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Het Landelijk 
Kennisinstituut 
Cultuureducatie en 
Amateurkunst (LKCA) 

verzamelt 
ontwikkelt en 
verspreidt kennis 

op het terrein van 
cultuureducatie en actieve 
cultuurparticipatie. 

Wat is het LKCA?



Doelen
• Maatschappelijke 

betekenis van 
cultuureducatie en –
participatie zichtbaar 
maken 

• Cultuurparticipatie 
mogelijk voor iedereen 

• Goede cultuureducatie 
op school en in de vrije 
tijd

Doelgroepen

• Professionals die 
werken voor cultuur op 
school of in de vrije tijd



• Toenemend aantal ouderen
• Hogere levensverwachting

• Vraag naar zinvolle invulling 
van de 3e en 4e levensfase 
steeds urgenter

In 2040 zijn 4,7 miljoen Nederlanders 
65 jaar of ouder (bron: cbs)



Wat hebben beleidsmakers bij de overheid en 
bestuurders hier aan? -> positieve gezondheid

Wie is de doelgroep? Dé oudere bestaat niet -> 
beeldvorming 

Hoe? Voorbeelden 
• Bijeenkomsten en praktische tools van o.a. LKCA 
• Regeling age friendly cultural city van het Fonds voor 

Cultuurparticipatie – Vandaag: Edam- Volendam
• Subsidie aan culturele organisaties en projecten op 

doelgroepen– Vandaag: Cool kunst en cultuur 
Heerhugowaard

Welke mogelijkheden liggen er vanuit (te maken) 
beleid voor het oprapen en hoe pak je ze op?  



Handreiking 



• Kunstbeoefening draagt bij aan levenskwaliteit
• Meer meedoen; minder zorgvraag
• Van incidentele projecten naar verduurzaming via 

(gemeentelijk) beleid 
• Kunst- en cultuurbeleid inzetten voor gemeentelijke 

opgaven. Eenzaamheid, zelfredzaamheid, etc.

Ondersteund door bevindingen uit onderzoek
(Movisie, Hogeschool Windesheim, LKCA: “kunst en positieve 
gezondheid” in opdracht van ZonMw).

Waarom een handreiking voor 
gemeentelijk beleid?



Maar….

• Vergeet de vitale oudere niet! Vergrijzing verzilveren
• Werk samen met actieve ouderen (bijv. vrijwilligers) en 

andere partners met een gedeeld belang
• Meer vindplaatsen om ouderen te bereiken



Effectiviteit door beleid



• Voorbereiding: onderzoek situatie gemeente 
(omgeving) en doe verder onderzoek naar doelgroep

• Planning: ambities formuleren, gesprekken voeren en 
gezamenlijke strategie bedenken

• Uitvoering: bepaal je rol (regisseur) en regel 
financiering

• Evaluatie: voortdurend informatie actualiseren. Na 
afloop met samenwerkingspartners bespreken van 
behaalde resultaten en de wijze waarop deze bereikt 
zijn. Evt. bijstellen doelstellingen

Hoe? Benut de beleidscyclus 



Dé culturele route voor 
de 65‐plusser
Sanne Smienk - Cool kunst en cultuur

ROUTE 65ROUTE 65



Cultuurnota 
Edam-Volendam

2018-2022



Vijf programmalijnen

1. Talentontwikkeling jeugd

2. Levendige historie

3. Inclusieve kunst 

4. Cultuurparticipatie en leefbaarheid

5. Zichtbaarheid en imago



3. Inclusieve kunst
• Inclusieve kunst en cultuur ontwikkelen voor 

kwetsbare doelgroepen i.s.m. musea, 
cultuurverenigingen, CBW en andere aanbieders van 
kunst en cultuur in de gemeente

• Kunst in de WMO om eenzaamheid tegen te gaan bij 
ouderen en andere kwetsbare doelgroepen

• Gemeente ontwikkelt zich tot Age Friendly Cultural
City

• Ontschotting domein kunst en WMO
• Aanstellen combinatiefunctionaris/kwartiermaker 

cultuur



• Bestaande verenigingen levensvatbaar te houden 
door nieuwe manieren te ontwikkelen om te verjongen 
of samenwerking aan te gaan met andere partners 
zoals het onderwijs of de zorg

• Bewoners zo goed mogelijk laten participeren aan 
cultuur door laagdrempelig en passend aanbod van 
cultuur in de gemeente 

• Extra focus op kunst en cultuur in kleine kernen die 
belangrijke rol speelt in de leefbaarheid

4. Cultuurparticipatie en leefbaarheid



• Kunst en cultuur als instrument voor welbevinden 
kwetsbare inwoners zoals ouderen

• Kunst en cultuur deelname als kan ouderen helpen 
om langer zelfstandig te blijven wonen

• Kunst en cultuur als middel om vereenzaming tegen te 
gaan en deel te blijven nemen aan maatschappij. Het 
levert nieuwe contacten op en vermindert isolement

• Kunst en cultuur lokken mensen op positieve wijze uit 
hun huis, want cultuurparticipatie en plezier, niet  hun 
probleem staat centraal 

Kunst en cultuur als instrument



Aansluiting bij Wmo

• Beleidsveld kunst en cultuur dient als middel

• Out of the box oplossingen worden niet geschuwd

• Kunst en cultuur versterken sociale cohesie

• Kunst en cultuur hebben heilzame werking op
verlagen van eenzaamheid



Situatie Edam-Volendam



• Inwoners: 36.010 (21.000 in Volendam, 7000 in Edam, 
8000 in Zeevang)

• Aantal 60+: 9000
• 280 ouderen indicatie voor de WMO. 
• Circa 40% ouderen geeft aan eenzaam te zijn. 
• 140 ouderen wonen intramuraal
• 322 dementen
• 5000 mantelzorgers

Doelgroep 60+ Edam-Volendam



• De doelgroep van 60+ is onder te verdelen in drie 
categorieën:

-Robuuste ouderen;
-Kwetsbare ouderen (fysieke beperking);
-Zorg-intensieve ouderen

• Het streven is om alle categorieën te betrekken in dit 
project.  

