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1. Vooraf
Voor u ligt het Beleidsplan 2022-2024 van Cultuurcentrum
Parkvilla. Hierin geven wij een beeld van de huidige organisatie,
hoe wij tegen onze rol en taken als cultuurcentrum aankijken en
wat onze ambities zijn. Wij zijn een bruisende en enthousiaste
organisatie die kunst en cultuur als inspiratiebron ziet om het
leven voor inwoners van Alphen aan den Rijn rijker en
aantrekkelijker te maken. Dat wij daarbij bezoekers en makers
kunnen ontvangen in een prachtig pand in het schitterende Park
Rijnstroom maakt de inspiratie alleen maar groter. Die beleving
dragen wij graag over aan de inwoners van de gehele gemeente
Alphen aan den Rijn. Niet alleen in ons gebouw, maar ook in de
wijken en kernen. Nadenken over de toekomst is belangrijk. Dit
beleidsplan is het resultaat van hoe wij onszelf zien en wat wij
voor inwoners willen betekenen, onder het motto “Zo inspirerend
is Parkvilla!”.
Bernadine Ypma, directeur Cultuurcentrum Parkvilla

1

Inspiratie
Wij werden geraakt door dit gedicht van Martin Bril en willen het gedicht graag delen.
Parkvilla is ontstaan vanuit een initiatief van kunstenaars die elkaar wilden inspireren en
uitdagen en dat ook vooral wilden delen met anderen. Dat zit in ons DNA. Bij Parkvilla ga
je aan de slag onder begeleiding van professionele docenten, beleef je theater en muziek
en kijk je films die zorgvuldig zijn geselecteerd door onze programmeur. Kunst en cultuur
laten je groeien en ontdekken, laten je uit je schulp kruipen of juist naar binnen kijken.
Samen met elkaar of juist helemaal voor jezelf alleen. Kunst en cultuur verrijkt je leven.

Kunst
Wat we willen:
Momenten
Van helderheid
Of beter nog: van grote
Klaarheid
Schaars zijn die momenten
En ook nog goed verborgen
Zoeken heeft dus
Nauwelijks zin, maar
Vinden wel
De kunst is zo te leven
Dat het je overkomt

[losse pagina na hoofdstuk 1 ] Kunst en cultuur verr

Die klaarheid, af en toe

Martin
2 Bril
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2. Wie zijn wij?
Cultuurcentrum Parkvilla is het cultuurcentrum van Alphen aan den
Rijn. Wij zetten ons sinds 1970 in voor kunst en cultuur in de
regio en hebben ons ontwikkeld tot een gewaardeerde
professionele organisatie. Wij zijn trots dat wij vast onderdeel zijn
van de culturele basisinfrastructuur in de gemeente Alphen aan
den Rijn.
Wij zijn een inspirerende en toegankelijke ontmoetingsplaats in
ons prachtige pand. Een plek waar iedereen kan genieten van
cultuur en waar talenten worden gestimuleerd en ontwikkeld. Dit
doen we door een breed pakket aan culturele activiteiten aan te
bieden. Wij geloven namelijk dat cultuur, kunst en creativiteit
bijdragen aan de ontwikkeling en het geluk van ieder mens én aan
een leefbare en waardevolle samenleving.
Wij ontvangen elk jaar 60.000 bezoekers bij Parkvilla. Jong en
oud volgen cursussen in de leslokalen. In onze theaterzaal, met
200 zitplaatsen, ontvangen we bezoekers die kunnen genieten
van muziek, theater, cabaret, dans, toneel, familievoorstellingen,
lezingen en meer. In het filmhuis met twee zalen en een capaciteit
van 72 en 200 bezoekers is er een programmering van arthouse-films voor liefhebbers van eigenzinnige en onafhankelijke
filmproducties.
Parkvilla richt zich op álle inwoners van jong tot oud van de
gemeente Alphen aan den Rijn en gaat met cultuur ook naar de
inwoners toe. Met de recent aangestelde cultuurcoaches gaan wij
naar alle wijken en kernen om specifieke doelgroepen in
aanraking te brengen met cultuur. Via Cultuureducatie met
Kwaliteit enthousiasmeren we schoolbesturen, directeuren en
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leerkrachten om cultuureducatie een vaste waarde in het
curriculum van het onderwijs te maken.
Wij zijn ervan overtuigd dat kunst en cultuur een verrijking zijn
voor iedereen of dat nu is omdat je als (amateur) maker nieuwe
vaardigheden leert, je als bezoeker verrast wordt en een nieuw
perspectief aangeboden krijgt of dat je gewoonweg plezier hebt
tijdens het maken en beleven van kunst en cultuur. Parkvilla
streeft naar een divers publiek dat deelneemt aan kwalitatief
hoogstaande activiteiten met een laagdrempelige opzet. Hierdoor
wordt Parkvilla daadwerkelijk hét cultuurcentrum voor alle
inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn!

