
Bijlage 2: Instellingsperspectief 
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1- ClickNL 

Het Innovatienetwerk CLICKNL is een onderdeel van de Topsector Creatieve Industrie. Onder regie van het 
netwerk is een breed gedragen innovatieagenda opgesteld, die de komende jaren uitgevoerd zal gaan worden. 
De samenwerking tussen onderzoek, bedrijfsleven en overheid staat hierbij centraal.  
 
CLICKNL | CULTURAL HERITAGE heeft het initiatief genomen om een online CLICKNL Marktplaats in te richten. 
Op deze marktplaats komen vraag en aanbod naar kennis en kunde samen. Gebruikers kunnen een gratis 
profiel aanmaken en zelf op zoek gaan naar geschikte partners op basis van kennisgebieden of een open 
oproep plaatsen. Zo kunnen creatieve ondernemers, onderzoekers, erfgoedprofessionals en (lokale) overheden 
elkaar beter vinden voor het aangaan van innovatieve projecten. 

2- Stichting Kunst in de Zorg  
 
De MISSIE van de stichting is het initiëren, stimuleren en praktiseren van kunstgerelateerde initiatieven in 
relatie tot de gezondheidszorg. Stichting Kunst in de Zorg is in 2008 opgericht met de doelstelling om 
culturele interventies en kunst in de zorg te vermeerderen en zet zich in voor het realiseren van nieuwe 
kunstprojecten voor zorgvragers. Stichting startte in 2009 met twee kunstprojecten in de ouderen- en 
verstandelijk gehandicaptenzorg. Het zwaartepunt van de activiteiten van de stichting ligt sindsdien 
hoofdzakelijk op de ouderenzorg. Met het ontwikkelen van kunstvormen voor en met zorgvragende ouderen 
(de groep 75-plussers), wil de stichting bijdragen aan nieuwe manieren van omgaan met, vormgeven van en 
interpreteren van ontmoetingen met mensen in zorginstellingen. Hier willen zij voorlopig ook op blijven 
richten, omdat nog zeer veel te behalen valt met kunst en cultuur voor de kwetsbare, groeiende groep 
zorgvragende ouderen. 

Met de projecten wil men een nog openliggend werkterrein voor kunstenaars en creatieven aanboren, en 
tegelijk professionals uit de kunsten in de zorg inbrengen. De stichting een jonge, maar groeiende organisatie. 
Sinds 2008 zijn met onze projecten meer dan veertig zorginstellingen door heel Nederland bezocht en hebben 
onze projecten en kunstenaars op symposia en congressen gestaan en in een museum geëxposeerd. Het 
werkveld is van locaal (Amsterdam) uitgebreid naar landelijk en er vinden projecten plaats in onder andere 
Haarlem, Utrecht, Brabant (diverse gemeenten), Eindhoven en Zuid-Limburg.Sinds de eerste projecten in 2009 
zijn meer dan dertig kunstenaars betrokken, waarvan zestien blijvend binnen het platform Zona’s Kiosk 
worden betrokken bij grotere en kleinere projecten. Ook werken ze samen met zorgorganisaties, culturele 
organisaties, het hoger beroeps- en kunstonderwijs, wetenschappelijke instituten en binnenkort met 
vrijwilligersorganisaties. Een belangrijke peiler in 2013 wordt het slaan van bruggen naar, en overdragen van 
methodieken naar andere groepen zoals vrijwilligers, mantelzorgers en kinderen. 

3- Nusantara 

• Zoekt u voor uzelf of voor uw familie, een plek waar de verzorgers het leven en de behoeftes van ouderen 
echt kennen en begrijpen? 

• Zoekt u een thuis waar de eigenwaarde, kwaliteit van het leven en mogelijkheden echt tellen? 
U vindt het in één van onze woon- en zorgcentra. Daar is aandacht voor de Indische cultuur. Daar is ruimte 
voor herinneringen aan Nederlands-Indië. Daar zijn activiteiten die het Indische ’thuisgevoel’ doen herleven. 

!
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http://www.clicknl.nl/culturalheritage/marktplaats-van-kennis/
http://www.kunstindezorg.nl
http://www.nusantara.nl/


4- Kunst- en Zorgboerderij ‘Hoeve Engelenburgh’ 

Hoeve Engelenburgh is een kunst en zorgboerderij op ongeveer 20 minuten afstand van Alkmaar. 
Het is op drie peilers gebouwd: een maatschappelijke, een educatieve en een culturele. 
De werknemers (cliënten) ontmoeten de maatschappij en de maatschappij ontmoet de werknemers. Burgers 
ontmoeten burgers in een ontwapenende omgeving. Dit past prachtig in de gedachte van de inclusieve 
samenleving: een samenleving waarin iedereen welkom is, waar iedereen deel van uitmaakt en aan kan 
bijdragen. 

5- ‘De Lage Hof’ museum en zorg onder één dak 

In de Buurderij maakt de Stichting Agrarisch Museum werk van ondersteuning en integratie van kwetsbare 
burgers. Door middel van dagbesteding voor ouderen uit de buurt in een authentieke boerderijsfeer, educatie 
en beleving van oude tijden uit het streekeigen agrarische leven. Door de combinatie tussen museum, wonen 
met zorg en welzijn zijn er vele vormen van reminiscentie mogelijk. Dat wil zeggen: Terugdenken, het op een 
min of meer levendige en met gevoel geladen wijze ophalen van en/of verwijlen bij herinneringen aan 
gebeurtenissen uit het verleden.  

Ouderen met dementie kunnen in het eerste stadium van hun ziekte nog redelijk tot goed vertellen over 
vroeger. Reminiscentie doet dus een beroep op wat die oudere nog kan. Voor ouderen die hun oriëntatie in het 
heden kwijt zijn, kan de oriëntatie in op het verleden zorgen voor meer grip op het leven en hun welbevinden 
optimaliseren. 

http://www.engelenburgh.net/
http://www.cultuurexpress.nl/9-erfgoedinstellingen/69-agrarisch-museum-de-garstkamp.html

