Neem contact op met de afdeling Culturele Ontmoeting van CKE. Zij denken graag met u mee!
Kijk op www.cke.nl.

Weet u al wat voor activiteit
u wilt organiseren?

Bij dit Stappenplan Samen Organiseren horen enkele (digitale) documenten die u verder kunnen helpen.
•
Een uitgebreide versie van de brainstormmethode
•
Een opzet voor een begroting (zelf in te vullen) en als voorbeeld de begroting van Poëzie.Nu
•
Extra informatie over de promotie van uw activiteit
U kunt deze documenten opvragen bij CKE, afdeling Culturele Ontmoeting. U kunt ze ook direct downloaden
van deze site: goo.gl/hPKVWE

Wilt u zelf iets
nieuws verzinnen?
Wat gaan we organiseren?
Blader door naar
‘Hoe gaan we het organiseren?’
z.o.z.

Brainstormen kan bijvoorbeeld door verschillende
elementen te combineren. Hiernaast ziet u
verschillende termen. Kies er twee of drie en bedenk
daar een activiteit mee.
Bijvoorbeeld: Dans + Ontwerpen + GLOW (een
typisch Eindhovens evenement) = zelf een dans met
lichteffecten maken.
Dat is een eerste idee. Bedenk zo samen meerdere
ideeën.
Brainstorm niet te lang, steeds maximaal tien minuten
per combinatie. Tijdens een brainstorm houden we
nog geen rekening met of iets mogelijk is of niet.
Alles kan in deze fase!

Brainstormen
Nieuwe activiteiten bedenken kan op
veel manieren. U gaat van breed, wild
denken (brainstormen) naar een steeds
concreter idee.

Ideeën concreet maken

Dit stappenplan is gemaakt door KunstRoute65, met steun van:

U wilt graag samen iets organiseren voor de buurt, een vereniging of gewoon
voor anderen. Misschien heeft u al een plan. Misschien heeft u nog geen idee.
Deze handleiding kan u hierbij helpen.

Samenwerken
Er zijn veel workshops, cursussen en andere
activiteiten die eerder zijn georganiseerd of die
door (culturele) instellingen worden aangeboden.
Neem gerust contact op met een instelling die u
aanspreekt. Ter inspiratie kunt u kijken naar de
culturele agenda www.thisiseindhoven.nl of de
UITkrant. Zo leert u ook verschillende (culturele)
instellingen kennen.

Enkele voorbeelden: MU biedt programma’s
rond nieuwe ontwikkelingen in kunst zoals
programmeren en 3D-printen. STRP kan u helpen
op gebied van creatieve technologie.
Weet u niet hoe te beginnen? Neem dan contact
op met de afdeling Culturele Ontmoeting van
CKE. Zij denken graag met u mee.

www.cke.nl

U heeft nu een aantal wilde ideeën. Maak deze
concreter. Bedenk wat voor activiteit u zelf zou willen
doen. Maak de activiteit niet te groot of complex,
anders is het organiseren erg lastig.

Probeer nu de Basisvragen van de voorkant te
beantwoorden en blader door naar ‘Hoe gaan we
het organiseren?

3D-printen

koken

quiz

een Eindhovens evenement

rap

dj

wandeltocht

uw oude hobby

technologie

licht

cursus

dit is fijn om te doen

theater

handwerken

feest

dit mist in de buurt

muziek

ontwerpen

optreden

bijzondere plek in de buurt

moestuin

uitproberen

computer

negatieve plek in de buurt

dichten

analyseren

kinderen

positief nieuws uit de krant

schrijven

nadoen

natuur

de hobby van uw (klein)kinderen

fotografie

in beeld brengen

vroeger

bijzondere plek in Eindhoven

edelsmeden

bezoeken

water

iets dat u goed kunt

graffiti

bekijken

elektriciteit

iets dat u niet goed kunt

dans

workshop

gezondheid

iets dat u als kind goed kon

breakdance

lezing

kinderen

met wie u wel een dagje wilt ruilen

filmen

bezoek

basisschool

met wie u wel een dagje wilt ruilen

schilderen

dag

Strijp S

wat u zou doen met veel geld

beeldhouwen

bustour

puzzel

Hoe gaan we het organiseren?