Cultuurbeleving
Wij geven een actuele en onderscheidende invulling aan cultuurbeleving en willen hiermee
cultuur voor iedere inwoner van Alphen aan den Rijn en omstreken toegankelijk maken,
waarbij de kernwaarden verbinding, creativiteit en beleving een grote rol spelen.
Bij Parkvilla ontdek je jezelf en elkaar door te schilderen, beelden en sieraden te maken
en te dansen. Onze docenten leren je nieuwe vaardigheden en dagen je uit. Je raakt
geïnspireerd door film, theater en fotografie. Samen met anderen beleef je kunst en cultuur
door regisseurs, theatermakers, kunstenaars en muzikanten. Bij Parkvilla ontmoet je
elkaar, vind je je eigen creativiteit en beleef je kunst en cultuur.
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Al meer dan 50 jaar actief
Vanuit een initiatief in 1970 (Expressie ’70, later Parkexpressie) om creatieve cursussen
te organiseren is cultuurcentrum Parkvilla uitgegroeid tot de plek in Alphen aan den Rijn
waar op het gebied van kunst en cultuur heel veel te doen is. Veel mensen kennen het
prachtige gebouw en groene park Rijnstroom. Nog niet iedereen is echter de drempel
overgestapt. Daar willen we verandering in brengen. Niet alleen door activiteiten in en
buiten het gebouw te organiseren, maar ook door de weg te vinden in de wijken en
kernen van de gemeente. Kunst en cultuur is immers voor iedereen waardevol en
aantrekkelijk.
De drempel verlagen voor een breed publiek in de gemeente is een mooie uitdaging voor
Parkvilla. De eerste stappen zijn daarvoor al gezet door het team. Het gebouw heeft groot
onderhoud gekregen en dat niet alleen, ook de aankleding is vernieuwd. Daarbij is
aandacht besteed aan duurzaamheid, zoals LED-verlichting, isolatie dak en gevel en
ventilatie in alle ruimtes. De LED-verlichting geeft daarnaast ook meer creatieve
mogelijkheden. De mogelijkheden van de theaterzaal zijn uitgebreid met state-of-the-art
filmapparatuur, waardoor ook filmvertoningen mogelijk zijn.
Als het gaat om publieksservice, is de organisatie aangepast met een beter bereikbare
Frontoffice en is er continu aandacht voor het verder optimaliseren en verbeteren van
klantenservice. Goede bereikbaarheid en klantenservice staan hoog in het vaandel van
Parkvilla.
Bij Cultuurcentrum Parkvilla werkt een enthousiast team van 9 medewerkers, 4
cultuurcoaches, 27 docenten, 6 medewerkers in de foyer en facilitair, 100 vrijwilligers en
5 onbezoldigde bestuursleden.

“Uit niets iets maken, dat geeft zoveel voldoening! Het kan niet fout
gaan, hooguit anders dan verwacht.” Hanne Krijger, docent Parkvilla
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3. Wat doen wij?
Cultuurcentrum Parkvilla biedt cursussen, film, theater, muziek,
dans, kunstexposities en evenementen voor jong en oud. Wij
breiden ons aanbod uit met de nieuwe opdracht vanuit het project
Preventie in de wijken en kernen van Alphen aan den Rijn.

Cursussen
Parkvilla is een plek waar de bezoekers worden aangestoken om
vooral ook zélf te creëren. Er is keuze uit meer dan 80 creatieve
cursussen op het gebied van beeldende kunst, dans, fotografie,
multimedia, storytelling, theater en kunstgeschiedenis. Voor
iedereen en voor alle leeftijden is er in het aanbod een
interessante, uitdagende of fijne cursus te vinden. Je ontmoet
mensen met dezelfde interesse en gaat onder begeleiding van
ervaren, enthousiaste en deskundige vakdocenten je eigen
creativiteit uitbreiden en nieuwe vaardigheden ontwikkelen.
Behalve fysieke cursussen zullen ook steeds meer digitale
cursussen aangeboden worden met nieuw aanbod. Daarbij is het
de tendens om kortere cursussen in de vorm van een
kunstcarrousel aan te bieden. Met dit nieuwe aanbod verwachten
wij de drempel voor het inschrijven voor cursussen voor nieuwe
doelgroepen te verlagen.

