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◄	 Symposium	Zin-tuigen

▼	 Station	Noord	2.0	-	Pluk	de	Dag	-	Mohamed	Yusuf	Boss

▼	▼	 Station	Noord	2.0	-	Sijas	de	Groot	-	Tussenland
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We the North?
We	the	North	is	een	vierjarig	cultuurprogramma	van	zeven	
overheden:	de	provincies	Friesland,	Groningen	en	Drenthe,	
en	de	gemeenten	Leeuwarden,	Groningen,	Assen	en	Emmen.	Zij	
werken	samen	binnen	het	Noordelijk	Overleg	Cultuur	(NOC).

Het	doel	van	We	the	North	is	om	in	co-creatie	nieuwe	
projecten	te	ontwikkelen	en	te	stimuleren	in	Noord-Nederland,	
die	input	leveren	voor	de	herijking	van	het	culturele	bestel	
vanaf	2021.	Initiatieven	moeten	daarnaast		inhoudelijk	
	betrekking	hebben	op	en	zich	afspelen	in	het	noordelijk	
landsdeel	en	output	leveren	die	voor	(een	groot	deel	van)	het	
noordelijke	culturele	veld	relevant	is.	

Voor	het	verlenen	van	bijdragen	aan	initiatieven	is	de	
Uitvoeringsregeling	‘We	the	North’	door	alle	partners	vast-
gesteld.	Gedeputeerde	Staten	van	de	provincie	Groningen	is	
penvoerder	van	deze	Uitvoeringsregeling	en	neemt	de	besluiten	
op	basis	van	een	bindend	advies	van	de	zeven	partners.
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Terugblik op hoofdlijnen
We kijken terug op 2017 als een belang-
rijk start- en aanloopjaar. Met als 
mijlpaal de ondertekening van het 
convenant met minister Jet Bussemaker. 
Het kader van het programma We the 
North kreeg hierin een voorname plek. 
Zeven partners committeerden zich aan 
het programma en stelden daarvoor 
elk een bijdrage ter beschikking. In 
totaal 2.400.000 euro voor de periode 
2017-2020. 

Daarna zijn we aan de slag gegaan met 
de uitwerking van het programma. Na het 
sluiten van een samenwerkingsovereen-
komst kwamen we tot een uitvoerings-
regeling, waarmee de gezamenlijke 
middelen daadwerkelijk konden worden 
ingezet. De colleges van Gedeputeerde 
Staten en Burgemeester en Wethouders 
van de We the North-partners hebben 
de overeenkomst getekend en de 
regeling vastgesteld. Het college van 
Gedeputeerde Staten van de provincie 
Groningen voert de regeling officieel 
per 17 oktober namens hen uit.

Vier	programmalijnen	van	We	the	North
• Talentontwikkeling/Cultuuronderwijs 
• Innovatie 
• Stad en Regio 
• Ik weet iets veel beters… (IWIVB)

Acht	experimenten	als	basis,	met	
gedeelde	urgentie	als	uitgangspunt
• Station Noord 2.0  
• Cultuureducatie 
• Urban Valley 
• Cross-Overs
• ART66 
• HEART (Heritage & Art) 
• High Art Little Obstacles 
• Museums as a Process

Met de experimenten willen we het 
volgende bereiken:
• Een intensievere, meer inhoude-
lijke samenwerking tussen het Rijk 
en noordelijke overheden in cultuur-
beleid. Met de nadruk op gedeelde 
verantwoordelijkheid.

• In het Noorden onderlinge 
 afstemming van cultuurbeleid, meer 
 programmatisch en ontwikkelings-
gericht werken.

• Grotere maatschappelijke en 
 economische impact van kunst en 
cultuur in de regio.

• Groter bereik van publiek, nieuw 
publiek, nieuwe vormen, spelers en 
cultuur in de regio.

• Ontschotting tussen het domein 
cultuur en die van economie, 
 participatie en natuur.

De belangrijkste kenmerken van ‘We the 
North’ experimenten:
• Noordelijke experimenten met 
relevante input voor de ontwikkeling 
van een nieuw landelijk cultureel 
bestel.

• Relevante output (denk aan 
 informatie, werkwijze of methodiek) 
die voor het noordelijke culturele 
veld relevant is.

• Spelen zich af of hebben betrekking 
op een groot deel van het noordelijk 
landsdeel.

• Ontstaan in co-creatie met het NOC.

Dat betekent dat initiatieven:
• de noodzaak of meerwaarde in de 
ontwikkeling van het te herijken 
landelijk cultureel bestel in één 
of meerdere onderzoeksvragen kunnen 
weergeven (of ontwikkelen en daarna 
kunnen weergeven);

• thema’s behandelen die voor meerdere 
regio’s in het Noorden, in meer dan 
één provincie van belang zijn;

• op meerdere plaatsen in of in een 
groter deel van het Noorden (kunnen) 
worden uitgevoerd;

• (mede) worden uitgevoerd door noorde-
lijke (culturele) instellingen/
kunstenaars. 

