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                                          Plafond Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk in Breda. Foto: Ralf Roletschek, CC BY 3.0. 
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I. Grote Kerk Breda – Missie en visie  2020 -2030  
 

1. Inleiding  
 
De Stichting Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk Breda (Stichting GKB) focust zich 
de komende 10 jaar op drie pijlers. De eerste is het behoud en beheer van het 
rijksmonument, waarbij met name aandacht is voor de restauratie van de lage 
kooromgang. Tweede pijler is de effectieve exploitatie van het gebouw op basis 
van een scherp en inhoudelijk profiel. En de derde pijler is de professionalisering 
van de organisatie die aansluit bij de hiervoor genoemde ambities. 
 
Voor de instandhouding van het gebouw blijft restauratie en regulier onderhoud 
een continu aandachtspunt. Dankzij het nieuwe regeringsbeleid ten aanzien van 
Cultureel Erfgoed, zijn in 2018 en 2019 voor tien jaar afspraken gemaakt met Rijk, 
Provincie en Gemeente. Dat biedt op het gebied van restauratie en 
instandhouding zekerheid aan onze bezoekers, aan onze medewerkers, aan onze 
subsidiegevers en financiers.  
Deze structurele stroom van financiële middelen voor restauratie, creëert een 
stabiele omgeving voor de verdere ontwikkeling van de inhoudelijke profilering. 
Een visie en beleid met betrekking tot de exploitatie van de Grote Kerk-visie, 
wordt in deze notitie gegeven.  
 
Deze visie is bedoeld voor de periode 2020-2030 en zal in de periode 2020-2024 
concrete invullingen krijgen waarna in de jaren 2025 en 2026 het gerealiseerde 
beleid wordt geëvalueerd en zo nodig aangepast.   

2. Missie 
 
De Grote Kerk Breda (Grote Kerk) is hét levend icoon van Breda.  
 
Met het behoud van dit cultureel religieus erfgoed voor ons nageslacht en de 
beleving ervan door de huidige generatie, geeft de Stichting GKB invulling aan 
de duurzaamheid van onze samenleving. Trefwoorden daarbij zijn: 
onderhouden om te bewaren, zorgvuldig beheren en creatief gebruiken. 
 
De Grote Kerk is een cultureel podium en een ontmoetingsplaats in het centrum 
van de stad. Van oudsher is er een natuurlijk verband tussen de Grote Kerk als 
publieke binnenruimte van de stad en de Grote Markt als de buitenruimte. De 
Grote Kerk en de Grote Markt vormen samen het kloppend hart van Breda.   
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De Grote Kerk maakt de ontwikkeling van onze samenleving tastbaar, voor onze 
tijd en in de huidige periode waarin we mede de basis leggen voor de 
ontwikkelingen na ons.  
 
 

2.1 Behoud en beheer op basis van karakter en kwaliteit 
  
Op 8 april 1998 verscheen naar aanleiding van de afronding van de restauratie, 
een gehele bijlage in Dagblad De Stem gewijd aan de Grote of Onze Lieve Vrouwe 
Kerk. In het artikel “De Grote Kerk van het jaar 2000” vat redacteur Peter de 
Leeuw kernachtig het unieke van de GKB samen: 

 De Grote Kerk is het beste en mooiste bewijs dat er zowel voor als na ons 
iets is. Een oogopslag van de eeuwigheid en voortdurende beweging; 

 De architectuur van de Grote Kerk tracht de ruimte, de leegte oftewel de 
stilte in te kapselen. Wil vormgeven aan het goddelijke zwijgen;  

 De architectuur wil naar perfectie reiken en is gebaseerd op kwaliteit die 
haar oorsprong vond in de destijds internationale moderne architectuur in 
Italië. 

 

Het bereiken van topkwaliteit op alle terreinen was bij ontwerp en bouw van de 
Grote Kerk het uitgangspunt van de opdrachtgevers. Dat vertaalde zich o.a. in het 
gebruik van zeer hoogwaardige bouwmaterialen, optimale lichtval en strakke 
consequente vormgeving. Daarmee werd het nastreven van een hoge kwaliteit 
beeldbepalend voor de beleving van het gebouw. Kenmerken van wat we thans 
Dutch Design noemen was in de architectonische vormgeving van destijds al 
waarneembaar: minimalistisch, experimenteel, innovatief en onconventioneel. 
Kwaliteit in al zijn vormen en op alle terreinen was het centrale begrip voor de 
Nassaus, de oorspronkelijke opdrachtgevers, Total Quality Management avant la 
lettre.  
  
De unieke architectuur en de historische uitgangspunten - voortdurende 
beweging, stilte en kwaliteit - vormen de uitgangspunten voor instandhouding 
én eigentijdse inhoudelijke invulling van de Grote Kerk. 
 

Bij de instandhouding van de Grote Kerk kiezen wij voor behoud van het 
specifieke karakter van het (kerk) gebouw. Dit komt tot uiting in het 
streven naar een hoogwaardig (internationaal) kwaliteitsniveau. 
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2.2 Gebruik op basis van identiteit en maatschappelijke impact 
 
De Grote Kerk is niet langer exclusief een plaats voor het uitdragen van het 
(christelijk) geloof. Mensen, juist ook jongere generaties, hebben nog steeds wel 
behoefte aan het duiden van de eigen identiteit1, van de ‘eigen plek hier op 
aarde’ in relatie tot de wereld om ons heen. 
We leven in een tijd van deïnstitutionalisering van de religie. Duiding wordt vaak 
gezocht in een mix van ideeën en tradities die geleend worden uit godsdiensten 
en filosofische stromingen. Belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen zoals als 
’duurzaamheid’, ‘inclusiviteit’, ‘kennisoverdracht’ en ‘ontmoeting’ spelen daarbij 
een belangrijke rol.  
Het ontwikkelen van een persoonlijke identiteit én die van de groep gebeurt in 
een onophoudelijk proces van cultuur- en kennisoverdracht.  De Stichting GKB wil 
dat proces faciliteren door een actief platform te bieden en ontmoeting en 
kennisuitwisseling te bevorderen. Religieus erfgoed is kapitaal van ons allen, nu 
en in de toekomst. Dit erfgoed is inclusief en een verrijking voor iedereen.   
 

Wij maken van de Grote Kerk een plaats voor cultuur- en 
kennisoverdracht en dragen bij aan de versterking van de cohesie en 
inclusie in de samenleving van vandaag. 
 

3. Visie op de toekomst. 
 
Het beleidskader waarbinnen restauratie en exploitatie plaatsvindt verandert 
voortdurend. De financiering van restauratie en onderhoud was voor het 
omvangrijkste deel afhankelijk van plaatselijke en provinciale subsidies en voor 
een belangrijk deel afhankelijk van een eigen bijdrage die moet komen van 
giften/donaties etc. Het nieuwe rijksbeleid cultureel religieus erfgoed biedt 
mogelijkheden voor financiering van restauratie en voor ontwikkeling van een 
Grote Kerk-visie.  
 
