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Introductie
We the North is in 2017 gestart als een gezamenlijk
experimenteerprogramma van zeven noordelijke
overheden: de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe
en de gemeenten Assen, Emmen, Leeuwarden en
Groningen. Met de ambitie om een kwalitatief sterke
noordelijke culturele infrastructuur op te bouwen die tot
in de haarvaten van de regio doordringt, bijdraagt aan
artistieke innovaties, een breed en divers publieksbereik
kent en een bijdrage levert aan maatschappelijke
uitdagingen.
In dit document vindt u het beleid van We the North voor de periode 2021-2024 en de opbrengsten
van de periode 2017-2020. Wij vinden dat We the North veel oplevert voor de Noord-Nederlandse
culturele infrastructuur en landelijk goed op de kaart staat. Op basis van een evaluatie met het veld en
zeven noordelijke overheden willen we We the North voortzetten met een focus op talentonwikkeling,
verbreding en vernieuwing (voorheen innovatie) en lobby. Om duidelijk te maken waarom deze keuze is
gemaakt, nemen wij u mee in de opbrengsten van We the North tot nu toe.
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“Ik merk dat We the
North in veel landelijke
bijeenkomsten als best
practice wordt genoemd.
Dus niet alleen Den Haag
kent ons beter, heel
Nederland kent ons beter.”
Marieke Vegt
Stichting Kunst & Cultuur (K&C)

Opbrengst vanuit 2017-2020
Omdat We the North startte als een experimenteerprogramma, hebben we een breed palet aan activiteiten
ondersteund in de periode 2017-2020 (zie bijlage).
In 2018 hebben we het regioprofiel ‘Ruimte’ gemaakt
als één van de vijftien stedelijke culturele regio’s, op
uitnodiging van de minister van OCW. Dit proces leidde
ook tot het opstarten van drie innovatieve proeftuinen
op Noord-Nederlandse schaal in 2019 en 2020.

Als we kijken naar de resultaten en reacties van het veld,
dan zijn vooral de netwerken voor talentontwikkeling en
innovatieve projecten waardevol. De netwerken hebben
zich in korte tijd ontwikkeld tot onmisbare NoordNederlandse samenwerkingen die veel talenten een
stap verder brengen. In de drie proeftuinen die startten
in 2019 werken we met veel partners aan thema’s die
relevant zijn voor heel Nederland, namelijk meertaligheid,
beeldende kunst en het vinden van nieuw publiek.
Hieronder vindt u in het kort de concrete resultaten van
de netwerken en innovatie op Noord-Nederlands niveau.
Een overzicht van de partners in de netwerken Station
Noord 2.0, Platform Popcultuur Noord-Nederland (PPNN)
en de Noordenaars vindt u in de kaart met culturele
netwerken in de bijlagen.

Relevante opbrengst vanuit drie programmalijnen
We the North 2017-2020 voor de periode 2021-2024:
1. Talentontwikkeling en cultuuronderwijs
a.	Podiumkunsten: 51 opleidingsplekken en begeleidingstrajecten voor beginnende theatermakers
(Station Noord 2.0) bij professionele theater- en dansgezelschappen in Noord-Nederland om in
het Noorden hun talenten te ontwikkelen en hun carrières op gang te brengen.
b.	Popcultuur: realisatie van een netwerk voor talentontwikkeling in de popcultuur met
opleidingsplekken en begeleidingstrajecten. Up North, interdisciplinaire talentontwikkeling: 32.
Hit the North, popmuziek: 27.
c.	Film: realisatie van een talentontwikkelingstraject met opleidingsplekken en begeleidingstrajecten
(Screen Noord & LABS).
d.	Beeldende kunst en vormgeving: realisatie van een talentontwikkelingstraject met 55
opleidingsplekken en begeleidingstrajecten (netwerk de Noordenaars, proeftuin Artists in Space).
e.	Cultuuronderwijs: realisatie filmeducatiehub van waaruit de vraag van scholen en het aanbod aan
activiteiten film- en beeldeducatie in de regio worden afgestemd om het bereik onder leerlingen
en de kwaliteit van het filmeducatieaanbod te vergroten.

