
Bijlage 1: Stakeholdersperspectief (Internet 
inspiratiebronnen. Praktijkvoorbeelden en 
Publicaties) 
!
1- Cultuur Beweegt, Jet Bussemaker 
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw/documenten-en-publicaties/kamerstukken/
2013/06/11/cultuur-beweegt-de-betekenis-van-cultuur-in-een-veranderende-samenleving.html 
Zie ook: 
http://www.lkca.nl/overheidsbeleid/cultuurvisie_Bussemaker.asp 

“Naast creativiteitsontwikkeling, is de maatschappelijke waarde van cultuur is een prioriteit van de 
minister. De kruisbestuiving tussen cultuur en andere sectoren kan volgens haar een bijdrage 
leveren aan gezondheidszorg, vergrijzingsproblematiek, stedelijke ontwikkeling, 
klimaatverandering en duurzaamheid.” !
2- The role of culture and leisure in improving health and wellbeing, National Leisure and 
Culture forum  
http://www.cloa.org.uk/images/stories/Print_version_-
_The_role_of_culture_and_sport_in_improving_health_and_well-being.pdf 
Opvallend is dat in UK de term ‘health’ wordt gebruikt (en dus niet zorg); op zich al een 
interessante invalshoek.  
- Lopen al langere tijd projecten op gebied van kunst en gezondheid (en soms ook sport).  
Arts Council UK werkt samen met de Nationale Gezondheidsorganisatie. Beide nemen 
verantwoordelijkheid.  
-Brengen ook beide, samen, adviezen uit. 

Wat is daar van te leren: 

1. argumenten zijn geformuleerd vanuit het gezichtspunt/ perspectief van ‘gezondheid’ [dus 
geen probleem maar een ‘kans’]  

2. opvallend vaak evenzo ‘kunst’ of ‘cultuur’ in te vullen.      
3. gebruik die argumenten ook in de verbinding met kunst om je business case te versterken    
4. wat draagt bij aan slagen van deze nieuwe partnerships:    

a. support nodig op senior level;     
b. betrokkenheid van alle betrokkenen/ samenwerkingspartners noodzakelijk;    
c. klant- of patiënt-georiënteerdheid is essentieel (hoe wordt/ blijft individu     

gezond); 
d. hoe richt je partnerschap in, goed benoemen;     
e. communicatie is essentieel op alle momenten en richtingen;     
f. strategie opstellen (waar wil je naar toe, waar wil je uitkomen).      !!

3- ‘Lang leve kunst’ 
http://www.langlevekunst.nl/wp-content/uploads/2014/04/Ondertekend-convenant-Ouderen-en-
cultuur.pdf  !
Samen met publieke en private partijen is namens de ministeries van OCW en VWS het convenant 
Ouderen en cultuur ondertekend. Het vormde de start van het meerjarenprogramma Lang leve 
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kunst. Versterking van het artistiek-inhoudelijke kunstaanbod voor ouderen. Meer aandacht voor 
cultuurparticipatie door ouderen. Het slaan van bruggen tussen de sectoren kunst en cultuur, 
maatschappelijke participatie, welzijn en zorg. Deze punten vormen de inzet van het convenant, 
dat mede ondertekend wordt door het Fonds voor Cultuurparticipatie, Stichting RCOAK, Fonds 
Sluyterman van Loo, het VSBfonds, de NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties 
Vrijwilligerswerk) en het LKCA. !
Kunstinstellingen, welzijnsorganisaties en zorgcentra hebben kunst- en cultuurparticipatie door 
ouderen niet vanzelfsprekend in hun reguliere aanbod. Bij het stimuleren van cultuurparticipatie 
door deze groep spelen naast artistieke en kunstzinnige, ook andere aspecten een rol. 
Bijvoorbeeld de soms beperkte mobiliteit, de vraag naar middagprogrammering of gevoelde 
aarzeling bij sommige ouderen om zich aan te melden. Samenwerking en netwerkvorming 
tussen de verschillende sectoren (kunst en cultuur, welzijn en zorg) is voor de realisatie van 
kunstaanbod voor deze groeiende doelgroep van groot belang. !!
4- Kunst en zorg 
artikel: NRC Handelsblad – vrijdag 12 oktober 2012  !
Op een grootschalig onderzoeksexpositie in Den Haag wordt het effect van kunst op de 
gezondheid onderzocht. Het project is een initiatief van kunstenaar Martijn Engelbrecht met 
partners uit de zorg, kunst en wetenschap zoals Medisch Centrum Haaglanden, SKOR en TU 
Delft.  
 
Onderzoek wijst uit dat kunst, cultuur en  
actief bezig zijn bijdraagt aan het welzijn en 
kwaliteit van het leven.  !
!
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