Op basis van de uitgangspunten die voortkomen uit de missie richt de visie zich 
naast behoud, gebruik, ontmoeting en gesprek bovenal ook op kwaliteit en 
impact. Dat wil zeggen dat de Grote Kerk zich ontwikkelt tot een plek die een 
plaats inneemt in het hart van de samenleving en herkenbaar is doordat in alles 
wat de Stichting GKB toont, de kwaliteit van het gebouw weerspiegeld wordt. 

                                               
1 We baseren ons bij de verwachting van de huidige en toekomstige generaties op twee publicaties van het Sociaal en  Cultureel Planbureau 

(mei 2014 en juni 2019) en een publicatie van denkbeelden van David Wootton, historicus (NRC 15-6-2019). Volgens Wootton willen mensen 
zich geborgen voelen, ze zijn doorgaans verknocht aan hun vertrouwde ervaringen en gewoonten, hebben een gevoel van continuïteit nodig en 
verzetten zich instinctief tegen al te snelle veranderingen. De publicatie van SCP over de Nederlandse identiteit ( juni 2019) bevestigt dat beeld. 
Nederlanders hechten vooral aan symbolen en tradities (feestdagen, oude gebruiken) of benadrukken juist het belang van burgerlijke vrijheden 
(het recht om te demonstreren of de godsdienstvrijheid). Men vindt geschiedenis en tradities belangrijk, zonder alle details te (willen) kennen. 
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De Grote Kerk is het onbetwiste middelpunt van de stad. De Grote Kerk is 
daarmee deel van de Collectie Breda2 en een belangrijk onderdeel van de 
historische biografie van de stad. Het is daarom belangrijk de herkenbaarheid en 
de verhalen van de christelijke kerk te behouden en naar het nu te halen. De 
Stichting GKB geeft een eigentijdse invulling en beleving aan religieus erfgoed. 
De Grote Kerk is van oorsprong altijd al een dynamische ontmoetingsplek 
geweest, waar verleden, heden en toekomst elkaar ontmoeten. Het bezoek aan 
de Grote Kerk heeft altijd grote impact en staat garant voor een sterke beleving. 
Dit komt voort uit de kwaliteit van de architectuur van de kerk, de grote zorg en 
aandacht voor het behoud van dit historisch erfgoed, - een zorg die duurzaam is 
en gericht is op de toekomst – en een hoogwaardige programmering waarin 
kwaliteit altijd voorop staat. Hiermee is de Grote Kerk A Place Beyond Belief naar 
het werk van Nathan Coley uit 20123. Coley benadrukt in dit werk het belang van 
geloof, niet binnen een streng gedefinieerd moreel of religieus kader, maar meer 
in het algemeen een geloof in de mensheid in al zijn individuele en collectieve 
verschijningen.  
 

 
 

3.1  Een plaats om te Zijn 
 
Onze leefomgeving krijgt steeds meer zuidelijke trekken. De eigen huiskamer 
wordt kleiner. De buitenruimte, het terras, wordt steeds meer de plek om elkaar 
te ontmoeten en te werken. De kracht van Breda is dat de bezoeker gelijk bij de 

                                               
2 Definitie Collectie Breda: De Collectie Breda omvat al het Bredaas erfgoed dat prominent bijdraagt aan het Verhaal van Breda. Erfgoed dat de 

identiteit van de stad onderstreept en verder versterkt. Erfgoed dat met al haar (historische) verhalen tot de verbeelding spreekt en gaat leven 
voor zowel de bewoners als de bezoekers van Breda in al haar veelzijdigheid. 
Door ons met elkaar (gemeente Breda, citymarketing, culturele en erfgoedinstellingen, inwoners etc.) te concentreren op het erfgoed dat 
bijdraagt aan de belangrijke verhaallijnen en historische verdichtingspunten, ontstaat de Collectie Breda. De Collectie Breda is daarmee niet 
meer dan een afspraak. Het is geen statische collectie.  
De Collectie Breda kan daarom veranderen, afhankelijk van de waarde en de interpretaties die aan het Bredase erfgoed worden gegeven. 
Passend bij de huidige tijd, ontwikkelingen en (inclusieve) samenleving. ( Bron: Gemeente Breda I Grondstof voor de toekomst p. 28)  
3 Coley gebruikt voor 'A Place Beyond Belief' een citaat uit een radio-interview ter gelegenheid van de nagedachtenis van 9/11, tien jaar na 
dato. Daarin vertelt een vrouw dat ze zich realiseerde dat New York ‘een plek voorbij geloof’ moet worden als de stad de gebeurtenis wil 
kunnen verwerken. “In plaats van een politieke boodschap benadrukt 'A Place Beyond Belief' het belang van geloof, niet binnen een streng 
gedefinieerd moreel of religieus kader, maar meer in het algemeen een geloof in de mensheid in al zijn individuele en collectieve 
verschijningen,” aldus Coley. (bron: Collectie Van Abbemuseum, Eindhoven) 
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eerste kennismaking de buitenruimte als een ‘thuis’ voelt, geborgen en 
behaaglijk. De Grote Kerk wil ook een plek zijn die de kracht heeft om de 
bezoeker bij entree gelijk te raken met een veilig ‘thuis’ gevoel. Voor de één kan 
dat een stilteplek zijn, voor de ander een ontmoetingsplek, een plek van inspiratie 
of gewoon een rustpunt waar je even kan ‘nietsen’.   
 
Streven naar impact vraagt niet alleen om een groot gebaar of een luide trom. 
Beleving van schoonheid en rust, het ervaren van ruimte en licht zijn vaak juist 
hele persoonlijke, kleine en haast niet opgemerkte momenten. 
 
In navolging van de Nassaus wil de Stichting GKB een plek creëren die een 
dynamisch middelpunt van de stad is op de kruising van het huidig leven en het 
leven voor en na ons. Het is een plek waar verschillende generaties samenkomen 
en een breed en divers publiek geïnspireerd met kennis en ideeën voor de 
toekomst weer naar buitengaat.  

Een plek waar de mens kan ‘beleven’ en zich kan ‘inleven in de ander’.  Waarbij 
steeds de herkenbaarheid van een christelijke kerk en het historisch 
gedachtengoed van de Nassaus, de opdrachtgevers van de bouw, het 
uitgangspunt is van het verhaal van de Grote Kerk.  
 

Wij kiezen voor een open en gastvrije Grote Kerk, voor iedereen 
toegankelijk en inspirerend, zowel voor onze inwoners als de bezoekers 
van Breda en omgeving. 

 

3.2  Een huis van verhalen, het DNA van het Rijksmonument 
 
De Grote Kerk verdient haar plaats in de top 100 van mooiste historische 
gebouwen van Nederland en in de top 4 van Brabant. In die krachtige omgeving 
klinken vele verhalen van verleden, heden en toekomst. Niet één verhaal is het 
belangrijkste. Juist de gelaagdheid en het onverwachte is wat boeit. 
 
