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1. Inleiding
Sinds 1981 wordt de synagoge gebruikt als 'sjoel' door de Joodse gemeente Groningen en als
culturele ruimte voor concerten, exposities, rondleidingen en educatie door de Stichting
Folkingestraat Synagoge. Doel: het gebouw toegankelijk maken voor publiek en bezoekers
kennis te laten maken met de betekenis ervan.
Hoewel het gebouw in 1977 gered werd van een wisse ondergang was de synagoge niet
langer meer het centrum van het Joods sociaal cultureel leven, maar enkel een interessant
gebouw, waar de Joodse gemeente haar samenkomsten hield en houdt en waar door o.m. de
zeer beperkte openstelling maar weinig bezoekers kennis konden nemen van de geschiedenis
waarmee dit gebouw verbonden is.
Bestuur en directie van de stichting Folkingestraat Synagoge willen daarin verandering
brengen door “het Joods Kwartier” (Folkingestraat, Zuiderdiep, Oosterstraat) in de stad te
laten (her)leven met de Folkingestraat Synagoge als middelpunt en daarmee het verhaal van
het Joodse cultureel-maatschappelijke leven tot op de dag van vandaag in stad en
ommelanden vertellen.
Missie: het levend houden van het Joods erfgoed in het Noorden van Nederland en
Groningen in het bijzonder, en verbindingen leggen met hedendaagse maatschappelijke
kwesties (culturele diversiteit).
2. Speerpunten
2.1. Inhoudelijk: Ontwikkeling en verspreiding van het verhaal van het Joodse cultureel –
maatschappelijk leven tot op de dag van vandaag.
2.1.1. Museale herinrichting van de Folkingestraat Synagoge. Zodra we kunnen beschikken
over de nodige financiële middelen, kan de implementatie van het herinrichtingsplan van
start gaan. Dat betekent dat in 2017 nog veel ontwikkeld moeten worden, zoals audiovisuele
presentaties (films, interviewfragmenten, foto's, documenten, geschriften) die met
regelmaat worden vernieuwd.

2.1.2. Ontwikkeling educatieve programma’s
In 2017 willen we een start maken met de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn in
samenwerking met erfgoedinstellingen in Groningen.
Om mensen bij Joodse geschiedenis en cultuur te betrekken is het belangrijk om hen op
verschillende momenten in hun leven op diverse manieren (vanuit en met verschillende
perspectieven) te benaderen:
 Elke jongere (scholier) uit de provincie Groningen bezoekt minstens eenmaal een
synagoge.
 Elke jongere uit de provincie Groningen bezoekt tijdens zijn (middelbare)
schooltijd een historische plek die van doen heeft met Joodse geschiedenis.
Bijvoorbeeld een Joodse begraafplaats, of een huis waar Joden vroeger woonden.
 Elke leerkracht in opleiding en docent geschiedenis/mens-en-maatschappijvakken
bezoekt minstens één keer een synagoge en volgt daar een educatief programma.

Door en met wie:
 Aansluiting en afstemming te zoeken bij educatieve programma’s van Stichting
Oude Groninger Kerken (bijvoorbeeld het project sleutelbewaarders) en andere
synagogen in de provincie Groningen en Noord-Nederland.
 Ontwikkeling van een educatieve app (thema’s joodse buurten/synagoges en evt.
kerken in de provincie Groningen) i.s.m. Marketing Groningen, de Verhalen van
Groningen, Stichting Oude Groninger Kerken, Groninger Archieven, OVCG, GAVA
en Syneon Noord partners.
 De Anne Frank Stichting en Etty Hillesum Centrum, die zich in het bijzonder actief
op burgerschapsonderwijs richten, te benaderen voor expertise-uitwisseling en
eventueel verzorgen van workshops over burgerschapsonderwijs in onze
synagoge en in de synagoges in de provincie.
 Contacten leggen met de lerarenopleiding Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit
Groningen, om een bezoek en workshop aan een van de synagogen op te nemen
in het curriculum.

