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3 stellingen 
 

1 

  

Zonder lokale politieke steun 

(door gemeenteraadsleden) 

blijven succesvolle initiatieven 

eenmalig  
 

 



2 

 

Verankering in beleid heeft als 

voornaamste doel dat er meer 

geld beschikbaar komt voor 

nieuwe projecten 
 



3 

 

Vooral de overheid is er 

verantwoordelijk voor beleid dat 

meer ouderen met cultuur in 

aanraking brengt 
 



Welke mogelijkheden liggen 

er vanuit (te maken) beleid 

voor het oprapen en hoe pak 

je ze op? 

 

 

Waarom 
wat hebben beleidsmakers bij de 

overheid en bestuurders hier aan? 

-> positieve gezondheid 

 

Wie is de doelgroep? 
Dé oudere bestaat niet 

-> beeldvorming 

 

Hoe:  

praktische tools LKCA 

Voorbeeld Amsterdam  



Handreiking  

https://www.lkca.nl/vrije-tijd/ouderen/beleid/handreiking-lokaal-beleid-voor-ouderen  
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De cultuurscan 

https://www.lkca.nl/vrije-tijd/ouderen/beleid/cultuurscan  
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Amsterdam 

• Age Friendly City - 2015 
Silver Screen: film om de hoek – 

inzet GGD 

 

• Kunstenplan 2017-2020 

 

• Age Friendly Cultural City 

2016-2017 
FOAM en OBA. Twee keer kijken 

en Amsterdam Vertelt 

Verduurzamingstraject   

 

• Winnaar 2017 BNG Bank 

Lang Leve Kunstprijs 
Expertmeeting (in voorbereiding) 

 



Levensloopbestendige route: 

 

Bewegen – ontmoeten – toegankelijkheid - bereikbaarheid 



Succesfactoren 

en……. 

uitdagingen 

3 deelvragen voor dit 

gesprek; ophalen uit de groep 

 

Waarom is verankering in 

beleid belangrijk?  

 

Wat zijn succesfactoren voor 

verankering? 

 

Wat zijn uitdagingen? 

 



Waarom belangrijk 
- Kunst is onmisbaar voor het welbevinden van mensen,  

- De investering nu is ook het bouwen aan een voorziening 

voor de toekomst (voor iedereen, jong en oud, die deze 

dag aanwezig is), 

- Aanspreken van individuele talenten in mensen en 

intrinsieke waarden, zoals trots zijn op eigen creatie, 

- Kunstactiviteiten in zorgcentra brengt meer 

intermenselijk contact tussen zorgpersoneel en de 

bewoners tot stand doordat persoonlijke informatie 

omhoog komt; dat maakt het werk leuker 

- Vergroten van de sociale omgeving van deelnemers en 

versterken van betrokkenheid van familieleden, 

- Doen leidt tot inspiratie voor anderen en daardoor kan het 

zich verspreiden, 

- Kunst- en zorgprofessionals dragen hun kennis op elkaar 

over; aanspreken van competenties en leervermogen. 

 

 

 



Succesfactoren 
- Intergenerationeel contact werkt activerend, 

- Kies een verbindende factor; persoon of organisatie, 

- Start met een goede voorbereiding, maar timmer een project 

nooit helemaal dicht; peil de behoefte of wens van de 

zorginstelling en geef deze ruimte 

- Een kans voor draagvlak binnen gemeentebeleid is een 

wethouder met gecombineerde portefeuille cultuur, zorg, welzijn 

(en/of ruimtelijke ordening), 

- Wanneer het personeel van zorginstellingen enthousiast raakt, 

denken ze zelf actiever mee; inspiratie leidt bijna altijd tot 

onaangesproken behoeften of competenties 

- Overdracht van kennis en vaardigheden van kunstprofessionals 

op zorgpersoneel (vb: dans) 

- Een aanspreekpunt benoemen; persoon of organisatie 

- Er zijn al veel onderzoeken en voorbeelden; benut deze kennis 

- Omarm de gedachte dat kunst ook middel kan zijn 

 



Uitdagingen 
- Er is weinig zicht op mogelijkheden en aanbod, dat kan 

meer en duidelijker verspreid worden, 

- Een duidelijk aanspreekpunt instellen (kans voor 

cultuurcoach voor de zorg?),  

- Gemeenschappelijke taal ontwikkelen (denken in 

crossovers is niet vanzelfsprekend), 

- Begin aan het begin: kennis van de kracht van kunst in 

zorgopleidingen en kennis van specifieke doelgroepen bij 

kunstvakopleidingen,  

- Aanpak voor minder bereikbare ouderen, zoals 

thuiswonenden (mede vanuit preventief oogpunt). Ideeën:  

- Buddy- project; samen de drempel over 

- Kunst in de woning van de thuiswonende oudere 

brengen (maatwerk); muzikant over de vloer 

- Zorg dat verzorgenden ook kennis hebben van het 

aanbod 