Deze gelaagdheid en diversiteit van de verhaallijnen van de Grote Kerk vormen de 
overkoepelende en rijke geschiedenis van het Rijksmonument. Zo zullen de 
verhalen zoals het verhaal van de Nassaus, van de opa van Van Gogh, van de 
Beeldenstorm, van de Reus van Breda en het verhaal van het orgel, de 
verschillende restauraties en de Bredase Cultuurnacht, ofwel het DNA van de 
Grote Kerk, steeds het uitgangspunt zijn voor de inhoudelijke en culturele 
profilering. De Stichting GKB zal een programma op het gebied van cultuur, kunst 
en kennisoverdracht ontwikkelen dat voortkomt uit haar DNA en vitaal en actief 
in de 21ste eeuw staat.  
Een programma op basis van de eigen diverse identiteit waarin de oorspronkelijke 
uitgangspunten: Voortdurende beweging, Stilte en Kwaliteit de ijkpunten zijn.  
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De Stichting GKB neemt in ‘het huis van verhalen’ zelf de regie in handen, 
neemt verantwoordelijkheid voor de programmering en is steeds minder 
voornamelijk ‘verhuurder’. 

 

3.3  Een podium voor cultuur, kunst en kennisoverdracht  
 
De Stichting GKB ontwikkelt en biedt plaats aan een programma op het gebied 
van culturele, kunstzinnige, educatieve, maatschappelijke en ceremoniële 
activiteiten. 
Kenmerk van al deze activiteiten is dat ze beter worden ómdat ze in de Grote  
Kerk plaats vinden. Het gebouw is altijd op de een of andere manier onderdeel 
van het programma. 
 
Het culturele programma is breed en geeft steeds op een authentieke manier 
invulling aan de identiteit van het gebouw. Het is aanvullend op wat in Breda te 
zien is en uniek omdat het in de Grote Kerk plaats vindt. 
 
Het programma dat in de Grote Kerk ontwikkeld wordt is gelaagd, gedurfd, biedt 
inspiratie en verdieping, is inclusief en bevordert de sociale verbondenheid. Naast 
de Brabantse/Bredase profilering, creëert de kerk een breed kader dat zich 
uiteindelijk vertaalt in een nationaal, en soms ook internationaal, programma. 
 

Wij kiezen voor een herkenbaar, kwalitatief cultureel en maatschappelijk 
programma dat het gelaagde verhaal van de Grote Kerk inkleurt en beter 
wordt ómdat het in de Grote Kerk plaatsvindt. 
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II. Grote Kerk Breda - Meerjarenbeleidsplan 2021 -2024 
 

1. Inleiding  
 
Dit meerjarenbeleidsplan 2021-2024 is gebaseerd op het visiestuk Grote Kerk 
Breda 2020-2030 – Dynamisch podium voor cultuur, kunst & kennisoverdracht in 
dit stuk verwoorden wij onze visie over de culturele en maatschappelijke 
profilering van religieus cultureel erfgoed in de 21ste eeuw. Dit stuk is dus de 
oplegger voor de komende twee kunstenplan periodes. Het sluit eveneens aan op 
de erfgoedvisie die de gemeente Breda heeft opgesteld voor de komende 
cultuurplanperiode ‘Grondstof voor de toekomst’ (opgesteld april 2019).   
Het beleid verbindt de drie speerpunten die bestuur en directie van de Stichting 
GKB hebben geformuleerd voor het beleid voor de komende tien jaar  
 

1) het continueren en realiseren van onderhoud en restauratie van dit 
belangrijke rijksmonument, - cultureel erfgoed van de Nassaus –  

2) het vormgeven aan en uitvoeren van een hoogwaardige inhoudelijke 
culturele programmering die lokaal verankerd is en nationale en 
internationale uitstraling heeft én 

3) het professionaliseren van de organisatie. 
 

Het is onze ambitie om de Grote Kerk als dynamisch cultureel middelpunt van de 
stad neer te zetten, als een monument waarbij uiteraard de herkenbaarheid van 
een christelijke kerk en de rijke geschiedenis van het gebouw gewaarborgd 
blijven, maar dat ook actief en vitaal in de 21ste eeuw staat. Het is een plek waar 
een breed en divers publiek samenkomt en geïnspireerd raakt.  

Impact, kwaliteit, duiding, inclusiviteit en openheid zijn binnen ons beleid steeds 
bepalend. Verder streeft de Stichting GKB er ook steeds naar om zoveel mogelijk 
samen te werken met de partners in het culturele veld van Breda.   

 

2. Speerpunt onderhoud en restauratie  
 

2.1 Onderhoud en restauratie  
Een rijksmonument als de Grote Kerk heeft een meerjarige onderhouds- en 
restauratieplanning. De onderhouds- en restauratiebehoeften zijn aanzienlijk en 
groter dan de Stichting GKB alleen kan dragen. Voor de instandhouding van de 
Grote Kerk blijft restauratie en regulier onderhoud en de financiering ervan een 
continu aandachtspunt. Dankzij het nieuwe regeringsbeleid ten aanzien van het 
Cultureel Erfgoed, zijn in 2018 en 2019 voor tien jaar afspraken gemaakt met Rijk, 



 10 

Provincie en Gemeente4. Deze stabiele stroom van financiële middelen voor 
restauratie en instandhouding biedt zekerheid en rust aan de organisatie.   
Echter slechts twee derde van de restauratiekosten zijn gedekt en daarmee is de 
fondsenwerving voor het resterende bedrag een continue aandachtspunt. Ook 
moet de financiering voor restauratie en onderhoud voor de periode na 2027 in 
een vroeg stadium worden veiliggesteld.  
 

Restauratie en onderhoud zijn slechts efficiënt en duurzaam als continuïteit 
kan worden gegarandeerd.  

 
De Stichting GKB zal daarvoor ook in de komende beleidsplanperiode extra 
inspanningen verrichten. 
 

2.2 Samenwerking Topmonumenten Brabant  
 
De Grote Kerk hoort bij de vier Topmonumenten van Brabant. Samen met de Sint 
Jan in Den Bosch, Kasteel Heeswijk in Heeswijk en het Markiezenhof in Bergen op 
Zoom heeft de Grote Kerk Breda het predicaat Topmonument van Brabant. Deze 
monumenten zijn de boegbeelden van Brabants Erfgoed. Ze vertellen het verhaal 
van Brabant niet alleen binnen een regionale context maar ze onderstrepen ook 
het belang van Brabant binnen de nationale en de Europese geschiedenis.  
 

Een duurzame instandhouding van deze Topmonumenten en daarmee hun 
geschiedenis en hun verhalen draagt bij aan de instandhouding van het 
verhaal van Brabant.   

 
Sinds 2011 werken de vier Topmonumenten nauw samen. Ze hebben een 
gemeenschappelijke overlegstructuur waarbinnen onderhoud, restauratie, 
vervangingsinvesteringen, duurzaamheid en ook communicatie wordt besproken.  
De Stichting GKB wil samen met de drie andere Topmonumenten deze 
samenwerking voortzetten en intensiveren. Uiteraard blijven de 
onderhoudsbehoeften groot en lopen de planningen voor onderhoud en 
restauratie door. Ook op het gebied van communicatie en kennisoverdracht zijn 
er nog belangrijke stappen te nemen en wil de Stichting GKB samen met de drie 
andere Topmonumenten een structureel beleid opzetten voor de komende vier 
jaar.  
  

