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PROLOOG

Kunst en cultuur heeft vele betekenissen in het leven van mensen. Het draagt bij aan de kwaliteit van 
leven, zingeving en sociale participatie. Het voegt daarmee waarde toe aan gezondheid, zorg en welzijn. 
Momenteel bruist het in Nederland van kunstinitiatieven in zorg en welzijn en regent het culturele 
interventies. Toch blijkt het nog steeds een opgave om al die betekenisvolle activiteiten duurzaam en in 
co-creatie te laten bloeien ten behoeve van het vergroten van welzijn van (kwetsbare) burgers.

We zien een scala aan culturele interventies die vooral aanbod gedreven zijn, terwijl er meer aansluiting 
zou zijn als initiatieven meer worden opgezet naar aanleiding van behoeften en vragen van individuen, 
groepen en gemeenschappen. Een ander vraagstuk is de financiering: de meeste activiteiten hangen 
met kleine, kortlopende subsidies aan elkaar. Initiatieven hebben grote moeite om financieel het 
hoofd boven water te houden. Bovendien is er zowel in de kunst- en cultuursector als de zorg- en 
welzijnssector sprake van financiële krapte. De sectoren staan in een overleefstand, waarbij de (top 
down) beleidsmatige steun beperkt is.

De maatschappelijke opgave in een notendop is: Hoe geven we alle kansen en lopende initiatieven, die 
zich in het hart van de samenleving voordoen, een structurele co-creatieve basis? En hoe maken we er 
een landelijke beweging van waarin zowel de bestuurlijke laag als de initiatieven vanuit de samenleving 
samen optrekken?

Om deze beweging in gang te zetten is, met de inbreng van een 120-tal betrokkenen uit de kunst- en 
cultuursector en zorg- en welzijnssector, deze transformatie agenda ontwikkeld. Hierin zijn de volgende 
vraagstukken uitgediept: 

1. Gedeeld eigenaarschap en verantwoordelijkheid
2. Maatschappelijke impact
3. Duurzame financiering
4. Faciliterend beleid

Deze voortrollende transformatie agenda bevat nieuwe ontwikkelrichtingen én concrete acties. Het is 
een oproep aan én van alle betrokkenen om op je eigen plek verschil te maken, wetende  
dat je in een bredere beweging met anderen samenwerkt. 

Aan kunst en cultuur met zorg en welzijn!
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GEDEELD EIGENAARSCHAP EN 
VERANTWOORDELIJKHEID

Vraagstuk
Het eigenaarschap van de verbinding tussen kunst en cultuur met zorg en welzijn is versnipperd. Zorg- en 
welzijnsinstellingen zijn veelal een ontvangende partij en professionele kunstenaars en cultuuraanbieders 
vormen de aanbiedende partij. Het eigenaarschap van culturele interventies in zorg en welzijn ligt vaak 
bij een beperkt aantal mensen die zelden beslissingsmacht hebben over de duurzaamheid van een 
initiatief. De verankering in zorg en welzijn is daarmee fragiel. Ook systeemspelers, zoals de overheid en 
zorgverzekeraars, geven slechts beperkte en niet structurele steun, terwijl juist zij verantwoordelijk zijn 
voor het welzijn van alle burgers.

Waar willen we naar toe?
We willen dat betrokken partijen verantwoordelijkheid pakken in het realiseren, zichtbaar maken en 
verduurzamen van succesvolle initiatieven ten behoeve van het welzijn en de gezondheid van (kwetsbare) 
individuen, groepen en gemeenschappen. We willen een infrastructuur creëren voor de cross-sectorale 
samenwerking tussen de verschillende sectoren van kunst, cultuur, zorg en welzijn.

Acties
We vragen betrokkenen om in de komende jaren hun eigenaarschapsgevoel te vergroten op de volgende 
manieren:

 Werk cross-sectoraal samen zodat kunst en cultuur op een integrale en multidisciplinaire manier écht 
bijdraagt in de aanpak van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij zijn onderwijs, welzijn, 
zorg, financiers, gemeenten en provincies de kernpartners. Leer wat belangrijke vraagstukken zijn in 
elkaars sector en onderzoek hoe je deze issues gezamenlijk kunt benaderen. Pak gedeeld eigenaarschap 
door initiatieven gezamenlijk te financieren en te zorgen voor borging en duurzaamheid.

 In alle sectoren, kunst, cultuur, zorg en welzijn, is het basisthema: participatie, meedoen, actief worden. 
Werk vanuit deze gedeelde taal en behoud deze thema’s als uitgangspunt. 