Art-house-film
In ons mooie, kleinschalige filmhuis met twee zalen toont onze
programmeur de beste selectie van art-house-film. Op die manier
laten wij zo veel mogelijk mensen kennis maken met een ander
aanbod dan enkel blockbusters. De theaterzaal is recent uitgerust
met state-of-the-art filmapparatuur, waarmee een tweede filmzaal
is gerealiseerd, die met name geschikt is voor vertoning van
publiekstrekkers. Artistieke films, documentaires, animatie en
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familiefilms kijken wij graag op het grote doek, maar thuis kan je
ook van het aanbod genieten via Picl. Het is een verrijking om
films op meerdere schermen aan te kunnen bieden.
Wij zien een meerwaarde in het combineren van filmvertoningen
met activiteiten en lezingen. Steeds meer zie je dat kunstvormen
gecombineerd worden: crossovers. Die bieden weer nieuwe
inspiratie en inzichten, waarmee ook kunst en cultuur een nieuwe
impuls krijgt. Bij Parkvilla zien wij daarvoor allerlei mogelijkheden.
Een voorbeeld is het combineren van een filmvoorstelling en een
muziekoptreden, waarbij een bepaald onderwerp of genre het
uitgangspunt is.

Theater
In de theaterzaal van Parkvilla beleef je muziek, cabaret, toneel,
colleges, familievoorstellingen en dansvoorstellingen. Onze
huisgenoot Productiehuis Alphen repeteert wekelijks en maakt
jaarlijks voorstellingen. Rock concerten worden geprogrammeerd
door onze huisgenoot Serious Music Alphen. Het
Jeugdtheaterhuis is tevens een vaste en gewaardeerde bewoner
en daarnaast zijn er tal van andere semi-vaste
samenwerkingsverbanden, waaronder De VERhaler.
In de foyer kun je vooraf en na de voorstelling elkaar ontmoeten
en napraten. Daar is altijd een bijzondere expositie te zien,
gecureerd door ons team of in samenwerking met bijvoorbeeld
Alphoto.
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Film en verhaal
Parkvilla is gevestigd in een rijksmonument, oorspronkelijk gebouwd voor jeugdzorg. Voor
een speciale avond stonden jongeren en jeugdzorg weer centraal bij Parkvilla. Op 28 juli
2021 voerde de hoofdrolspeler Yfendo van Praag van de film ‘I Don’t Wanna Dance’ na
de filmvertoning het gesprek met jongeren van Horizon.

Op die woensdagavond was de theaterzaal van Parkvilla gevuld met jongeren van Horizon
Jeugdzorg. Speciaal voor hen werd de film I Don't Wanna Dance vertoond. Voorafgaand
werd de Top Tien (10 eigenschappen van mensen die voor deze jongeren het verschil
maken) overhandigd aan de Kinderombudsvrouw. Na afloop van de film stond Special
Guest: hoofdrolspeler Yfendo van Praag (17) op het podium en ontstond er een mooi
nagesprek met de jongeren in de zaal over de film, de herkenning, de worstelingen en
over jeugdzorg.
De film gaat over de vijftienjarige Joey (Yfendo) en zijn broertje die na twee jaar weer bij
hun moeder gaan wonen. Aanvankelijk lijkt het goed te gaan, maar hun moeder glijdt
langzaam af in haar oude patroon en kan eigenlijk niet meer voor de jongens zorgen. Het
is een waargebeurd verhaal, verteld en gespeeld door de jongen die het zelf meemaakte.
En dat maakt de film en het nagesprek extra bijzonder.
De Top Tien werd overhandigd aan de Kinderombudsvrouw door de 18-jarige Kaynaat
Ramautar van Horizon Jeugdzorg, die flitsinterviews hield onder 100 jongeren. Vervolgens
maakte zij een Top Tien voor hulpverleners, 10 eigenschappen van mensen die voor deze
jongeren het verschil maken.
Een supermooie samenwerking tussen Parkvilla, Stichting WESP en Horizon Jeugdzorg.
En door deze samenwerking kunnen jongeren in jeugdzorg, hun stem laten horen en
wordt hun verhaal verteld. Een positief geluid dat iedereen die betrokken is bij jeugdzorg
een hart onder de riem steekt!

‘Wat een supergave en dierbare avond. Wat een voorrecht om deze
te mogen organiseren met Stichting Horizon en Stichting Wesp’
Cindy van der Hoorn, programmacoördinator Filmhuis/Theater
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Cultuurfestivals
Ieder jaar strijkt Parkkunst, het grootste cultuurfestival van Alphen
aan den Rijn, op Koningsdag in en om Parkvilla neer. Meer dan
25.000 mensen bezoeken jaarlijks dit festival met een
kunstmarkt, muziekplein, kinderactiviteiten en (straat)theater! In
september 2021 wordt er een gezamenlijke opening van het
culturele seizoen in Alphen aan den Rijn georganiseerd in
samenwerking met onder andere Khabbaz, Bibliotheek Rijn en
Venen, Theater Castellum en de Nieuwe Muziekschool Alphen.

Cultuureducatie
Voor basisscholen en voortgezet onderwijs organiseren wij
diverse projecten en activiteiten op het gebied van beeldende
kunst, muziek, dans, theater, media en erfgoed. Als penvoerder
van het project Cultuureducatie met Kwaliteit dragen wij bij aan
de vaste plaats van cultuureducatie in het schoolprogramma, de
deskundigheidsbevordering
van
leerkrachten
en
de
samenwerking tussen onderwijs en het culturele veld en in nauwe
samenwerking met het Cultuurpalet.