                                               
4 De volgende subsidieregelingen zijn van kracht: BRIM 2015 1064878 die vanaf 2016 loopt tot en met  2021, de SRR 2018 1118897 die loopt 

vanaf 2018  tot en met 2027 en een bijdrage van de Provincie van 7,15 % van de SRR die loopt vanaf 2018 tot en met 2027. De Gemeente Breda 
draagt jaarlijks €105.640 iets meer dan een derde van de jaarlijkse toegekende subsidie bij aan onderhoud en restauratie.  
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2.3 Restauratie en onderhoud orgel  
 
De Grote Kerk kent een lange en rijke orgelgeschiedenis. Al meer dan 500 jaar 
klinken er orgelklanken onder de gewelven van de kerk. Breda behoort daarmee 
tot de eerste steden in de Lage Landen met een kerkorgel. Nog altijd behoort het 
orgel in de Grote Kerk tot één van de belangrijkste orgels in Nederland. Om het 
klinkend erfgoed ook op de lange termijn levend te houden zijn de komende jaren 
herstelwerkzaamheden noodzakelijk. Daarnaast heeft de Stichting GKB de ambitie 
om het instrument op te waarderen naar een volwaardig hedendaags 
concertorgel. 
 
In de nieuwe cultuurplanperiode zal de Stichting GKB een beroep doen op een 
subsidiemaatregel voor ‘klinkend cultureel erfgoed’ die door de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed (Ministerie van OCW) wordt gepubliceerd. 

Dergelijke investeringen in een belangrijk historisch instrument vereisen ook dat 
we inventief nadenken over een zinvolle benutting van het gerestaureerde 
instrument. In navolging van een schrijven van de Bredase hedendaagse 
componist Daan Manneke aan de wethouder van Jeugd, Onderwijs & Cultuur, 
Marianne de Bie, willen wij in de komende cultuurplanperiode, indien de 
financiële middelen hiervoor beschikbaar worden gesteld, de functie van 
stadsorganist binnen de organisatie van de Stichting GKB integreren. (Zie hiervoor 
ook Hoofdstuk 3 Speerpunt inhoudelijke culturele profilering – De organist van de 
Grote Kerk wordt stadsorganist en Hoofdstuk 4 Speerpunt Professionalisering 
organisatie  - organogram) 
 

2.4 Communicatie & Educatie van restauratie  
  
In de afgelopen jaren is er uiteraard gecommuniceerd over de restauratie. Er is 
vooral veel gecommuniceerd met de stakeholders bij gemeente, provincie en 
overheid. En bij de toekenning van de belangrijke SSR subsidie is er ook veel 
aandacht geweest in de media voor deze belangrijke bijdragen van het Rijk. 
Echter, er is geen structureel beleid ontwikkeld voor communicatie en educatie 
betreffende de restauratie.  
Bij de restauratie van de Grote Kerk komen historie, techniek en innovatie samen. 
Het samengaan van deze drie aspecten maakt de restauratie niet alleen 
interessant voor een gespecialiseerd publiek, maar ook voor het brede publiek en 
dus voor de media5. In de komende cultuurplanperiode maken we voor iedere 
fase van het restauratietraject een gericht communicatieplan om bepaalde 

                                               
5Het NOS journaal heeft op 1 februari 2020 aandacht aan de restauratie van de Grote Kerk geschonken https://nos.nl/artikel/2321253-

restauratie-grote-kerk-breda-mogelijk-duurder-door-brexit.html 

https://nos.nl/artikel/2321253-restauratie-grote-kerk-breda-mogelijk-duurder-door-brexit.html
https://nos.nl/artikel/2321253-restauratie-grote-kerk-breda-mogelijk-duurder-door-brexit.html
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aspecten van de restauratie voor het publiek inzichtelijker te maken. Niet alleen 
de betrokkenheid van de stakeholders is van belang, maar ook de structurele 
betrokkenheid van het publiek - lokaal, regionaal en ook nationaal - is ontzettend 
belangrijk.  
Ook kunnen rondom de restauratie en innovatie interessante educatieve 
programma’s worden opgezet. De Stichting GKB wil in de komende 
cultuurplanperiode een meerjarig educatief programma gaan ontwikkelen voor 
het Voortgezet Onderwijs waarin restauratie & innovatie centraal staan. Wij 
willen bij deze jongere generaties onder de aandacht brengen dat restauratie 
verre van stoffig is, maar dat er juist veel techniek, innovatie en inventiviteit voor 
nodig is. Bij dit programma betrekken we uiteraard ook de Provincie en de 
Rijksdienst Cultureel Erfgoed. 
 

3. Speerpunt inhoudelijke culturele profilering  
 

3.1 Inhoudelijke culturele profilering  
 
In het visiestuk Grote Kerk Breda 2020 -2030 staat de nieuwe visie van de 
Stichting GKB duidelijk verwoord 
 

Wij kiezen voor een herkenbaar, kwalitatief cultureel en maatschappelijk 
programma dat het gelaagde verhaal van de Grote Kerk inkleurt en beter 
wordt ómdat het in de Grote Kerk plaatsvindt. 

 
De Stichting GKB geeft een eigentijdse invulling en beleving aan religieus cultureel 
erfgoed. De Grote Kerk is een vitaal podium voor cultuur, kunst en 
kennisoverdracht.  
 
In de volgende cultuurplanperiode wordt de multidisciplinaire culturele 
programmering opgebouwd uit structurele programmaonderdelen en wisselende 
programmaonderdelen.   
 

3.1.1 Structurele programmaonderdelen 
 
o (semi)permanente tentoonstelling over de geschiedenis en de ‘verhalen’ van 

de Grote Kerk in de kooromgang.  
Voor deze presentatie zullen we een nauwe samenwerking aangaan met het 
Stedelijk Museum Breda, die belangrijke collectiestukken van de Grote Kerk 
heeft, en met het Stadsarchief Breda. De Grote Kerk vormt met haar rijke en 
lange geschiedenis een belangrijk onderdeel van de Collectie Breda en is één 
van de fundamentele hoofdstukken van de historische biografie van de stad.  
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In de nieuwe semipermanente presentatie ligt de nadruk op de diversiteit en 
de gelaagdheid van de verhalen die zo kenmerkend zijn voor de geschiedenis 
van de Grote Kerk. De presentatie is modulair en kan dus meebewegen in de 
tijd. Dit is eveneens een belangrijk uitgangspunt binnen de Collectie Breda. Bij 
deze presentatie zal ook een bijbehorend educatief programma voor basis en 
voortgezet onderwijs worden ontwikkeld onder andere in samenwerking met 
het Stedelijk Museum Breda, de Nieuwe Veste en het Stadsarchief Breda. 