• Noordelijke instellingen zijn 
leidend, samenwerkingspartners kunnen 
van elders komen.
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▼	 Noordenaars

▼	▼	 Loods13	-	Thuis	in	Hoogeveen
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Resultaten 2017
Behaalde	successen
• Station	Noord	2.0 - eerste jaar 
gefinancierd, 6 noordelijke projecten 
met makers opgestart.

• Symposium	‘Kwaliteit	in	Context’ - 
landelijk en noordelijk goed bezocht, 
door deelnemers als zeer waarde-
volle toevoeging aan het landelijke 
discours van de Stedelijke Regio 
ervaren

• Symposium	‘Zin-tuigen’ (Vanuit ART66/
gemeente Emmen) - noordelijk goed 
bezocht, een goede manier om de 
stand van zaken met good practises te 
delen.

• Vaststelling Uitvoeringsregeling 
en Samenwerkingsovereenkomst We the 
North.

Kansrijk	onderweg
• Noordelijke	samenwerking	
Cultuureducatie - aanvraag bijna 
klaar in 2017, definitieve aanvraag 
begin 2018

• Noordelijke	Cultuurlening - onder-
zoek begin 2018 afgerond, dan op naar 
implementatie. Het veld aanwezig bij 
de netwerkbijeenkomst in februari 
2018 reageerde zeer positief op 
de presentatie van de noordelijke 
cultuurlening. De eerste onderzoeks-
resultaten werden hier gedeeld.

• Talentontwikkeling	Muziek (Hit 
the North/Up North/Urban Valley) - 
gezamenlijke eerste verkenning veld 
om naar gezamenlijke aanvraag toe te 
werken van de uitvoerende partners, 
WtN en Fonds Cultuurparticipatie

• Doorontwikkeling	concept	‘Thuis	in	
Hoogeveen’ - hiervoor ontwikkel-
financiering in 2017 ontvangen van 
We the North.

• ART66 - De eerste resultaten zijn 
in het symposium Zintuigen gedeeld. 
Aan de aanvraag wordt met de partners 
gewerkt.

• Noordenaars: samenwerking presenta-
tie-instellingen - hiervoor in 2017 
ontwikkelfinanciering ontvangen van 
We the North.

• Sense	of	Place	Junior:	waarden	
om	de	hoek! - verkenning noorde-

lijke cultuureducatief project als 
 experiment van cross sectorale aanpak 
educatie. Verbreding van cultuur-
educatie naar andere domeinen zoals 
natuur, duurzaamheid en landschaps-
ontwikkeling.

• Noordelijke	Kunstraad: eerste 
verkennings gesprek heeft plaats-
gevonden met de noordelijke 
kunstraden/commissies mede n.a.v. de 
 evaluatie van de Groninger Kunstraad. 
In 2018 zal verkend worden of en hoe 
 artistieke advisering op noordelijke 
schaal vorm zou kunnen krijgen.

• We	Are	Public: alle stoelen bezet! 
- eerste ambtelijke bijeenkomst in 
2017: We Are Public in Noordelijk 
verband zoals model Brabant, vervolg-
bijeenkomsten van We Are Public met 
het veld in Groningen in november 
2017, in maart 2018 in Leeuwarden, 
vervolgens in Emmen en Assen. In 
Groningen door het veld goed, dan 
wel positief kritisch ontvangen. 
Inmiddels 9 intentieverklaringen 
binnen. Wordt vervolgd.

Netwerken	&	Lobby
• De lobby vanuit NOC/We the North in 
2017 mag als succesvol ervaren worden 
gezien de opname van het gedachten-
goed van de Stedelijke regio in het 
regeerakkoord. Zowel  bestuurders 
als ambtenaren van het NOC zijn 
goed vertegenwoordigd in de diverse 
werkgroepen en commissies van gremia 
waarin OCW/VNG/IPO/G9 zitting hebben. 
Hier en bij de Raad voor Cultuur in 
Residence in Groningen (januari 2017) 
hebben we een goede basis gelegd voor 
de inhoud van de Verkenning van de 
Raad voor Cultuur. 

• Op de verkenning van de Raad 
voor Cultuur heeft We the North 
adequaat een gezamenlijke reactie 
afgegeven, zodat deze in de diverse 
gremia gebruikt kon worden. Ook 
is deze gedeeld en getoetst aan 
de BIS-instellingen. We zitten op 
dezelfde lijn.

• We hebben in oktober 2017 een succes-
volle presentatie in Brussel van 
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▼	 Symposium	Kwaliteit	in	context

▼	▼	 Symposium	Kwaliteit	in	context

Cultuur in samenhang met Economie 
in het Noorden met als uitgangspunt 
LF2018 mede mogen dragen. Tijdens 
ons verblijf daar is eveneens een 
connectie gelegd met het netwerk 
European Cities, waar Leeuwarden 
inkomend partner is geworden van 
het netwerk cultuur. De gemeente 
Groningen is economisch partner van 
dit netwerk.

Communicatie
• www.wethenorth.org
• https://twitter.com/WeTheNorthNL
• Communicatiestrategie (coördinatie 
provincie Drenthe)

Financiën
Subsidieplafond is voorbereid en zal 
begin 2018 in GS worden gebracht.

http://www.wethenorth.org
https://twitter.com/WeTheNorthNL


8