Cultuurparticipatie
Vanuit het project Preventie gaan vier cultuurcoaches van Parkvilla
en een cultuurcoach van Bibliotheek Rijn en Venen de wijken en
kernen van de gemeente in om kunst en cultuur en het sociaal
domein samen te brengen. Zo kunnen nog meer inwoners
genieten van kunst en cultuur, wat ongetwijfeld een bijdrage levert
aan hun welzijn en de sfeer van de wijk/kern waarin ze wonen.

Verhuur voor events
Parkvilla heeft grotere en kleinere ruimtes en unieke
mogelijkheden voor bedrijven en particulieren voor feesten,
bruiloften, recepties, bedrijfspresentaties, relatiedagen, lezingen,
maar ook voor workshops, culturele activiteiten of besloten
theater- en filmvoorstellingen. Voor de Alphense dansschool is
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Parkvilla de plek waar de leerlingen jaarlijks op het podium staan
en optreden voor publiek. Voor ouders en kinderen is Parkvilla de
plek waar de schoolmusical plaatsvindt waarmee de basisschool
wordt afgesloten. Een bijzonder moment!
Daarnaast zijn er ook nog activiteiten, zoals kunstreizen en
excursies.

“De creatieve omgeving, het culturele klimaat en de mogelijkheid nog
Waarinvind
je ons?
een drankje 4.
te doen
de foyer,
zijn redenen dat wij voor Parkvilla
kiezen.” Henk Langerak, bestuurslid Alphoto
10
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Elk jaar mogen wij ruim 60.000 bezoekers en cursisten
ontvangen in ons prachtige gebouw. Wij zijn de gelukkige
bewoners van het rijksmonument de Koningin Wilhelminaschool
waar meer dan 100 jaar terug de Marthastichting zich inzette
voor jeugdzorg. Cultuurcentrum Parkvilla ligt in het prachtige park
Rijnstroom met fraaie bomen, vijvers, bankjes en mooie plekjes.
De voormalige leslokalen zijn nu cursuslokalen, de kerk/gymzaal
is een theater (ook voor film en lezingen) voor ruim 200
bezoekers en een groot klaslokaal is omgevormd tot een filmhuis
voor 72 liefhebbers van art-house-films. Cultuurcentrum Parkvilla
kent een flink aantal huisgenoten, waaronder theater
productiehuis Alphen, Serious Music Alphen en Alphoto, die
samen met ons gebruik maken van dit sfeerrijke gebouw. De
locatie is goed bereikbaar en dichtbij het centrum van Alphen aan
den Rijn.
Maar Parkvilla is steeds vaker ook te vinden in de wijken en kernen
om kunst en cultuur zo dicht mogelijk bij de inwoners te brengen.
Parkvilla richt zich op álle inwoners van jong tot oud van Alphen
aan den Rijn, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude, Koudekerk,
Aarlanderveen en Zwammerdam. Daarnaast vervullen wij ook een
functie voor de regio.

“Zeer kundige docent, mooie opdrachten, zeer divers. Buitengewoon
leuke en hechte groep mensen.” Cursist over Angenelle Thijssen,
docente Expressief Schilderen.
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5. Uitgangspunten gemeente
Cultuurvisie
De nieuwe Cultuurvisie van de gemeente Alphen aan den Rijn is
voor Parkvilla een ijkpunt. Wij zijn enthousiast dat er een nieuwe
visie is waarin een beeld wordt geschetst van wat er op het gebied
van kunst en cultuur in Alphen aan den Rijn in ontwikkeling is.
Parkvilla wordt genoemd als belangrijke culturele instelling binnen
de culturele basisinfrastructuur. Wij zijn trots op onze plaats en rol
in de culturele basisinfrastructuur in Alphen aan den Rijn. Tegelijk
beseffen wij dat dit een nadrukkelijke verplichting met zich
meebrengt. Een uitdaging die wij graag oppakken.

Verbinding en samenwerking
In de nieuwe Cultuurvisie wordt gezocht naar verbinding en
samenwerking. Dit komt overeen met het voorliggende
beleidsplan van Parkvilla. Samenwerking met het Cultureel
Platform Khabbaz is voor ons een belangrijke toevoeging. De
afgelopen periode hebben wij de contacten met de
cultuurmakelaar als positief ervaren. Wij kunnen een belangrijke,
verbindende rol spelen in het platform.