 Spreek het bestuurlijke niveau binnen (jouw) organisaties aan op de urgentie van de inzet van kunst 
en cultuur. Maak hierbij de maatschappelijke impact zichtbaar die kunst en cultuur heeft voor alle 
betrokken partijen en laat bestuurders het effect van kunst en cultuur ervaren bij projecten. 

 Speel in op de mogelijkheid van gezamenlijke financiering.
 Bouw samen aan een goede kennisinfrastructuur, waarbinnen praktische kennis beschikbaar  
is voor welzijns- en zorgprofessionals over de waarde en mogelijkheden van kunst en cultuur  
en zorg en welzijn. Zorg voor vertaling daarvan in het onderwijs en in de samenwerking  
tussen zorg- en welzijnsopleidingen en kunst- en cultuuropleidingen.

 Benadruk sterker in het onderwijs de inzet van kunst en cultuur ten behoeve van zorg, welzijn en 
gezondheid van mensen. Vraagstukken rondom de aansluiting tussen verschillende sectoren en de rol 
van de samenwerkende kunstenaar en creatieve sociale professional hierin moeten worden opgepakt. 

 Leidt kunstenaars op voor meer dan alleen de culturele sector en vergroot vaardigheden als het creëren 
van draagvlak voor initiatieven binnen verschillende lagen van organisaties. 

 En omgekeerd: leidt sociale professionals op voor meer dan alleen de sociale sector en vergroot 
vaardigheden als het creëren van draagvlak voor initiatieven binnen verschillende lagen van 
organisaties.

 Ondersteun verbinders uit alle sectoren bij het opzetten van leergemeenschappen  
om deze kennis te ontwikkelen en te delen.
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MAATSCHAPPELIJKE IMPACT 
Vraagstuk
Hoewel er wel onderzoek is gedaan naar de effecten van bijvoorbeeld dansen op de ontwikkeling 
van dementie, is er nog weinig bekend over de precieze effecten van culturele interventies. Als er wel 
effecten bekend zijn, is het vaak nog onduidelijk hoe precies de interventies het effect bewerkstelligen. 
Culturele interventies worden vaak als lastig meetbaar gezien. Hoe kunnen we deze effecten meten en 
zichtbaar maken?

Waar willen we naar toe?
We willen dat de maatschappelijke impact van culturele interventies wordt aangetoond door middel 
van onderzoek, waardoor we het brede scala aan initiatieven naar een hoger niveau tillen. 

Acties
 Maak de impact, verhalen, betekenissen en effecten van culturele interventies bij (kwetsbare) burgers 
zichtbaar. Ontwikkel en gebruik hiervoor relevante concepten als bijvoorbeeld ‘positieve gezondheid’. 1  

Door uit te gaan van ‘positieve gezondheid’ kun je ook onderzoek doen naar de effecten van culturele 
interventies op het aanpassingsvermogen en het omgaan met tegenslagen van mensen.

 Neem in onderzoek ook de impact, verhalen, betekenissen en effecten van culturele interventies 
op de omgeving van (kwetsbare) burgers mee als bijvoorbeeld de familie, het zorgpersoneel in 
zorginstellingen, welzijnsprofessionals of andere, vitale, burgers in de wijk.

 Gebruik bij het onderzoek concrete manieren om impact, verhalen, betekenissen en effecten zichtbaar 
te maken van culturele interventies als bijvoorbeeld het bijhouden van het medicijngebruik van 
mensen, of het aantal keren dat zij contact opnemen met zorgverleners (zoals de huisarts). 

 Gebruik ook kwalitatieve onderzoeksmethoden als bijvoorbeeld ‘participatory sketching’ en 
etnografisch onderzoek (observatie, interviews, narratieve analyse).

 Onderzoek naast de impact, verhalen, betekenissen en effecten van de culturele interventies ook de 
interventies zelf. Wat werkt bij deze interventies? Is de kwaliteit van de interventie op orde en goed 
onderbouwd? De impact (of bijvangst) kan ook bereikt worden door het ‘proces’ dat plaats vindt 
tijdens het uitvoeren van de interventie.

 Onderzoek ook welke competenties samenwerkende kunstenaars, culturele professionals en sociale 
professionals nodig hebben om interventies uit te voeren die maximale maatschappelijke impact 
bereiken.