2.1.3. Activiteiten
 Exposities (zie bijlage)
 Concerten
 “Sjoellezingen, cursussen over joodse cultuur en religie.
 Rondleidingen (in de synagoge en door het “Joodse kwartier”
 Projecten als Open Joods Huizen, herdenking Kristallnacht enz.
 Filmproject i.s.m. Forum Images
 Een podium bieden aan producties voor jongeren Twee jaar geleden is SFS in
zee gegaan met het Groningse muziek-organisatiebureau Wishful Music. Dit
organiseert in de stad popconcerten op kleinschalige locaties met melodieuze,
niet-commerciële popmuziek (singer-songwriters, alternatieve popbands).
De verbintenis leidde tot ca. 10 popconcerten in de synagoge met een jong
publiek (ca. 40 per avond). Een veelgehoorde reactie was dat de synagoge qua
sfeer niet onderdeed voor Paradiso in Amsterdam.
Geconcludeerd kan worden dat de synagoge zich uitstekend leent als podium
voor verantwoorde, melodieuze en artistieke popmuziek, wat een betrekkelijk
jong en gemotiveerd publiek aantrekt.
In het afgelopen jaar is de rol van Wishful Music overgenomen door het
Groninger Museum. Dat heeft in de synagoge een aantal vergelijkbare
popconcerten georganiseerd, waarbij het accent lag op het muzikaal vertolken
van beeldende kunst. Deze relatie met het GM wordt voortgezet.
2.2. Randvoorwaarden
2017 zal voor een belangrijk deel bestaan uit het creëren van randvoorwaarden die
noodzakelijk zijn om onze missie ten uitvoer te brengen.
1. Het vergaren van de nodige financiële middelen om de herinrichting en de
verbouwing te kunnen financieren, dat laatste in eendrachtige samenwerking met het
bestuur van de Joodse gemeente en de Stichting Oude Groninger Kerken. Een
belangrijke voorwaarde voor het verwerven van fondsen is subsidiëring door de
(lokale) overheid. Nu daar meer zicht op is, is het SKF bereid om een substantieel
bedrag te doneren. Daarmee worden de kansen om ook donaties te krijgen van
andere fondsen aanzienlijk vergroot.
2. Versterking van de organisatie en verdergaande professionalisering

Op dit moment bestaat de organisatie uit ca 50 vrijwilligers en 1 uitvoerend directeur
die halftime in dienst is. We kunnen onze plannen niet uitvoeren met de bestaande
organisatie. Een belangrijk speerpunt in 2017 zal dus zijn: professionalisering en
versterking van de organisatie.
Het komende jaar wordt een “personeels” beleidsplan opgesteld, waarvan de
werving en selectie van vrijwilligers deel uitmaakt en een begin gemaakt met
coachingsgesprekken met de vrijwilligers,
Daarnaast wordt de personeelsformatie uitgebreid met een manager. Eind 2016 is er
een eerste verkennende bespreking geweest met de SOGK en Bijzondere Locaties
Groningen om de mogelijkheden te onderzoeken op het gebied van gezamenlijke
backoffice, en/of detachering. Ook willen we de oriënterende gesprekken voortzetten
met de Groninger Archieven en het Scheepvaartmuseum. Wij zien daarin grote
kansen.
3. Ontwikkeling van een PR/Marketing en communicatieplan, zijnde een belangrijke
voorwaarde om de bekendheid te vergroten, het aantal nieuwe bezoekers en
herhalende bezoekers te vergroten om daarmee ons belangrijk verhaal onder zoveel
mogelijke mensen te verspreiden. De eerste aanzet is daartoe gegeven. We hopen dit
plan begin 2017 gereed te hebben en stap voor stap te implementeren. De
implementatie is geslaagd als het aantal nieuwe bezoekers stijgt met 10.000 en het
aantal dat de synagoge meer dan eens bezoekt stijgt naar 5000.
4. Versterking van de samenwerking met de partners van cluster Syneon noord
(Appingedam, Bourtange, Leek, Winsum) op het terrein van programmering
(exposities, concerten, projecten als Herdenking Kristallnacht, Open Joodse Huizen,
Europese dag van het Joodse erfgoed etc.), maar ook op het terrein van gezamenlijke
inkoop, marketing en uitwisseling expertise.