Kunst, cultuur én cultuurhistorie
De relatie tussen kunst en cultuur en cultuurhistorie is bij Parkvilla
duidelijk aanwezig door de vestiging in een rijksmonument.
Daarvan wordt al gebruik gemaakt en gaan wij de komende
beleidsperiode nog meer op inzetten. De interactie tussen kunst
en cultuur enerzijds en cultuurhistorie anderzijds is een kans die
voeding geeft aan de verbeelding die aan beide kanten een rol
speelt.
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Financiering
Bij de uitvoering van onze ambities is een goede financiële
grondslag een duidelijke voorwaarde voor succesvol werken. Tot
nu toe was Parkvilla voor ruim een kwart van haar begroting
afhankelijk van externe financiering. Door invulling te geven aan
het project Preventie, waarbij cultuurcoaches de wijken en kernen
van de gemeente in gaan om daar projecten en activiteiten te
ontwikkelen, wordt de financiële basis verbreed. Tegelijk betekent
dit ook dat co-financiering nog meer dan anders die basis moet
bieden. Voor Parkvilla blijft het daarom telkens een enorme
uitdaging om financieel verantwoord te opereren. Dankzij de
steun van de gemeente, maar ook van sponsors en Vrienden van
Parkvilla, kunnen we veel projecten en activiteiten uitvoeren.
Daarbij is de financiering een wezenlijk onderdeel van de
besluitvorming. Bij het zoeken van financiële oplossingen moet
nog wel te vaak een grens opgezocht worden, die niet altijd
bevorderlijk is voor onze programma’s en organisatie.

Code Inclusie en Diversiteit, Governance en Fair
Practice
Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen willen wij ook inhoud
geven aan belangrijke thema’s als diversiteit en inclusie. Parkvilla
kan en wil daar meer en verder invulling aan geven, zowel
binnenshuis als in de wijken en kernen. Daarbij sluiten wij aan bij
de monitoring die op een gegeven moment gaat plaatsvinden. De
Code Inclusie en Diversiteit is ons uitgangspunt waarbij er
aandacht is voor programma, personeel, publiek en partners. Bij
het aannemen van nieuwe collega’s streven we naar diversiteit. In
de praktijk blijkt dat niet altijd mee te vallen en we gaan op zoek
naar best-practices waar wij van kunnen leren. Wij zijn ervan
overtuigd dat het belangrijk en noodzakelijk is. Verder gaat het
natuurlijk ook om degenen die bij ons een cursus kunnen volgen,
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een theater- of filmvoorstelling bijwonen of meedoen aan een van
onze projecten of activiteiten. Daarbij gaan wij ervan uit dat de
nieuwe cultuurcoaches ons meer in contact kunnen laten komen
met nieuwe doelgroepen. Bij het zoeken naar nieuwe
samenwerkingspartners nemen we ook de code als uitgangspunt.
De Governance Code is een leidraad bij onze manier van werken,
waarover wij regelmatig regelmatig verantwoording afleggen. Dat
geldt eveneens voor de Fair Code Practice, die de eerlijke betaling
van culturele makers ook bij Parkvilla moet garanderen. In het
beleid van Parkvilla wordt daar duidelijk een punt van gemaakt.
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Actief in het sociaal domein
In een tijd waarin maatschappelijke onderwerpen steeds meer komen bovendrijven, is het
ook logisch dat het sociaal domein binnentreedt in de wereld van kunst en cultuur.
Onderwerpen als veiligheid, eenzaamheid en dementie, om er maar drie te noemen,
kunnen heel goed een vertaling krijgen in de wereld van kunst en cultuur. Daardoor
ontstaat niet alleen een bepaalde diepgang, maar wordt ook een verbinding gelegd met
allerlei nieuwe doelgroepen. Wij zijn dan ook blij met de aanstelling van cultuurcoaches in
alle wijken en kernen van de gemeente.
Cultuurparticipatie hoort als geen andere in het programma van Parkvilla thuis. Van
deelname aan cursussen door onze trouwe doelgroepen zien wij een langzaam groeiende
participatie vanuit nieuwe doelgroepen. Wij willen deze ontwikkeling stimuleren door een
afwisselend en aantrekkelijk aanbod van activiteiten voor een breed publiek.
Bij Parkvilla wordt structureel gewerkt aan het leggen van een basis voor kunst en cultuur
in het onderwijs. Via CMK, Cultuureducatie met Kwaliteit, gesteund door het Fonds voor
Cultuurparticipatie, worden scholen in het basis- en voortgezet onderwijs ondersteund bij
het structureel opnemen van cultuureducatie in het curriculum. Wij zijn enthousiast dat
steeds meer scholen daarvoor openstaan. De cultuurcoaches ontwikkelen de verbinding
tussen de scholen met de wijken en kernen. Zo ontstaat een stevig netwerk voor kunst
en cultuur in de gemeente.
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6. Missie, visie en kernwaarden
Visie Parkvilla
Het leven verrijken door kunst en cultuur
Wij geven een actuele en onderscheidende invulling aan
cultuurbeleving en willen hiermee cultuur voor iedere inwoner van
Alphen aan den Rijn en omstreken toegankelijk maken, waarbij de
kernwaarden verbinding, creativiteit en beleving een grote rol
spelen.