1   Het gaat hier om een relatief nieuwe definitie van gezondheid die uitgaat van veerkracht en eigen 
regie: “Het vermogen zich aan te passen, en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, 
emotionele en sociale uitdagingen van het leven.” (Machteld Huber) Gezondheid heeft met deze 
definitie dus op meer betrekking dan alleen het fysieke en medische deel, ook het emotionele en 
sociale is onderdeel van de gezondheid.
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DUURZAME FINANCIERING
Vraagstuk
De meeste culturele interventies en sociaal-artistieke projecten hebben grote moeite om zichzelf te 
financieren. Ze hangen aan elkaar met kleine kortlopende subsidies van een beperkt aantal, veelal 
private, subsidiegevers. Bovendien is er zowel in de kunst- en cultuursector als de zorg- en welzijnssector 
sprake van financiële krapte en een overleefstand en is de (top down) beleidsmatige steun beperkt. Waar 
juist kansen liggen voor het maken van nieuwe verbindingen en het bundelen van krachten, vindt in 
de praktijk eerder een scherpere afbakening van de eigen kerntaken plaats. Veel culturele interventies 
worden of gezien als te cultureel of als te sociaal en vallen daarmee snel tussen wal en schip.

Waar willen we naar toe?
We streven naar duurzame financiering: structureel, meerjarig en vanuit diverse financieringsbronnen. 

Acties
 Breng in kaart wie belang heeft bij die culturele interventies en wat dit oplevert voor betrokkenen. 
Het beginpunt van discussie moet niet geld zijn, maar de maatschappelijke impact die een culturele 
interventie heeft. 

 Denk en handel meer zakelijk en resultaatgericht. Maak maatschappelijke business cases en daag 
andere partijen, zoals financiers, beleidsmakers en sociaal ondernemers uit om mee te denken.

 Zorg voor bekwame regievoering en zet vanaf de start in op co-creatie. 
 Beïnvloed bestuurders, beleidsmakers en ministeries door hen culturele interventies te laten ervaren.  
De ervaring laat zien dat het moeilijker is om een project los te laten als je als opdrachtgever en 
opdrachtnemer gemeenschappelijke waarden omarmt en ervaart. Dan ben je als financier bereid tot 
meer structurele en duurzame ondersteuning. 

 Werk aan integraal beleid en ontschot budget bij gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen. 
 Ondersteun als beleidsmaker en bestuurder culturele interventies door middel van bijvoorbeeld 
startkapitaal, een aanbesteding, crowdfunding of het stimuleren van sociaal ondernemerschap. Durf 
risicofinancieringen aan te gaan en accepteer dat dingen misgaan.

 Dien vanuit cross-sectorale samenwerking een subsidieaanvraag in. En andersom: stimuleer cross-
sectorale samenwerking door dit als criterium op te nemen in je financieringsbeleid of door bijvoorbeeld 
een gezamenlijk fonds op te zetten van waaruit deze initiatieven gefinancierd kunnen worden.
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FACILITEREND BELEID
Vraagstuk
Beleid kent nog vaak schotten en is weinig sector overstijgend. Zorg- en welzijnsvraagstukken 
worden met zorg- en welzijnsinterventies aangepakt. Culturele interventies worden voornamelijk 
door de culturele sector gefinancierd. Complexe en meervoudige vraagstukken kunnen niet in 
één sector worden opgelost, en daarom is ontschotting en sector overstijgend beleid en budget 
noodzakelijk. 

Waar willen we naar toe?
Vraagstukfinanciering in plaats van enkelvoudige sectorfinanciering, waarbij mensen van onderaf 
de gedeelde regie en eigenaarschap hebben en aangeven wat zij nodig hebben. Beleid gericht op 
het raakvlak van en de verbinding tussen de sectoren kunst, cultuur, zorg en welzijn. 

Acties
 Stimuleer beleidsmakers en bestuurders in het denken in lange termijndoelen en het inzetten van 
kunst en cultuur als katalysator in de aanpak van belangrijke en complexe sociale vraagstukken.

 Faciliteer als bestuurder of beleidsmaker de samenwerking van netwerken uit verschillende 
sectoren en moedig dit aan.

 Neem cross-sectorale samenwerking als criterium op in je financieringsbeleid of zet bijvoorbeeld 
een gezamenlijk fonds op van waaruit deze initiatieven gefinancierd kunnen worden.

 Stuur en faciliteer als beleidsmaker en bestuurder de participatie van (kwetsbare) burgers in 
beleidsvorming en in het opzetten, uitvoeren en verduurzamen van culturele interventies. 

 Stel samen met beleidsmakers en bestuurders een meerjarenprogramma op over de verbinding 
tussen kunst, cultuur, zorg en welzijn.