Door onderstaande vragen te beantwoorden, krijgt u alles rondom uw activiteit op een rij:
het projectplan. Dat is fijn voor uzelf en voor partners, maar ook belangrijk voor fondsen
of sponsoren. U kunt niet meteen alle vragen beantwoorden. Dat is heel normaal. U vult
het projectplan gedurende het proces aan.

Wat gaan we doen?
Waarom? Wat bereiken we ermee?
Wie zijn de deelnemers en met wie werkt u samen?

Wat zijn de kosten en opbrengsten?
culturele activiteit die u nog
nooit gezien/gedaan heeft

design

markt

typisch voor de jeugd

Wanneer en waar vindt de activiteit plaats?
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PROJECTPLAN

PLANNING

FINANCIERING

Probeer de Basisvragen van de
voorkant te beantwoorden. Heeft
u dat al gedaan, probeer de
antwoorden een stap concreter te
maken.

Maak een planning. Daarmee
kunt u uitrekenen wanneer de
activiteit plaats kan vinden en
weet u wanneer u ongeveer welke
stappen zet.

Heeft u duidelijk wat u wilt
organiseren, dan maakt u een
begroting. Hierin staan de kosten
en de opbrengsten. Deze zijn
altijd gelijk.

GO

GO

Krijgt u de financiering
van het project rond?
Dan kunt u starten met
de voorbereidingen!

Heeft u genoeg
inschrijvingen om de
activiteit door te laten
gaan? Gefeliciteerd!

PROMOTIE & PRAKTISCH

NO-GO

Tijd om uw activiteit voor te
bereiden. Er zijn nu veel taken
en regelzaken. Zet alles op een
rij en spreek af wie wat doet.

Lukt het niet? Dan kunt u
misschien aanpassingen
doen die het wel
haalbaar maken.

•

Houd er rekening mee dat sommige zaken, zoals het vinden van
financiering en het realiseren van promotiemateriaal, tijd kosten.
•
•

•
•

Het aanvragen van subsidie of het regelen van sponsoren
kost al snel een aantal weken.
Werkt u met flyers, posters of ander drukwerk? Reken dan
twee weken voor het maken van het promotiemateriaal en
twee weken voor het verspreiden ervan.
Houd rekening met periodes van drukte of vakantie.
Spreek ook alvast (een aantal) momenten af waarop u
samenkomt.

Kosten: denk aan inhuren van experts en begeleiders, (ontwerp)
drukwerk, huur locatie, horeca, vervoer en materialen.
Opbrengsten: dat kunnen deelnemersbijdragen, subsidies of
sponsorgelden zijn, maar ook giften in natura.
•
•

•

•

Afhankelijk van de activiteit kunt u een bijdrage vragen van
deelnemers. Houd rekening met mensen met een kleine beurs.
Er zijn veel fondsen, elk met een eigen focus en werkwijze.
Let op de beslissingstermijnen. Voor buurtactiviteiten kunt
u terecht bij Woonbedrijf (via CKE) of regelingen van de
gemeente Eindhoven. Werkt u met of voor een organisatie,
dan kunt u ook terecht op bijvoorbeeld www.oranjefonds.nl of
www.jijmaakthetmee.nl.
Ook (andere) organisaties en bedrijven willen misschien
meedoen. Dat kan ook in natura. Denk bijvoorbeeld aan een
gratis lunch van een supermarkt of computergebruik in een
school.
Let op: subsidiënten willen achteraf een verantwoording van
de gemaakte kosten. Houd een kasboekje bij en bewaar alle
bonnen.