2. Innovatie
a.	De talentontwikkelingsnetwerken podiumkunsten (Station Noord) en popcultuur (PPNN) hebben
zich met de ondersteuning van We the North kunnen ontwikkelen tot kansrijke aanvragers als
ontwikkelinstellingen in de landelijke Basisinfrastructuur (BIS) 2021-2024.
b.	Realisatie van een netwerk dat gezamenlijk naar buiten treedt om een groter publiek bekend te
maken met activiteiten op het terrein van beeldende kunst & vormgeving in Noord-Nederland
(Noordenaars). De Noordenaars stemmen programma’s op elkaar af, combineren kennis, ervaring
en voeren een noordelijk talentontwikkelingstraject uit.
c.	Start Proeftuin Meertaligheid i.s.m. de provincies Overijssel en Gelderland om inwoners van
Noordoost-Nederland door middel van culturele projecten laagdrempelig in aanraking te brengen
met de diversiteit aan talen in hun omgeving.
d.	Start Proeftuin Nieuw Publiek i.s.m. de Rijksuniversiteit Groningen om met
podiumkunstaanbieders, publiek en beleidsmakers nieuwe praktijken te ontwikkelen voor het
betrekken van (nieuw) publiek bij cultuur.

3. Stad en Regio
a.	Versterking van de noordelijke cultuursector door matching met € 1.575.000 aan Rijksmiddelen
(BIS en Fondsen). Drie van de vier ingediende proeftuinen in kader van de stedelijke regioprofielen
zijn gematched met Rijksmiddelen.
b.	Grotere zichtbaarheid in Den Haag en bij de landelijke fondsen: positieve impuls in de
beeldvorming cultuursector Noord-Nederland bij landelijke politiek, OCW en Fondsen.
c.	Toevoeging regieopleiding voor professionalisering van theatermakers in een plattelandsgebied
waar daaraan behoefte was (Loods 13 in Emmen e.o.) in samenwerking met grote, stedelijk
gevestigde instellingen in Noord-Nederland.

Up North - Woe Blind Birds
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“Wat kan beter in de
nieuwe periode? Betere
communicatie, duidelijke
richtlijnen en een heldere
toekomstvisie.”
Daniele Streep
Eurosonic Noorderslag, Hit the North

Periode 2021-2024
Op basis van de ervaringen in de voorgaande periode
kiezen we ervoor meer focus aan te brengen in het
programma We the North. Dit heeft geleid tot een
aanscherping van de missie, de ambities en doelen. Het
uitgangspunt is dat We the North een plusprogramma is
en dat overheden zelf cultuurbeleid maken voor de eigen
culturele infrastructuur, cultuureducatie en -participatie.

Missie
Met We the North bundelen we als overheden
onze krachten om inwoners van Noord-Nederland
ontwikkelkansen te bieden. Door het culturele veld aan te
jagen, te versterken en te vernieuwen creëren we nieuwe
mogelijkheden die we alleen in gezamenlijkheid kunnen
realiseren. Dat is de kracht van We the North.
Het noorden heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een sterk verbonden culturele regio met een
samenhangende culturele infrastructuur. Op dat fundament bouwen we samen met onze partners
verder aan onze ambities. Wij erkennen en waarderen de verschillen binnen de regio als het gaat om
culturele identiteit en noemen dit eenheid in verscheidenheid. We willen cultuur laten doordringen in de
haarvaten van de regio en talentontwikkeling en artistieke vernieuwing versterken. We willen een vitale
culturele arbeidsmarkt voor kunstenaars behouden en versterken en werken aan een breed en divers
publieksbereik. Zo creëren we een goede en toekomstbestendige culturele infrastructuur waar we trots
én zuinig op zijn.

Opening NOORD in OOST met Hit the North
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Ambities
1.	Een sterke en samenhangende culturele infrastructuur in Noord-Nederland doordat de culturele
sector samen werkt aan een aanbod met hoge kwaliteit dat nieuw publiek bereikt.
2.	Makers en talenten kunnen in alle kunstdisciplines en interdisciplinair in Noord-Nederland
makkelijker een plek vinden om zich professioneel te ontwikkelen.

