
Bijlage 3: Klantperspectief !
1- ‘Kunst Inclusief’ 
Voor veel mensen is het beoefenen van kunst een manier om zichzelf te ontplooien. Maar ook om zin te geven 
aan hun leven en te participeren in de samenleving. Dat geldt ook – en misschien wel extra - voor mensen met 
een beperking. Toch is het voor hen vaak lastig om hiervoor de juiste begeleiding te vinden. Het project ‘Kunst 
inclusief’ wil daar verandering in brengen: door de werelden van zorg en kunst te verenigen. 
Als mensen met een beperking kunst willen beoefenen, doen ze dat meestal binnen de kaders van 
dagbesteding en zorgateliers. Maar willen ze hun talenten verder ontwikkelen, dan missen ze de professionele 
begeleiding die daarvoor nodig is. Gaan ze vervolgens naar een regulier centrum voor kunsteducatie, dan 
krijgen ze vaak nul op het rekest. Want deze centra zijn meestal onvoldoende toegerust om mensen met een 
beperking te ontvangen. Zo dreigen deze mensen tussen wal en schip te vallen, en dat is een gemiste kans. 
Het project ‘Kunst inclusief’ zich ten doel gesteld om de mogelijkheden van kunstparticipatie voor mensen met 
een beperking te vergroten. Dat doen we onder andere door de samenwerking tussen zorg- en 
kunstinstellingen te bevorderen. Maar ook door nieuwe methoden en werkwijzen te ontwikkelen, die deze 
instellingen kunnen gebruiken. Bovendien richten we ons op de kennis- en competentieontwikkeling van de 
professionals die met deze mensen werken. De resultaten van het project dragen we over aan het werkveld, 
de overheid en het onderwijs.!!
2- ‘Speciaal dementieprogramma bij tien musea’ 
Een museumprogramma voor mensen met Alzheimer en andere vormen van dementie wordt in tien musea 
ingevoerd. Het Stedelijk Museum Amsterdam en het Van Abbemuseum Eindhoven, die het speciale 
programma in Nederland invoerden, hebben dat in oktober 2013 bekend gemaakt. De musea hebben de 
interactieve rondleidingen en workshops eerder dit jaar opgezet naar voorbeeld van het Museum of Modern 
Art in New York. Het programma moet kunst toegankelijk maken voor dementerende mensen, en het mogelijk 
maken zich te uiten. 
Musea in Nederland en België kunnen zich aanmelden voor het dementieprogramma. De geselecteerde 
instellingen krijgen een gespecialiseerde projectmedewerker in huis die de workshops en rondleidingen opzet. 
Museumpersoneel krijgt een speciale training. 
De ervaringen van de musea en de effecten op dementerende bezoekers worden onderzocht en na drie jaar 
vastgelegd in een rapport. Het is de bedoeling dat ook de medische wereld daaruit lering kan trekken over de 
invloed van kunst en cultuur op mensen met dementie.!!
 
3- ‘Care&Culture’ 
Care&Culture brengt (ouderen)zorg en cultuur samen. Door bewoners van zorginstellingen en de 
gemeenschap om hen heen (de community) te verbinden op een bijzondere en interactieve manier. Inwoners 
van het dorp of de stad, familie, medewerkers en vrijwilligers: iedereen kan meedoen. Muziek, film en beeldend 
werk zijn daarbij prikkelende middelen. Actief bezig zijn of passief luisteren: beiden zijn goed. Care&Culture 
verbindt, ontroert, verfrist en verrast. Stichting Kunst en Dementie is ervan overtuigd dat kunst een 
buitengewone en positieve invloed heeft op het welzijn van dementerenden

http://www.kunstendementie.nl/stichting.html