 
o (semi)permanente multimediapresentatie in de torenkamer, onderdeel van 

de torenbeklimming. 
De kerk is gratis toegankelijk. Dit is een wens van zowel de gemeente Breda als 
van de Stichting GKB.  De plek waar het publiek wel toegang betaalt is de toren. 
Uit benchmark studies (bron: Nationaal Grote Kerken overleg) blijkt dat het 
publiek bij uitstek bereid is te betalen voor de entree van torens. Ook bij de 
Grote Kerk betaalt het publiek voor een rondleiding in de toren. Het publiek 
kijkt graag vanuit de toren over Breda en de nabije omgeving om in de verte 
aan de ene zijde de skyline van Rotterdam te zien en aan de andere zijde 
Antwerpen.  
Wij willen dit bezoek in de nabije toekomst verder invulling geven door in de 
torenkamer een dynamische actuele multimedia-presentatie te ontwikkelen, 
die de verhalen en de geschiedenis van de kerk op een actuele manier vertelt 
en het publiek meeneemt in de tijd alvorens de klim naar de top van de kerk 
wordt ondernomen.  
Voor dit ambitieuze project gaan we samenwerken met een prestigieus 
ontwerpbureau (bijv. Kossmandejong of OPERA Amsterdam, nader te bepalen). 
Het project wordt ontwikkeld in samenspraak met de verschillende 
stakeholders die bij het beheer van de toren betrokken zijn. De belangrijkste 
stakeholder is in deze de Gemeente Breda die eigenaar is van het bovenste 
deel van de toren. Voor de financiering zullen we een aanvraag indienen bij de 
BankGiro Loterij en uiteraard ook andere potentiële financiële partners 
benaderen.   

 
o De organist van de Grote Kerk Breda wordt dé stadsorganist en ambassadeur 

van klinkend erfgoed en presenteert jaarlijks een programma van klassieke 
en hedendaagse orgelmuziek.  
Vanaf de 15e eeuw kent Nederland het beroep van stadsorganist.  
Een stadsorganist was in dienst van het bestuur van de stad en gold als een 
vooraanstaand musicus. De stadsorganist functioneerde als ambassadeur voor 
het muzikale en culturele leven van de stad.  
Na de scheiding van kerk en staat in de 19e eeuw verdween de functie van 
stadsorganist en werkte de organist uitsluitend nog in dienst van de kerk. De 
stadsorganist werd van een wereldse musicus een kerkelijke beambte.   
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Vandaag de dag worden er door herbestemming van veel (stads)kerken in 
Nederland in toenemende mate organisten in de functie van stadsorganist 
benoemd door een stadsbestuur. In 26 steden in ons land is inmiddels een 
stadsorganist aangesteld, die als ambassadeur van de stad en zijn orgels 
meewerkt aan het levend houden van het klinkend erfgoed in de stad.  
Het oude ambacht van stadsorganist wordt door de organisten gecombineerd 
met een dynamische internationale muziekpraktijk als concertorganist, 
gastheer, docent en ambassadeur namens de stad in binnen- en buitenland. 
Binnen het programma in de Grote Kerk zijn talentontwikkeling en 
interdisciplinariteit steeds belangrijke terugkerende thema’s 
Een stadsorganist is als goed vakman van oudsher ook gedelegeerd beheerder 
van het orgel. De nieuwe moderne stadsorganist kan als geen ander een 
artistieke invulling geven aan het functioneel inzetten van het orgel bij 
levensbepalende gebeurtenissen.    
Hiermee is de stadsorganist niet alleen verantwoordelijk voor het 
orgelonderhoud en de orgelconcerten, maar ook voor het stimuleren en 
realiseren van functioneel orgelgebruik en voor het levend houden van het 
overgeleverde klinkend erfgoed. Dit alles door het ontplooien van tal van 
initiatieven als excursies naar de orgels, orgelwandelingen, educatieve 
projecten, concerten en representatie bij officiële gelegenheden in de stad.  

 
o Herinrichting van de Stiltekapel. Hedendaags lichtpunt, een beleving die 

betekenis heeft. 
Het kerkgebouw is eigendom van de Protestantse Gemeente te Breda. De 
Stichting GKB beheert, zoals het contractueel is vastgelegd, het monument en 
is daarmee verantwoordelijk voor het onderhoud, de instandhouding, 
restauratie en exploitatie. Een van de aspecten van de instandhouding en 
exploitatie is dat we op een eigentijdse wijze invulling geven aan de beleving 
van religieus cultureel erfgoed. Het is daarbij belangrijk juist de herkenbaarheid 
en de verhalen van de christelijke kerk te behouden en naar het nu te halen. De 
Stiltekapel in de kerk is hiervoor een belangrijke plek. Het is een kapel waar de 
bezoeker zijn of haar geloof op een persoonlijke manier kan beleven; niet 
binnen een streng gedefinieerd moreel of religieus kader.  
Het is onze ambitie om de (her)inrichting van de Stiltekapel aan te laten sluiten 
bij de nieuwe visie. We gaan in overleg met de Raad van Kerken Breda in 
samenwerking met een hedendaagse ontwerper uit de regio, vorm geven aan 
een nieuwe inrichting van de Stiltekapel en nemen daarbij de beleving van 
stilte, meditatie en overdenking als uitgangspunt.   

 
o Opdracht Hedendaagse Kunst in de Kerk.  

Om de vier jaar geeft de Stichting GKB een opdracht aan een hedendaagse 
kunstenaar om speciaal voor de Grote Kerk een nieuw werk te maken. In de 
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geschiedenis van de Grote Kerk hebben kunstenaars een belangrijke rol 
gespeeld. Met name in de periode van Hendrik III: zo zijn de 
gewelfschilderingen van de Prinsenkapel (1533) toegeschreven aan de 
Italiaanse frescoschilder Thomas Vincidor de Bologna, een leerling van Raphael. 
De triptiek De vinding van het ware kruis (ca. 1542) is van de hand van Jan van 
Scorel. 
De Stichting GKB gaat samen met vermogensfondsen en privaatgeld de rol van 
opdrachtgever hervatten om talentontwikkeling te stimuleren en hedendaagse 
kunstenaars in aanraking te brengen met belangrijk historisch erfgoed, dat 
vervolgens dient als inspiratiebron voor nieuw werk. 

 
o Foto Biënnale BredaPhoto en de Stichting GKB gaan een structurele 

samenwerking aan.  
Iedere twee jaar zal de Stichting GKB samenwerken met BredaPhoto Festival en 
binnen deze internationale biënnale een centrale tentoonstellingslocatie en 
ontmoetingsplek zijn. De tentoonstelling die in de Grote Kerk wordt 
gepresenteerd past binnen het thema van de fotobiënnale en ook bij het DNA 
van de Grote Kerk. De twee organisaties werken nauw samen voor deze 
tweejaarlijkse productie.  

 
o Structurele samenwerking met het Festival Oude Muziek.  

Jaarlijks organiseert de Stichting GKB samen met het Festival Oude Muziek 
Utrecht twee concerten oude muziek, één in het voorjaar en één in december.  

 
o Structureel lezingenprogramma met vaste partners.  

Om het jaar presenteert de Stichting GKB de Multatuli-lezing in samenwerking 
met de Nederlandse Defensie Academie en de Pacificatielezing met Pacificatie 
VZW. 

 

3.1.2 Wisselende programmering  
 
Naast de vaste structurele programmaonderdelen wil de Stichting GKB binnen 
haar programmering ook flexibiliteit garanderen en kunnen inspelen op lokale 
initiatieven van bijvoorbeeld Betoverend Breda van BredaMarketing, of Koninklijk 
Nederland van het Nederlands Bureau voor Toerisme, of sportevenementen zoals 
in 2020 bijvoorbeeld La VueltaHolanda, etc.  