Missie Parkvilla
Onze missie is een inspirerende en toegankelijke
ontmoetingsplaats te zijn in ons rijksmonument. Een plek waar
iedereen kan genieten van kunst en cultuur en waar creatieve
talenten worden gestimuleerd en ontwikkeld. Wij geloven
namelijk dat cultuur, kunst en creativiteit bijdragen aan de
ontwikkeling en het geluk van ieder mens én aan een leefbare en
waardevolle samenleving.
Dit doen we door een breed pakket aan culturele activiteiten aan
te bieden en te faciliteren, niet alleen in Parkvilla, maar ook dichtbij
de inwoners van het werkgebied. Wij organiseren en
programmeren niet alleen zelf, maar stellen ook het podium en
de lokalen beschikbaar aan onze samenwerkingspartners en
huisgenoten. Samen met culturele en maatschappelijke partners
organiseren wij activiteiten op scholen, in wijken, kernen en
andere plekken in Alphen aan den Rijn. Hiermee zorgt Parkvilla
voor verbinding in de brede en diverse gemeente die Alphen aan
den Rijn is.
Kunst en cultuur heeft steeds meer een maatschappelijke
betekenis. Cultuurcentrum Parkvilla wil als culturele organisatie
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steeds meer projecten en activiteiten realiseren die verbonden
worden met het sociaal domein. De cultuurcoaches slaan een
belangrijke brug tussen kunst en cultuur en het sociale domein.
Samenwerking met andere organisaties op het gebied van kunst
en cultuur en de cultuurmakelaar, maar ook op het terrein van het
sociaal domein zijn daarbij voor Parkvilla van groot belang. De
samenwerking met de gemeente is daarbij natuurlijk
vanzelfsprekend.
De kwaliteit bij het uitvoeren van taken staat bij Parkvilla hoog in
het vaandel, terwijl tegelijkertijd gestreefd wordt naar een breed
en afwisselend programma waar steeds meer doelgroepen zich
in kunnen vinden.

Kernwaarden
Creëren
Bij Parkvilla kun je je creativiteit uitleven en talenten ontwikkelen.
In kunst en cultuur uiten we als mens onze identiteit. Het samen
beleven, maken en delen van kunst en cultuur verhoogt het
gemeenschapsgevoel en draagt bij aan een creatieve, innovatieve
en leefbare samenleving. Parkvilla helpt je bij het vinden en
beleven van waardevolle culturele ervaringen. Het maakt zo je
leven interessanter, mooier en spannender. Cultuureducatie van
jong tot oud draagt zo bij aan je persoonlijke ontwikkeling.

Beleven
Met Parkvilla is cultuur dichtbij en toegankelijk voor ieder van jong
tot oud.
Cultuurcentrum Parkvilla biedt mensen inspirerende ontmoetingen
met kunst en cultuur. Mensen, van piepjong tot senior, kunnen
hun horizon verbreden, nieuwe ervaringen opdoen en hun
talenten ontwikkelen. Cultuur opent deuren en stimuleert mensen
om mee te blijven doen in onze snel veranderende samenleving.
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Het maakt het ook gemakkelijker om afstand te nemen van alles
wat je beleeft.

Bij Parkvilla kun je genieten van kunst en cultuur.
Parkvilla is niet alleen een broedplaats voor cultuur waarmee je
zelf aan de slag kan, maar ook de plaats waar je kan genieten van
films, theatervoorstellingen, muziek, dans, exposities en speciale
evenementen. Zo ontdek je weer nieuwe werkvormen, artiesten
en optredens waar je veel plezier aan beleeft. Verrassend is het
altijd ook om te zien wat voor prestaties amateur-kunstenaars
kunnen leveren. Ontdek zo niet alleen jezelf, maar ook anderen
bij Parkvilla.

Verbinden/Samen
Samenwerken doe je altijd bij cultuur.
Als cultuurcentrum werkt Parkvilla al veel samen met culturele en
maatschappelijke partners bij het organiseren van activiteiten. De
gemeente is een belangrijke opdrachtgever en ook de
Cultuurmakelaar speelt een belangrijke rol. In de wijken en kernen
wordt samengewerkt met lokale partners, vertegenwoordigers
van het sociaal domein en particuliere initiatiefnemers als het gaat
om het organiseren van cultureel-maatschappelijke activiteiten.
De cultuurcoaches van Parkvilla zijn de netwerkers die lokale
partners bij elkaar brengen, stimuleren, ondersteunen en
adviseren.