PROMOTIE
Hoe wilt u deelnemers werven of uw activiteit promoten?
Er zijn verschillende mogelijkheden:
•
Flyers en posters (laten) maken en verspreiden op openbare
plekken of in brievenbussen.
•
Een persbericht naar lokale en wijkmedia.
•
Sociale media of mailing.
•
Vragen aan verengingen of organisaties om de activiteit onder
de aandacht van leden te brengen.
•
Zelf direct mensen uitnodigen.
•
Een presentatie houden op een (bestaande) bijeenkomst of
activiteit.
Dit heeft u in ieder geval nodig:
•
Naam activiteit: Deze moet aantrekkelijk zijn, niet te
ingewikkeld en het is fijn wanneer de naam iets zegt over de
inhoud. Verzin een aantal namen en kies daar samen uit.
•
Beschrijving: Maak een korte, wervende beschrijving van de
activiteit. Die kan als basis dienen voor alle promotiemiddelen.
Gebruik positieve woorden en maak korte zinnen.

Afbeelding: Kies of maak een afbeelding die goed bij de
activiteit past en nieuwsgierig maakt. U kunt niet alle foto’s van
anderen zo maar gebruiken. Zoek rechtenvrije foto’s of foto’s
die u zelf maakt. Zorg ervoor dat het beeld groot genoeg is.
Gebruik in alle promotiemiddelen hetzelfde beeld.

Tijd voor de activiteit zelf.
Geniet van wat u zelf
heeft georganiseerd!

NO-GO
Niet? Bedenk een
oplossing: nog een
extra wervingsactie,
aanpassingen of
annuleren.

AFRONDING

Na de activiteit volgt de evaluatie
en maakt u een verantwoording
voor fondsen, partners en
sponsoren.

Wat hebben rap en poëziealbums met elkaar gemeen? Vanuit die vraag
ontstond in 2016 de workshop Poëzie.Nu. Deze werd georganiseerd door
een groep enthousiaste Kameraden*. Hieronder leest u waar deze dames
tegenaan liepen en hoe zij de zaken hebben opgelost.

We kunnen gaan rappen, grapte de ene Kameraad tegen de
andere. Dat is toch net zoiets als dichten?, vroeg zij. Ik heb
alleen een poëziealbum met gedichtjes, zei de derde. En zo
ontstond een idee voor een activiteit. Wilde plannen volgden:
Ze wilden meer weten over rap, poëzie en poëziealbums. Ze
zouden een cd maken. En een film. Ze wilden ook een workshop
graffiti spuiten organiseren. Hun kunstwerk zou op het cd-hoesje
komen...
In een tweede bijeenkomst werd het plan concreter en
behapbaar. Het graffiti-deel verviel. Maar de poëziealbums
konden alvast van zolder worden gehaald.

PRAKTISCH
In deze fase moet u ook een boel praktische zaken regelen. Welke
dit zijn, is afhankelijk van de activiteit.
•

Flyers en posters
Wilt u flyers en/of posters inzetten, bedenk dan plekken in de
wijk waar u ze kunt verspreiden. Zet de plekken op een rij met de
aantallen erachter. Zo weet u wat u nodig heeft. U kunt ook flyers in
brievenbussen doen, met uitzondering van die met een nee-ja- of
een nee-nee-sticker. Hang zelf ook een poster voor uw raam.

•

Persbericht
In een persbericht beschrijft u wat u organiseert, wanneer en voor
wie. Houd het bericht kort (200-300 woorden). U stuurt het bericht
naar wijkbladen, de huis-aan-huisbladen en de UITkrant. Er zijn
verschillende media (Eindhoven Dichtbij, Groot Eindhoven) die een
website hebben waar u zelf een bericht en agendabericht kunt
toevoegen.

•

•
•

•

•
•

Locatie: Denk aan geschikte ruimtes, voorzieningen (ook voor
mindervaliden), beschikbaarheid en kosten.
Drinken/eten: Soms kan dit via de locatie worden
georganiseerd.
Vervoer van/naar activiteit
Materialen: Welke materialen zijn er nodig? Bespreek dit
bijvoorbeeld met de workshopdocent. Wie regelt wat?
Misschien zijn zaken al op locatie aanwezig (zoals een beamer,
of geluid). Bespreek de kosten.
Ondersteuning mindervaliden of anderstaligen: U kunt hiervoor
samenwerken met bijvoorbeeld welzijnswerkers.
Inschrijven: Wilt u dat mensen zich vooraf inschrijven? Gaat dat
via een website, een inschrijflijst op locatie, per e-mail of per
telefoon? Bedenk dat niet iedereen internet heeft. Bespreek
wat het minimaal en maximaal aantal deelnemers is.
Draaiboek: Maak een draaiboek. Hierin staat alles van de
activiteit op een rij, met tijden, locatie en betrokken personen.
Uitnodigingen: Is er een openbaar deel van de activiteit? Nodig
dan financiers en andere betrokkenen uit.