 
De Grote Kerk is een cultureel podium en een ontmoetingsplaats in het 
centrum van de stad. Van oudsher is er een natuurlijk verband tussen de 
Grote Kerk als publieke binnenruimte van de stad en de Grote Markt als de 
buitenruimte. De Grote Kerk en de Grote Markt vormen samen het 
kloppend hart van de Breda.   
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In deze wisselende programmering zijn kwaliteit en impact steeds van belang en 
zo ook thema’s als duurzaamheid en inclusiviteit. 
Zo willen we bijvoorbeeld om het jaar – in het jaar dat BredaPhoto niet 
plaatsvindt – een cultureel festival opzetten van presentaties, lezingen, 
workshops etc. met als overkoepelend thema There is no Planet B, waarin 
duurzaamheid en innovatie & creativiteit centraal zullen staan.  
Voor dit festival zoeken we nadrukkelijk ook de samenwerking met het 
bedrijfsleven, hogescholen en universiteiten, zowel lokaal, nationaal als  
internationaal. 

 
Eveneens wil de Stichting GKB een zomerpodium bieden aan de kleinere 
amateurkoren, muziekensembles en jonge talenten uit de stad en regio. We 
zullen hen vragen een programmavoorstel in te dienen en dit beoordelen om zo 
een kwalitatieve lokale muzikale zomerprogrammering samen te stellen. Voor 
de deelnemers zijn hier geen (huur)kosten aan verbonden.  

 

3.2 Marketing- & Communicatie beleid 
 
De Stichting GKB behoudt en beheert het rijksmonument met zorg. Eveneens 
gaan we in de komende cultuurplanperiode dit religieus cultureel erfgoed creatief 
gebruiken als dynamisch podium voor cultuur, kunst en kennisoverdracht. 
De restauratie en programmering moeten uiteraard ook op een efficiënte en 
eigentijdse manier gecommuniceerd worden aan zeer uiteenlopende 
doelgroepen, van de directe stakeholders tot het brede publiek.  
 
Dit vereist een gelaagde marketingstrategie waarin de verschillende speerpunten 
binnen het beleid worden opgenomen, zodat deze optimaal naar de diverse 
externe doelgroepen worden gecommuniceerd.  
Een goede en inhoudelijk branding van de Grote Kerk is ook van groot belang voor 
de profilering van het cultureel erfgoed van Breda – voor de Collectie Breda – en 
de stad Breda.  
 
Het marketingbeleid van de Stichting GKB is erop gericht om de verschillende 
doelgroepen goed te informeren. We richten ons daarbij enerzijds op onze 
directe lokale, regionale en nationale stakeholders  - gemeente, provincie, 
ministerie van OC&W, fondsen, genootschaps-, gildeleden en vrienden – en 
anderzijds op het brede publiek dat we in verschillende doelgroepen zullen 
onderverdelen.   
Momenteel heeft de Grote Kerk jaarlijks 120.000 museale bezoekers en 60.000 
bezoekers voor de activiteiten. Wij richten ons in de volgende cultuurplanperiode 
op het verbreden van de volgende doelgroepen:  
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lokaal, regionaal, nationaal, internationaal publiek.  Wij willen meer toeristen 
verleiden tot een bezoek aan de Grote Kerk en gezinnen met kinderen en 
jongeren. Eveneens willen we de drempel verlagen voor bezoekers met een 
diverse achtergrond.  
 

Wij kiezen voor een open en gastvrije Grote Kerk, voor iedereen 
toegankelijk en inspirerend, zowel voor onze inwoners als de bezoekers 
van Breda en omgeving. 

 

3.2.1 Aandachtspunten voor Communicatiestrategie  
 
Om de communicatiestrategie goed te kunnen implementeren en in de komende 
cultuurplanperiode daar ook de vruchten van te kunnen plukken richten we ons 
op de volgende punten:  
 

o Heldere en consequente communicatie van de vernieuwde missie en visie 
van de Stichting GKB  

o Continue bezoekersonderzoek in samenwerking met een Brand 
Consultancy bureau  

o Optimaliseren van de Nederlandse en Engelstalige publieksbegeleiding in 
de Grote Kerk zelf en online. De samenwerking met het Catharijne Convent 
voor het project Het Grootste Museum van Nederland6 valt hieronder  

o Optimaliseren van online communicatie (website, social media, publieke 
ruimte) 

o Creëren van de optimale bezoekerservaring: customer journey. 
Aanpassingen doorvoeren in entreegebied, signing, inrichting en aankleding  

 

3.2.2 Aandachtspunten voor Marketingstrategie  
 
Een goede communicatiestrategie beïnvloedt op de korte en lange termijn de 
marketingstrategie van de Stichting GKB.  
 
‘Merkbekendheid’ en ‘merkbeleving’ leiden tot grotere betrokkenheid van de 
stakeholders en het publiek.  Wat is de waarde van de Grote Kerk voor onze 
partners en ons publiek. De eindwaarde per doelgroep is een optelling van 

                                               
6  Het Grootste Museum van Nederland is een initiatief van Museum Catharijneconvent. In 2016 publiceerde het 

museum het monumentale boek Kerkinterieurs in Nederland, waarin honderd beeldbepalende kerkinterieurs worden 
belicht. Dit boek inspireerde het Catharijne Convent om de kerken in Nederland bekender en toegankelijker te maken 
voor het grote publiek. Vanuit hun missie samen met partners het christelijk erfgoed onder de aandacht te brengen, 
hebben ze samen met zestien prachtige monumenten van diverse gezindten vormgegeven aan het Grootste Museum 
van Nederland. De kerken en synagogen blinken uit door hun bijzondere geschiedenis, architectuur en kunstwerken. 
(bron: https://www.grootstemuseum.nl/nl/over-het-grootste-museum/) 
 

https://www.grootstemuseum.nl/nl/over-het-grootste-museum/
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functionele waarde, emotionele waarde, symbolische waarde en economische 
waarde.  
 
In de komende cultuurplanperiode willen we in combinatie met het bezoekers- en 
publieksonderzoek dat we uitvoeren ook de behoeften van onze stakeholders en 
het publiek goed definiëren. We kunnen dan inspelen op de vraag die leeft bij 
onze doelgroepen en het aanbod van het programma daarop afstemmen.  
 
Bovenstaande implementatie van het marketing & communicatie beleid vereist 
ook een uitbreiding van de huidige staf van de Stichting Grote Kerk Breda. Dit 
wordt nader toegelicht onder Hoofdstuk 4 – Speerpunt Professionalisering van de 
organisatie. 
 

3.3 Educatie  
 
De Grote Kerk is een belangrijk onderdeel van de Collectie Breda zoals al eerder is 
genoemd. De Collectie Breda is een organisch geheel van het diverse erfgoed in 
de stad. De collectie kan “veranderen, afhankelijk van de waarde en de 
interpretaties die aan het Bredase erfgoed worden gegeven. Passend bij de 
huidige tijd, ontwikkelingen en (inclusieve) samenleving.”  Juist daarom is 
educatie ook zo’n belangrijk element binnen het beleid van de gemeente. Het 
educatiebeleid van de Stichting GKB in de komende cultuurplanperiode sluit 
hierop aan.  
 