Cultuur voor iedereen in elk deel van de gemeente.
Parkvilla is door haar ligging prima bereikbaar voor alle inwoners.
Tegelijk worden activiteiten aangeboden in alle delen van de
gemeente, waarbij gebruik gemaakt wordt van faciliteiten als
buurthuizen, wijkcentra en bibliotheken. Tot welke groep
inwoners ook behoren, er zijn altijd culturele voorzieningen in de
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eigen woon- en leefomgeving. Inclusief werken en inspelen op
maatschappelijke thema’s binnen het sociaal domein, zoals
eenzaamheid en dementie, horen daar natuurlijk ook bij.

Iedereen is welkom!
Mensen van alle leeftijden en achtergronden krijgen bij Parkvilla de kans om hun horizon
te verbreden, nieuwe ervaringen op te doen en talenten te ontwikkelen. Kunst en cultuur
openen deuren en stimuleren mensen om mee te blijven doen in onze snel veranderende
samenleving. Kunst stelt de vraag wat van belang is, wat waardevol is.
Kunst en cultuur geeft mensen handvatten even afstand te nemen van alles wat ze
beleven, omdat kunst en cultuur nieuwe perspectieven bieden op de werkelijkheid om ons
heen. Het draagt bij aan je dagelijks leven tijdens je werk, zorg en relaties met anderen.
Kunst en cultuur maakt het leven uitdagender, spannender en mooier. Voor iedereen is
het van groot belang om talenten en vaardigheden te blijven ontwikkelen. Wie talenten
ontdekt, ontwikkelt en deze ook leert te gebruiken, krijgt een springplank om het leven
meer in eigen hand te nemen en bij te dragen aan de samenleving. Door te focussen op
de ontwikkeling van talenten zijn mensen sterker in staat om bewuster keuzes te maken
en wordt de zelfredzaamheid van ieder versterkt.
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7. Ambities, doelen en resultaten
De kern van Parkvilla is creëren, beleven en verbinden. Deze kern
loopt als een rode draad door Parkvilla heen.

Kernwaarde Creëren
Creatie en co-creatie of uitdrukking geven aan je expressie is het
DNA van Parkvilla en daarmee de basis van onze ambities.

Concreet doel
Inwoners van alle leeftijden kunnen zich bij Parkvilla creatief
ontwikkelen op basis van hun interesse. Cursisten leren om hun
talenten verder te ontdekken en onder professionele begeleiding
zich verder te specialiseren in kunst en ambacht.

Resultaat
•
•
•
•

Een creatief en gevarieerd cursusaanbod in diverse
kunstdisciplines.
Meer jongeren ontdekken en ontwikkelen hun talent bij
Parkvilla.
Actuele, toegankelijke, korte on- en offline cursussen
trekken nieuwe cursisten.
Kindercursussen sluiten aan op binnenschoolse
cultuureducatie.

Concreet doel
Parkvilla faciliteert en stimuleert het bezoek aan en de beoefening
van kunst en cultuur in Alphen aan den Rijn in de wijken en de
kernen.
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Resultaat
•

•

•

Cultuurcoaches zijn aanjagers, trekken de kar en
ontwikkelen relevante programma’s en projecten (mits
daar financiering voor is) in samenwerking met culturele
verenigingen, buurthuizen, welzijnsinstellingen,
zorginstellingen, buurthuizen en lokale overheden.
Parkvilla activiteiten hebben zichtbaar bijgedragen aan
de persoonlijke ontwikkeling en het welzijn van
deelnemers en bezoekers.
Alphenaren uit elke leeftijdsgroep zijn zowel binnen als
buiten Parkvilla actief met kunst en cultuur.

Kernwaarde Beleven
Door in te zetten op beleving bieden we bezoekers en
deelnemers van onze activiteiten de mogelijkheid om mooie
persoonlijke en collectieve ervaringen op te doen.

Concreet doel
Programmeren zonder podium. Onder deze noemer gaan wij
samen met bestaande en nieuwe partners op onverwachte
plekken in de wijken en kernen programmeren. Theater in het
park of door het hele gebouw, spoken word op zolder of in de
woonkamer. We maken een deel van het Parkvilla programma
samen met en voor de inwoners.

Resultaat
•
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In nauwe samenwerking met inwoners en onze partners
worden programma’s en activiteiten georganiseerd
binnen en buiten Parkvilla.

•

•

Het Parkvilla programma is relevant, divers en sluit aan
op de behoeften vanuit de inwoners van de gemeente
en onderscheidt zich van collega podia.
Een aansprekend aanbod van kunst en cultuur heeft
langdurig positieve effecten op de aantrekkelijkheid van
Alphen aan den Rijn om te wonen en te werken.

Concreet doel
Parkvilla organiseert authentieke cultuur- en filmprogrammering,
biedt een professioneel podium voor nieuw talent, het
amateurveld, concerten, dans en theater in co-creatie en draagt
zo bij aan cultuurbeleving. Bij Parkvilla kun je beleven, maken en
laten zien. Wij tonen programmering van professionele en
smaakmakende theatermakers, regisseurs, acteurs, muzikanten
en kunstenaars. Maar daar sta je als amateur of aanstormend
talent ook voor de eerste keer op het podium tijdens de
schoolmusical, met de theatergroep, met je band of presenteer je
je kunstwerk op een expositie.