Evaluatie
Na de activiteit komt u nog eens samen. Om na te praten en terug
te kijken. U evalueert twee dingen: de activiteit zelf en het proces
van organiseren.
Begin met de activiteit zelf:
1. Bespreek kort wat u heeft gedaan.
2. Bespreek vervolgens wat ieder ervan vond. Noem daarbij
zowel pluspunten als minpunten.
Bespreek vervolgens het proces van organiseren:
1. Bespreek kort wat u heeft gedaan.
2. Bespreek vervolgens wat ieder ervan vond. Noem daarbij
zowel pluspunten als minpunten.
Verantwoording
U maakt een eindafrekening van de activiteit. Hierin staan alle
uitgaven (inclusief bonnen) en inkomsten. Ook maakt u een verslag
van de activiteit: wat heeft u gedaan, wat ging goed, wat kon beter,
hoeveel mensen deden mee? Stuur deze aan subsidiënten en
sponsoren.

Zodra het idee voor de workshops wat concreter was, maakten
de Kameraden samen met Mad Skills en KunstRoute65 een
grove planning. Ze bepaalden de data van de activiteit en
rekenden terug: wat moest er gebeuren en wanneer moest
het af zijn? Ook spraken ze af wie welke taken zou uitvoeren.
Daarna planden ze alle tussentijdse bijeenkomsten.

De Kameraden van Poëzie.Nu maakten groepjes die voor
de verschillende onderdelen verantwoordelijk waren. Het
promotiegroepje brainstormde over een naam en kozen
poëzieplaatjes voor de flyer en poster. Iedereen hielp mee met
flyers verspreiden. Tijdens de drukbezochte high tea in Sociëteit
Andromeda hielden ze een promotiepraatje.

Misschien lag het aan de promotie of aan een onhandige datum
of locatie. Hoe dan ook, er waren te weinig aanmeldingen om
met twee groepen te starten. In overleg met Mad Skills is toen
een nieuwe begroting gemaakt, dit keer voor één groep. Deze
is met alle financiers besproken. Dat is belangrijk: wanneer er
iets groots verandert in de activiteit, dient u dat te melden bij
de fondsen en sponsoren. De financiers van Poëzie.Nu gingen
akkoord. Gelukkig kon de activiteit toch doorgaan!

Bent u benieuwd hoe de activiteit van Poëzie.Nu is geweest?
Er is een aanstekelijk filmpje gemaakt van hun workshop. U vindt
deze op www.projectoldskool.nl.

De Kameraden wilden de workshop voor twee groepen
organiseren, en alles zou gefilmd worden. De begeleiding vanuit
Mad Skills en het filmen waren de grootste kostenposten. Een
van de twee beoogde workshopleiders werkte ook bij Buro
Cement, dat welzijnswerk doet in Woensel Noord, waar het
project Poëzie.Nu zou plaatsvinden. Zo kwam het idee om Buro
Cement om een bijdrage te vragen. Deze organisatie betaalde
de uren van de betreffende workshopleider. Er is daarnaast
een aanvraag gedaan bij het Buurtcultuurfonds Woonbedrijf.
Deelnemers moesten ook een bijdrage betalen.

Direct na de activiteit besloten de Kameraden bij elkaar te
komen om na te praten én om iets nieuws te verzinnen. Ze zijn
samen met Mad Skills verder gegaan en leren nu nog meer over
poëzie en rap.
*KunstRoute65 Kameraden; vrijwillige 65-plussers, bedachten
en organiseerden samen met een culturele instellingen in 2017
verschillende activiteiten.