Wij gaan met de verschillende culturele erfgoedinstellingen in Breda (Nieuwe 
Veste, Stadsarchief Breda en Stedelijk Museum Breda) een doorlopende leerlijn 
ontwikkelen waarin het culturele erfgoed centraal staat en steeds de link tussen 
verleden en heden wordt gemaakt. 
Daarnaast zullen we ook projectmatige educatieve projecten zowel voor basis als 
voortgezet onderwijs ontwikkelen – workshops, masterclasses - die passen bij de 
vele verhalen en de geschiedenis van de Grote Kerk. In het kader van de inclusie 
willen we ook onderzoeken hoe we speciaal onderwijs bij deze educatieve 
projecten kunnen betrekken.  
Voor het Hoger Beroepsonderwijs gaan we een samenwerking aan met de 
kunstacademie AKV|St.Joost en met BUAS.  
 
Eveneens willen we de rondleiders en ook vrijwilligers opleiden volgens de 
vernieuwende methode van Visual Thinking Strategy. Deze methode laat het 
‘zenden’ los en zet de kijker centraal staat. Het sluit goed aan bij het uitgangspunt 
van de Grote Kerk om de bezoeker actief te betrekken bij religieus kerkelijk 
erfgoed en juist zelf ook aan het woord te laten en de dialoog aan te gaan. Het 
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doel is immers dat de bezoeker leert, kijkt en ook met plezier de kerk verlaat, zijn 
ervaringen met anderen deelt en weer terugkomt.  

 
 

Wij maken van de Grote Kerk een plaats voor cultuur- en kennisoverdracht 
en dragen bij aan de versterking van de cohesie en inclusie in de 
samenleving van vandaag. 

 
Net als bij marketing & communicatie geldt voor de bovenstaande implementatie 
dat het een uitbreiding vereist van de huidige staf van de Stichting GKB. Dit wordt 
nader toegelicht onder Hoofdstuk 4 – Speerpunt Professionalisering van de 
organisatie. 
 

3.4 Verhuur 
 
In ons visiestuk verwoorden we de verandering in ons beleid voor de komende 10 
jaar.  
 

De Grote Kerk neemt in ‘het huis van verhalen’ zelf de regie in handen, 
neemt verantwoordelijkheid voor de programmering en is steeds minder 
alleen ‘verhuurder’. 

 
De Grote Kerk is nog steeds beschikbaar voor verhuur. We zullen eerst goed in 
kaart brengen wat de behoeften zijn van onze huurders en ook meer gericht 
huurders zoeken die passen bij het DNA van de Grote Kerk. Net als bij ons 
programma op het gebied van cultuur, kunst en kennisoverdracht, streven we 
ernaar dat ook het evenement of de activiteit van de huurder beter wordt ómdat 
het in de Grote Kerk plaatsvindt. 
 
In de komende cultuurplanperiode richten wij ons dus op gerichte prospectie van:  

o Maatschappelijk / ceremonieel / religieus verhuur  
o Cultureel verhuur  
o Commercieel verhuur  
 

3.5 Sponsor- en fondsenwerving 
 
Het nieuwe inhoudelijke en culturele beleid en de aangescherpte marketing & 
communicatie strategie van de Stichting GKB schept ook nieuwe kansen voor een 
bredere inzet van sponsor- en fondsenwerving.  
Tot nu toe was het beleid van de Stichting GKB vooral gericht op sponsor – en 
fondsenwerving voor restauratie. Dit was ook urgent. Inmiddels staat de 
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financiering dankzij het nieuwe regeringsbeleid ten aanzien van het Cultureel 
Erfgoed, goed op de rails en zijn er in 2018 en 2019 voor tien jaar afspraken 
gemaakt met Rijk, Provincie en Gemeente. Dat biedt op het gebied van 
restauratie en instandhouding zekerheid. Al blijft het derde deel dat zelf 
geworven moet worden een voortdurend punt van aandacht. 
 
Voor de nieuwe inhoudelijke programmering zijn meer middelen nodig. Enerzijds 
wenden wij ons voor een verhoogde structurele subsidie tot de afdeling Erfgoed 
van de Gemeente Breda. Wij zullen daarbij aanvullend ook een beroep doen op 
provinciale fondsen (Kunstloc, Brabant C), nationale fondsen (Mondriaan Fonds, 
VSBfonds, Fonds21, Prins Bernhard Cultuur Fonds, Dutch Culture, BankGiroLoterij 
etc.) en ook Europese fondsen (European Culture Fund, Europa Nostra). Eveneens 
willen we niet alleen via ons Genootschap bedrijven en private partners 
structureel aan ons binden, maar ze ook actief incidenteel betrekken bij projecten 
zoals bijvoorbeeld bij het project Opdracht Hedendaagse Kunst in de Kerk of bij 
het project There is no Planet B. 
 
Net als bij marketing & communicatie en educatie geldt dat de huidige bezetting 
van de staf van de Stichting GKB binnen het nieuwe beleid niet voldoet om alle 
werkzaamheden uit te voeren. Ook op het gebied van Sponsor- en 
Fondsenwerving zullen we de huidige formatie moeten uitbreiden. Zie onder 
Hoofdstuk 4 – Speerpunt Professionalisering organisatie. 
 

3.6 Vrijwilligersbeleid 
 
Vrijwilligers zijn altijd belangrijk geweest binnen de organisatie van de Grote Kerk. 
In de toekomst willen we meer en nog gerichter en actiever vrijwilligers inzetten 
binnen de organisatie. Nu zijn er twee groepen: de groep balievrijwilligers en de 
groep beheervrijwilligers. In de volgende cultuurplanperiode willen we met name 
ook meer jonge vrijwilligers aantrekken en vrijwilligers met diverse 
achtergronden. Vooral op het gebied van publieksbegeleiding en – ontvangst 
kunnen de vrijwilligers een belangrijke proactieve rol spelen. Tot op heden lag de 
coördinatie en begeleiding van de vrijwilligers bij twee stafleden.  Om het 
vrijwilligersbeleid gerichter invulling te geven en goed te implementeren willen 
we de huidige formatie uitbreiden met een parttime vrijwilligerscoördinator. Zie 
onder Hoofdstuk 4 – Speerpunt Professionalisering organisatie. 
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4. Speerpunt Professionalisering organisatie  
 

4.1 Organogram  
 
In het voorgaande hoofdstuk is al verschillende keren gerefereerd aan het derde 
speerpunt ‘professionalisering organisatie.’ Het nieuwe beleid voor de 
cultuurplanperiode kan alleen gerealiseerd worden als er een structurele 
uitbreiding plaatsvindt van de huidige bezetting van de staf van de Stichting GKB.  
 