Resultaat
•
•
•
•
•
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Dagelijkse programmering arthouse films.
Parkvilla is een broedplaats en biedt ruimte voor
experimenten van (regionale) kunstenaars.
Film-, theater- en kunstfestivals, thema- en
vakantieprogramma’s, combinatie-aanbod.
Divers aanbod van theater maken en kijken, kunst,
cursussen, lezingen.
Parkvilla is de culturele huiskamer van Alphen aan den
Rijn.

Concreet doel
Alle kinderen en jongeren in Alphen aan den Rijn krijgen de kans
om door middel van cultuureducatie hun talent te ontdekken en
hun horizon te verbreden.

Resultaat
•

•

•
•

Met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit
bereikt Parkvilla in 2024 65% van de scholen voor
primair en voortgezet onderwijs in de gemeenten
Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop.
Door kinderen in het primair en voortgezet onderwijs in
aanraking te brengen met kunst en cultuur leren zij
21ste-eeuws vaardigheden.
Kunst en cultuur is geïntegreerd in het onderwijs en
levert daarmee een bijdrage aan kansengelijkheid.
Met de projecten Verwonder om de Hoek en de
Schooltoneelclubs heeft Parkvilla een brug geslagen
tussen binnen- en buitenschoolse cultuureducatie.

Kernwaarde Verbinden
Door het verbinden en het delen van wat we doen en het belang
ervan, genereren we een groter bereik en meer resultaat. Onze
(culturele) partners zijn hierbij een onmisbare schakel.

Concreet doel
Het opbouwen van een hechte Parkvilla community, een
laagdrempelige plek waar iedereen zich welkom voelt. Een
community die samen de liefde voor kunst en cultuur deelt en
deze uitdraagt naar anderen.
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Resultaat
•
•
•
•
•
•

Sterkere band tussen bezoekers en cursisten met
Parkvilla en het aanbod.
Terugkerende bezoekers en trouwe cursisten.
Meer aandacht voor de ervaringen van bezoekers en
cursisten.
Mond-tot-mondreclame vanuit betrokkenheid met
Parkvilla.
Vergroten van naamsbekendheid.
Parkvilla heeft een eigen theatergezicht.

Concreet doel
Iedereen bij Parkvilla is bevlogen van zijn vak, dol op kunst en
cultuur, betekenisvol en haalt het optimale uit zichzelf.

Resultaat
•
•
•
•
•

Onze medewerkers werken met plezier, het
ziekteverzuim is laag.
Medewerkers, vrijwilligers en docenten werken vanuit
onze ambitie en kernwaarden.
Integrale samenwerking tussen de cultuurcoaches.
Een gezonde balans tussen beschikbare financiële
middelen en inzet van de medewerkers.
Onze processen zijn lean en mean.

“Vrijwilligerswerk is leerzaam, nuttig én heel leuk. Vooral bij Parkvilla!
En je blijft meedraaien in de maatschappij. Cora Wijnhof, vrijwilliger
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8. Tot slot
Het leven in een sterk veranderende wereld vraagt ook van
Parkvilla een nieuwe kijk op haar activiteiten. Kunst en cultuur kan
mensen helpen om de veranderingen op waarde te schatten. Met
nieuwe technieken en kunstvormen wil Parkvilla ook helpen bij
vooruitkijken. Zo is Parkvilla een belangrijke partner als je je leven
graag met kunst en cultuur wil verrijken.
De coronatijd heeft een grote impact gehad op het culturele leven
binnen en buiten Parkvilla. Het heeft ons ook flexibel gemaakt. We
denken niet in beperkingen, maar in nieuwe kansen, open deuren
en ruimte maken voor onze ambities. Tegelijkertijd realiseren we
ons dat we een langere tijd nodig zullen hebben om het ‘nieuwe’
normaal te vinden en onze trouwe bezoekers en cursisten weer
verleiden de weg te vinden naar Parkvilla.
Deze beleidsvisie is natuurlijk slechts een begin. Na een lastige
coronaperiode gaan we met nieuwe energie aan de slag met onze
activiteiten. De basis daarvoor is volgens ons al gelegd, waarbij
wij ons bewust zijn van wat de nieuwe ontwikkelingen nog van
ons gaan vragen. De jaren 2022 en 2023 zullen wij nodig
hebben om het ‘nieuwe normaal’ te vinden.
De komende beleidsperiode gaan wij in met een positief gevoel
over Parkvilla. Wij verwachten een actieve periode met nieuwe
vergezichten die ons verder brengen op de weg naar participatie
van de inwoners van onze gemeente als het gaat om kunst en
cultuur. Wij zijn klaar voor die uitdagende toekomst!
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