeentearchivaris, 
die is gedetacheerd vanuit de gemeente 
in De DoMIJNen - om die archieven goed 
te beheren en beschikbaar te stellen voor 
onderzoek. 

ARCHIEVEN BEHOUDEN EN 
BEHEREN

Met archiefbeheer en -behoud wordt onder 
andere bedoeld dat de archiefstukken in 
de juiste facilitaire en klimatologische 
omstandigheden worden bewaard, niet 
beschadigen of kwijt raken, niet vuil worden 
en in goede fysieke conditie blijven. Waar 
nodig wordt voor herstel/restauratie van de 
stukken gezorgd.

Wettelijke archieftakenBIJLAGE 3
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BESCHIKBAAR STELLEN VAN 
ARCHIEVEN

Het beschikbaar stellen van de 
archiefstukken is een taak van de 
gemeentearchivaris. Samen met een aantal 
andere personeelsleden van De DoMIJNen 
zorgt hij ervoor dat onderzoekers de 
juiste stukken kunnen vinden. Daarnaast 
ondersteunt hij onderzoekers in de studiezaal 
en houdt hij toezicht op het gebruik van 
de archieven. Ook beantwoordt hij vragen 
die via de telefoon, per brief,  via e-mail 
en via de website worden gesteld. In de 
archiefbewaarplaats bevinden zich meerdere 
strekkende kilometers archiefmateriaal. Veel 
ervan bestaan uit teksten, maar er is ook 
heel veel beeldmateriaal in het archiefdepot: 
kaarten, foto’s, ansichtkaarten etc.  Met 
behulp van diverse scanners en vaak met 
hulp van vrijwilligers worden veel materialen 
gedigitaliseerd, beschreven en via de website 
gepresenteerd.

INSPECTEREN EN 
ACQUIREREN

Een taak die voor het publiek grotendeels 
onzichtbaar is (maar die wel veel tijd vergt) 
is de inspectie- c.q. de toezichttaak. Een 
archiefinspecteur bezoekt de afdelingen 
binnen de gemeente(n) waar de administratie 
wordt gevormd en beheerd. Door advies te 
geven, maar ook door vernietigingslijsten 
te controleren, zorgt de inspecteur (onder 
aansturing van de gemeentearchivaris) 
ervoor dat de huidige administratie zo 
effectief mogelijk wordt gevoerd, en dat 
deze in de toekomst volledig en op de juiste 
wijze naar de archiefbewaarplaats wordt 
overgebracht. 
Als er archieven worden aangeboden bij 
De DoMIJNen is er sprake van acquisitie. 
De DoMIJNen kan ook actief op zoek gaan 
naar archieven om een zo volledig mogelijke 
collectie historische data op te bouwen. 
Hierdoor kan de samenleving, in de jaren 
die nog gaan komen, een steeds beter beeld 
krijgen van haar eigen geschiedenis.



ENKELE RELEVANTE 
ARTIKELEN UIT DE 
ARCHIEFWET 1995

Hoofdstuk V. Archiefbescheiden van 
gemeenten 

Artikel 30
1. Overeenkomstig een door de 
gemeenteraad vast te stellen verordening, 
welke aan gedeputeerde staten wordt 
medegedeeld, dragen burgemeester en 
wethouders zorg voor de archiefbescheiden 
van de gemeentelijke organen. 
2. De kosten, verbonden aan de uitoefening 
van de in het eerste lid bedoelde zorg, komen 
ten laste van de gemeente. 

Artikel 31
Voor de bewaring van de op grond van 
artikel 12, eerste lid, en artikel 13, eerste lid, 
over te brengen archiefbescheiden van de 
gemeentelijke organen wijzen burgemeester 
en wethouders een gemeentelijke 
archiefbewaarplaats aan. 

Artikel 32
1. De gemeentelijke archiefbewaarplaats 
wordt beheerd door een gemeentearchivaris, 
die in het bezit dient te zijn van een diploma 
Archivistiek, of zo geen zodanige archivaris 
mocht zijn benoemd, door de secretaris. 

2. Ten aanzien van het beheer van de 
archiefbescheiden van de gemeentelijke 
organen, voor zover deze archiefbescheiden 
niet zijn overgebracht naar een 
archiefbewaarplaats, is, onder de bevelen 
van burgemeester en wethouders, met 
het toezicht op de naleving van het 
bepaalde bij of krachtens deze wet belast 
de gemeentearchivaris. Met betrekking 
tot dit toezicht stelt de gemeenteraad een 
verordening vast, welke aan gedeputeerde 
staten wordt medegedeeld. 

3. De gemeentearchivaris wordt door 
burgemeester en wethouders benoemd, 
geschorst en ontslagen. 
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Organogram De DoMIJNenBIJLAGE 4

RAAD VAN TOEZICHT

ONDERNEMINGSRAAD

DIRECTEUR-BESTUURDER

CULTUREEL INTENDANT

HOOFD BEDRIJFSVOERING

HOOFD PODIUM

HOOFD EDUCATIE

HOOFD EXPOSITIES,
COLLECTIES EN INFORMATIE

HOOFD COMMUNICATIE/
MARKETING EN PROJECTEN
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De DoMIJNen
Broeksittarderweg 1
6137 BH Sittard