Hieronder is in een organogram aangegeven hoe de huidige personele bezetting 
in georganiseerd. (in totaal 4,4 fte, een zzp’er voor 12u per week en 25 
vrijwilligers) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Voor de adequate uitvoering van nieuwe zwaartepunten binnen het beleid is 
structurele uitbreiding van de organisatie onontbeerlijk is. Het betreft de 
volgende zwaartepunten: inhoudelijke en culturele programmering, 
communicatie & marketing, educatie en sponsor– en fondsenwerving.  De 
volgende functies willen wij structureel toevoegen aan de organisatie: 
projectleider culturele programmering, medewerker marketing & communicatie, 

Directeur 

0,9 fte 

Office 
manager

0,6 fte

18 
Vrijwilligers 

balie

Verhuur-
coördinator

0,6 fte 

Hoofd 
facilitair 
beheer

1 fte

Assistent 
facilitair 

beheer 1 fte

7 Vrijwilligers 
beheer

Financieel 
medewerker

ZZP 12u p/w

Bestuur 



 22 

medewerker educatie, medewerker development,  coördinator vrijwilligers en 
stadsorganist. De uitbreiding van het aantal medewerkers heeft eveneens tot 
gevolg dat het aantal uren van de administrateur en diens taken zullen worden 
uitgebreid. 
 
Het organogram voor de cultuurplanperiode 2021-2024 – indien structurele 
financiering wordt toegekend -  ziet er als volgt uit (in totaal 6,4 fte, twee zzp’ers 
voor 20u per week en 25 vrijwilligers):  
 

De uitbreiding van de staf is noodzakelijk om de ambities die onder hoofdstuk 1 
t/m 3 zijn geformuleerd te kunnen realiseren.  
Bij het werven van personeel is het een ambitie van de Stichting GKB om 
diversiteit in brede zin (cultuur, leeftijd, gender, seksuele voorkeur, geloof, etc.) 
binnen haar personeelsbeleid na te streven.  
 

4.2 Projectmatig werken, kantoorruimte  
 
In de komende cultuurplanperiode willen we binnen het personeelsbeleid en 
bedrijfsvoering projectmatig werken implementeren om efficiënter en gerichter 
te kunnen (samen)werken.  
 
Voorts leidt de uitbreiding van het aantal stafleden ook tot aanpassingen in de 
kantoorruimte. Wij onderzoeken momenteel of een van de huizen die aan de 
Reigerstraat ligt en direct toegang heeft tot de Lanterneau, gehuurd of 
aangekocht kan worden en dienst kan doen als kantoorruimte voor de staf. Dit 
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betekent dat de huidige kantoren in de kerk, zoals bijvoorbeeld de Consistorie, 
weer voor andere publieke doeleinden zouden kunnen worden ingezet en 
verhuurd kunnen worden.  
 

4.3 Governance Code Cultuur 
 
Last but not least werkt de Stichting GKB als belangrijke culturele 
erfgoedinstelling volgens de beginselen van de Governance Code Cultuur zoals die 
gedefinieerd is in 20197. In de komende cultuurplanperiode houdt de Stichting 
GKB vast aan de actuele bestuurlijke structuur, namelijk die van het ‘bestuur + 
directie-model’.  

5. Conclusie 
 
In de statuten van de Stichting GKB staat de missie als volgt omschreven: 
“Instandhouding van het kerkgebouw en de zich daarin bevindende roerende en 
onroerende goederen en het bevorderen dat de kerk een functie heeft en houdt 
ten behoeve van de Bredase gemeenschap en de Baronie van Breda.” In dit 
beleidsplan onderschrijven wij deze oorspronkelijke doelstelling en gaan we zelf 
een stap verder namelijk door de ambitie uit te spreken niet alleen een lokaal 
publiek aan te spreken, maar ook een regionaal, nationaal en zelfs op zijn tijd 
internationaal publiek te bereiken.   
 
De Stichting GKB richt zich vanuit haar missie in de komende cultuurplanperiode 
op de eerder geformuleerde speerpunten  
 

1) het continueren en realiseren van onderhoud en restauratie van dit 
belangrijke rijksmonument, - cultureel erfgoed van de Nassaus –  

2) het vormgeven aan en uitvoeren van een hoogwaardige inhoudelijke 
culturele programmering die lokaal verankerd is en nationale en 
internationale uitstraling heeft én 

3) het professionaliseren van de organisatie 
 
Wij kunnen dit niet alleen realiseren en hebben hiervoor ook structureel extra 
middelen nodig. Deze inkomstenbronnen zijn als volgt onderverdeeld  
Structurele subsidies (Gemeente, Provincie, Staat)  

                                               
7 Governance Code Cultuur geeft richtlijnen voor goed, verantwoord en transparant bestuur van en door culturele instellingen en richtlijnen 

voor toezicht daarop. De code heeft betrekking op de Nederlandse gesubsidieerde instellingen. De Governance Code Cultuur 2019 is de huidige 
Governance Code voor de culturele sector in Nederland, en bestaat uit acht principes. Het eerste exemplaar is 5 november 2018 uitgereikt aan 
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven. Deze code is een uitgave van Cultuur+Ondernemen en wordt 
ondersteund door bestuurders, toezichthouders, brancheorganisaties, het Rijk, gemeenten, VNG en fondsen.  Het onderschrijven van de 
Governance Code Cultuur 2019 is inmiddels een voorwaarde voor het aanvragen van veel subsidies. 
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o Onderhoud en restauratie 
o Exploitatie 
o Profilering / programma 

Eigen inkomsten  
o Entreegelden (kaartverkoop programma, rondleidingen, toren experience) 
o Merchandising  

Fondsen-, sponsor- en vriendenwerving 
o Vermogensfondsen – projectbijdragen 
o Sponsors 
o Vrienden / Gildeleden / Genootschapsleden / grote donateurs 
o Giften, nalatenschappen 

 
In 2020 zijn de eerste veranderingen ten aanzien van het inhoudelijke en culturele 
beleid van de Stichting GKB ingezet. 2020 was een opmaat naar de nieuwe 
cultuurplanperiode 2021-2024. In de komende cultuurplanperiode gaan we het 
nieuwe visiebeleid uitrollen met als onderlegger het visiestuk Grote Kerk Breda 
2020-2030 – Dynamische podium voor cultuur, kunst en kennisoverdracht, waarin 
we onze visie op religieus cultureel erfgoed in de 21ste eeuw verwoorden. Alles 
binnen ons beleid in de komende vier jaar is erop gericht om de Grote Kerk tot 
een dynamisch cultureel middelpunt van de stad te maken. Het is een monument 
waarbij uiteraard de herkenbaarheid van een christelijke kerk en de rijke 
geschiedenis van het gebouw gewaarborgd blijven, maar dat ook actief en vitaal 
in de 21ste eeuw staat. Wij willen een podium zijn voor verschillende generaties en 
een breed en divers publiek. Als we de jonge generaties en een nieuw publiek 
proactief kunnen meenemen in de verhalen van de Grote Kerk zullen zij zich in de 
toekomst ook inzetten om dit belangrijke erfgoed te behouden. Na 2024 zullen 
we het nieuwe beleid evalueren en daar waar nodig aanscherpen in samenspraak 
met onze belangrijkste stakeholders, de gemeente Breda, de Provincie Noord-
Brabant en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed.  
 