“Ik denk dat het heel goed
is dat We the North bestaat.
Ik geloof dat het essentieel
is voor het Noorden dat er
wordt samengewerkt.”
Lieselot Van Damme
VHDG, Noordenaars

Noordenaars - Maker Simon Niks
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Doelen
1.	Versterken en vernieuwen voor een samenhangende
culturele infrastructuur met goede onderlinge
verbindingen in de regio
• Instellingen versterken en verstevigen met de kennis en expertise uit Noord-Nederlandse
samenwerkingsverbanden.
• Methodes ontwikkelen en faciliteren kennisuitwisseling door de cultuursector in Noord-Nederlands
verband, gericht op het aanbieden van nieuwe producten om nieuwe publieksgroepen aan te boren.

2. Het versterken van de keten talentontwikkeling
in verdieping en professionalisering voor NoordNederland op het gebied van cultuur:
• Het creëren en doorontwikkelen van professionele netwerken en partnerschappen waarbinnen
talenten (fase 3 en 4) worden doorverwezen voor passende ontwikkeling op maat binnen NoordNederland. We richten ons met name op jonge makers (vooropleidingen, talentklassen, talentstages),
studenten van kunstvakopleidingen en beginnende professionele cultuurmakers.
• Professionele begeleidingstrajecten ten minste bestendigen en waar mogelijk uitbreiden met plekken
voor talenten podiumkunsten, popcultuur, beeldende kunst en vormgeving en film.

• Het naar behoefte ondersteunen van begeleidingstrajecten in en tussen culturele disciplines die er in
noordelijk verband nog niet zijn, waaronder:
→ Film (net gestart)
→ Letteren
→ Erfgoed
• In de netwerken voor talentontwikkeling niet alleen aandacht besteden aan artistieke kwaliteiten,
maar ook aan ondernemerschap.
• De (beoogde) BIS ontwikkelinstellingen een gezamenlijke opdracht meegeven om talentontwikkeling
op elkaar af te stemmen.

3. Met het Rijk zorgen voor een kwalitatief sterke
culturele infrastructuur in Noord-Nederland.
• Het culturele basisvoorzieningenniveau (beeldende kunst, letteren, podiumkunsten, film, erfgoed,
digitale cultuur en vormgeving) in Noord-Nederland versterken waarbij de afstand tot de voorziening
geen belemmering mag zijn voor inwoners.
• Als regio aan tafel zitten met de Raad voor Cultuur, het Ministerie van OCW en landelijke
cultuurfondsen in de consultatiefase van beleidsprocessen en regelingen.
• Invloed uitoefenen op gezamenlijk opdrachtgeverschap met OCW met als doel dat BIS-instellingen
voldoende ruimte hebben voor verbreding, vernieuwing en regionaal publieksbereik.
• De stedelijke regio als instrument op de landelijke agenda houden en inzetten op programmatische
samenwerking.
• Bestuurlijke vertegenwoordiging in IPO en VNG.

“We the North is een
voorbeeld voor andere
Stedelijke Regio’s
qua organisatie,
vertegenwoordiging
en experiment.”
Nataly van Driel
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Monitoring
Onderzoek doen naar het artistieke klimaat in Noord-Nederland, waaronder het identificeren van
kansen en uitdagingen voor talent in Noord-Nederland. Mogelijk in samenwerking met het LKCA.

Budget
De zeven noordelijke overheden zorgen gezamenlijk voor het budget van €550.000,- per jaar. Het
budget van We the North wordt in de nieuwe beleidsperiode ingezet voor initiatieven die bijdragen aan
de doelen zoals hierboven beschreven, waarbij bestaande netwerken voor talentontwikkeling worden
gecontinueerd en een deel van het budget beschikbaar is voor nieuwe initiatieven. We zetten in op
cofinanciering van onze budgetten door (landelijke) fondsen.

Tot slot
Met dit document blikken wij terug op de eerste periode van We the North en zetten wij de nieuwe
ambities en doelen uiteen. Wij werken deze de komende maanden verder uit en wachten de uitslagen
van de landelijke subsidieaanvragen uit Noord-Nederland af. Na de zomer van 2020 verwachten wij
meer te kunnen vertellen over de organisatie van We the North en de inzet van het budget.
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1.
Projecten We the North 2017-2020

Bijlage 1. Projecten We the North 2017-2020
Van de projecten en netwerken is de locatie van de penvoerder vermeld, maar deze zijn alle
gericht op en/of tot stand gekomen met partners uit heel Noord-Nederland. Meer links en
achtergrondinformatie zijn te vinden op www.wethenorth.org.
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