 Zoek samenwerking tussen kunstenaars, creatieve sociale professionals en sociale wijkteams. 
Zij zoeken steeds meer informele oplossingen. Zorg dat het sociale wijkteam de culturele 
kaart kent. Zorg ook dat kunstenaars de complexiteit van de sociale vraagstukken leren inzien. 
Samenwerken vanuit de verschillende expertise is noodzakelijk in het overgangsgebied van kunst 
en sociaal.
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EPILOOG
Kunst en cultuur dragen bij aan de kwaliteit van leven, zingeving en sociale participatie van mensen. Dit 
voelt iedereen intuïtief al aan, maar er komt ook steeds meer (wetenschappelijke) bewijsvoering voor. 
De vele culturele interventies die nu al bestaan, voegen waarde toe aan gezondheid, zorg en welzijn. Ze 
bieden daarmee een nieuwe vorm van zorg en welbevinden van mensen. Hierdoor krijgen ook de passie 
en professionaliteit van alle werkers in deze sectoren nieuwe impulsen. Dat is uitermate relevant gezien 
de verandering waar we ons nu in bevinden van langer leven naar betekenisvol leven.

Met deze transformatie agenda willen we iedereen die actief bezig is met het verbinden van kunst 
en cultuur en zorg met welzijn een steuntje in de rug geven en anderen uitnodigen om ook actief te 
worden. Of je nu werkt vanuit de praktijk, onderzoek, beleid of financiering: ga aan de slag met de tips 
en handvaten die deze agenda biedt. Of benut deze transformatieagenda waar jij denkt dat deze kan 
bijdragen. Voor kunst en cultuur, als de zorg en welbevinden van de toekomst.



De initiatiefnemers
ActiZ (brancheorganisatie voor Zorgondernemers)
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU Kunst en Economie)
Movisie (kennis en aanpak van sociale vraagstukken)
Viatore (transformatie advies praktijk)
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Samen met:
7 Zebra’s, AKMI (Lectoraat Community Care), Alet Klarenbeek, Artekino, Artmat, Atelier de Kromme 
Mijdrecht, AxionContinu, Bartimeus, BCA - Cultuur werkt, bkkc: brabants kenniscentrum kunst en cultuur, 
Boekmanstichting, Bureau AanZ, Buro Frisse Blik, Care & Culture, Centrum Media en Gezondheid (CMG), 
Cibab - Vakschool voor Verbeelding, Cultuur+Ondernemen, Cultuurkust, Cultuurmij Oost, Daphne 
Ritzen, De Eshoeve HWWzorg, De Prinsenstichting, DenkOntwerp, Droomtheater, Gemeente Borger-
Odoorn, Gemeente Bunnik, Gemeente Houten, Gemeente Maastricht, Gemeente Utrecht, GGD West-
Brabant, Gruitpoort, Hartbeat Interventions, Het Instituut / ONSbank, Het Vijfde Seizoen / Altrecht GGZ, 
Het Wilde Westen, by-wire.net, Hogeschool Inholland, Hogeschool Utrecht (lectoraat Participatie en 
Maatschappelijke Ontwikkeling), Hogeschool Windesheim, Jacqueline Verhaagen, Joost Heinsius/
Values of Culture&Creativity, KenVak, Kooman’s poppentheater, Kunst maakt de mens - Van Gogh 
Museum, Kunst&Transitie, Kunstbalie, Lang Leve Kunst, Liesje doet, Lister, LKCA, Marjolein Scheffelaar, 
MBO Utrecht, Ministerie van OCW, Museum van Bommel van Dam, Petra van Aken, Pra Muziektheater, 
Rabobank, Sjaak Langenberg en Rosé en de Beer, Stichting Laverhof, Stichting Museum voor 1 Dag, 
Stichting Muziek in Huis, Stichting Presentie, Stut Theater, Taskforce Nieuwe Zorgtaken Hilversum, 
Triodos Bank, Urban Paradoxes, Van Ede & Partners, Van Gogh Museum, Van Praag Instituut, Vecht en 
IJssel, Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) , VSB Fonds, Warande Wooncentrum 
In de Dennen, Westland Cultuurweb, Zeraja Terluin, ZonMw, Zorginstelling Pieter van Foreest.

Fotografie: Het Danspaleis/ Maarten Mooiman (cover), Stichting DeDansDivisie/ Niels Westra (pag 2), 
Kunstroute 65/ Sas Schilten (pag 4), Circustheater Stoffel (pag 7).
Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie & illusie


