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ambitie 2022: 
6000 kinderen

Onze organisatie versterken3

1 Meer kinderen ondersteunen

2 Grotere bekendheid JCFA

Beleidsplan 2019-2022 in vogelvlucht

Doelstellingen en speerpunten

Laat ouders weten 
hoeveel plezier hun 
kind aan cultuur-
participatie beleeft

1 op de 4 
Amsterdamse jongeren groeit op in armoede. 

Het JCFA vindt dat alle kinderen in amster dam 

dezelfde kansen moeten hebben, onafhankelijk van de buurt waarin je woont, 

of de school waar je naartoe gaat. Kinderen hebben het recht om zich optimaal 

te ontwikkelen, ongeacht de omstandigheden waarin ze opgroeien. We stellen 

ons tot doel kansen voor alle Amsterdamse jongeren te creëren om hun 

talenten te ontwikkelen. We maken er ons sterk voor dat jongeren die kunst 

niet als vanzelfsprekend van huis uit mee krijgen, de kennis en vaardigheden 

leren om zich artistiek te uiten. Dit alles vanuit de optiek dat positieve en 

leerrijke ervaringen met kunst bijdragen aan hun 

persoonlijke ontwikkeling en hen sterker maken 

voor de toekomst. Het JCFA ondersteunt deze 

jongeren door het lesgeld te voldoen.

We zoeken nog meer verbindingen met 

private en maatschappelijke partners 

om onze slagkracht te vergroten

fi nanciën

We promoten 

de waarde 

van cultuur

We stimuleren een 

betere aansluiting 

tussen vraag en 

aanbod

We vragen 

aandacht voor 

betere door stroming 

van talent

Ambassadeurs Partnerschappen Publiciteitscampagne

Optimaliseren  van 

bedrijfsprocessen 

Geleidelijke uitbreiding 

van de organisatie Cultuur laat jongeren 
nadenken over waar 
ze voor staan

meer weten
over het Jongerencultuurfonds 

of ons hele beleidsplan lezen? 

Neem dan contact op via

info@jongerencultuurfonds.nl 

of kijk op:

www.jongerencultuurfonds.nl
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de rol 

van het 

jcfa creëren

stimuleren

aanjagen
adviseren

ondersteunen

verbinden
samenwerken

Welke rol pak jij?
Directeur JCFA

‘Wij vinden dat alle
 Amster-

damse kinderen moeten kunnen 

meedoen. Daar zetten we ons 

voor in.’

Het kind

De experts

De organisatie 

Het geld

Het kind

Adam is een Amsterdamse knul uit een groot gezin 

in Noord. Zijn ouders werken hard, maar hebben 

samen een laag inkomen. Adam heeft een bijzonder 

levendige fantasie. Sinds hij een pen kan vasthou-

den, tekent hij de wereld zoals hij die ziet. 
de culturele instelling

‘Het is super dat er kinderen als Adam bij ons binnen-

komen. We komen er samen met het JCFA steeds beter 

achter hoe we dat nog meer voor elkaar krijgen.’

De minister

‘In een tijd waarin de vraag hoe we kunnen samen-

leven een van de prangenste vragen is, zijn kunst en 

cultuur geen luxe maar noodzaak’

Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap

De moeder

‘Adam kan mooi tekenen, uren is hij er mee 

zoet. Hij werkt nu ook geconcentreerder aan 

z’n rekensommen’

De interne cultuur -

coördinator (ICC’er)

‘Ik heb tegen Adams meester gezegd dat 

Adam eens moet gaan kijken bij Noordjes 

Kinderkunst. Daar krijgen kinderen les van 

professionele kunstenaars.’

De ambassadeur

‘Ik ben lid van de Young Advisory Board 

omdat ik vind dat elke ouder en elk jongere 

moet weten hoe tof het is om je creativiteit 

de ruimte te geven.’

De vader

‘Als Ik zie wat Adam allemaal 

maakt, ben ik heel trots.’

De leerkracht

‘Ik krijg elk jaar duizenden tekeningen 

onder ogen, de een nog mooier dan 

de ander. Maar die van Adam zijn 

anders. Hij heeft echt talent.’

De onderzoeker

‘Cultuur is misschien wel de kern 

voor de ontwikkeling van jonge 

mensen’. 

Kim Putters, directeur SCP, 2017

De schooldirecteur 

‘We beginnen elk tien-minuten gesprek 

met een blik op het ckv-portfolio van de 

leerling. Dan zien ouders ook hoeveel ple-

zier hun kind aan cultuureducatie beleeft.’

De ambtenaar van 

de gemeente

‘We zijn bondgenoten in het 

Aanvalsplan Armoede. ‘

De wethouder

‘In buurten waar de meeste kinde-

ren uit kwetsbare gezinnen wonen, 

zetten we extra in op naschoolse 

activiteiten op het gebied van edu-

catie, natuur, sport en cultuur.’ 

Coalitieakkoord Amsterdam 

De mecenas

‘Wij geven geld voor getalenteerde 

jongeren die zelf de vooropleiding 

of hun materiaal, kleding of instru-

ment niet kunnen betalen. Het JCFA 

bemiddelt daarbij.’

De schoolarts

‘Een lesje urban dans gaat 

obesitas net zo goed tegen als 

een potje voetbal.’

de uitnodiging

Laat ons weten welke rol jij w
ilt spelen en neem 

contact op met Hanneke van Wees (directeur) 

via hanneke@jongerencultuurfonds.nl