• Het streven is om in elke dorpskern een deelproject 
plaats te laten vinden. Hiermee worden zoveel 
mogelijk ouderen bereikt.  

Categorieën 60+



3 groepen makers van cultuur:
• Makers: makers maken cultuur, als professional of als 

amateur;
• (Mee) Makers: wie maakt het mee? Senioren! Deze 

doelgroep is zelf ook maker;
• Mogelijk Makers: gemeente, fondsen, podia, 

facilitators

Projectplan Oude Meesters



Projectplan Oude Meesters

• Culturele (amateur)verenigingen betrekken als 
Makers

• Matcht met professionele makers voor blijvende 
kwalitatieve impuls 

• Senioren als maker betrokken
• Nieuwe impuls voor verenigingen 
• Streven om kwetsbare en zorg-intensieve ouderen als 

maker te laten participeren



Projectplan Oude Meesters

• Activiteiten in iedere dorpskern

• Verschillende kunstdisciplines en werkvormen

• Aansluitend bij plaatselijke culturele infrastructuur

• Aandacht voor intergenerationeel werken, combinaties van 
leeftijdsgroepen

• Stimuleren van nieuwe verbanden en ontmoetingen



Projectplan Oude Meesters

Belangrijke aandachtspunten voor het project zijn: 

• Integraal werken; zeer nauwe samenwerking tussen 
cultuur, zorg en welzijn

• De activiteiten moeten laagdrempelig zijn qua 
bereikbaarheid en inhoud

• Inbedding in de lokale situatie. Ook als de 
projectperiode is afgelopen blijven de projecten 
bestaan. 



Projectplan Oude Meesters

Doelstellingen en beoogde opbrengst:

• Tegengaan eenzaamheid ouderen
• Motiveren en activeren senioren en jongeren
• Stimuleren cultuurdeelname ouderen
• Vergroten sociale cohesie en welzijn 
• Nieuwe verbindingen tot stand brengen (vereniging ‐

ouderen) (jong en oud)
• Blijvende projecten realiseren



Projectplan Oude Meesters

Doelgroep en Deelnemers

Per deelproject wordt de doelgroep onder de senioren benoemd;

‐ Robuuste ouderen
‐ Kwetsbare ouderen (fysieke beperking)
‐ Zorg‐intensieve ouderen

Cultuurmakelaar, kunstenaars uit de gemeente, professionele 
culturele uitvoerders, seniorenraad, culturele verenigingen uit de 
gemeente, en zorginstellingen.



Projectplan Oude Meesters

Hoe bereiken we de doelgroepen?

Robuuste ouderen:  via actieve werving in de lokale kranten, de 
seniorenraad, verenigingen, buurthuizen, lokale omroep, ons eigen 
netwerk, en gesprekken op straat. 

Kwetsbare en zorg-intensieve ouderen bereiken we door nauwe 
samenwerking met de lokale zorginstellingen. 



Projectplan Oude Meesters

Rol van ouderen
werken samen in deelprojecten met culturele verenigingen en/of 
professionals en worde als meemaker in positie gebracht

Rol Culturele verenigingen en lokale kunstenaars
Zij zijn als ‘makers’ betrokken. Zij ontvangen/ bezoeken de deelnemers 
en gaan samen aan de slag met de senioren.

Rol van professionele culturele uitvoerders
De professionals worden gematched aan de amateurkunstenaars en 
verenigingen. Doel is de meemakers te begeleiden en daarbij om zoveel 
mogelijk kennis over te dragen zodat de kwaliteit en expertise blijvend is.  
Soms is de professional de uitvoerder zelf van een project, omdat er 
geen lokale infrastructuur is om aan te koppelen.



Projectplan Oude Meesters
Organisatie, werkwijze en structuur
Stichting Club en Buurthuiswerk Edam‐Volendam  (CBW) is penvoerder voor dit 
project en zowel inhoudelijk en financieel verantwoordelijk.

De Cultuurmakelaar van de gemeente treedt op als algemene projectleider. 

Een begeleidingsgroep met vertegenwoordigers uit het veld brengen expertise in 
voor alle deelprojecten en het gehele project.

Per deelproject wordt een verantwoordelijke aangewezen, die verantwoordelijk is 
voor de uitvoering van het project.  

Per project is een lokale kunstenaar en/of professionele culturele uitvoerder of 
culturele vereniging verantwoordelijk voor de kwaliteit en inbedding.



Projectplan Oude Meesters
Deelprojecten

Van 1 oktober 2018‐ mei 2019 worden, samen met alle groepen ( makers, mee‐
makers, mogelijk makers, culturele verenigingen en zorg en welzijn) de 
deelprojecten nader vormgegeven. 

Wel zijn er al 9 deelprojecten vastgesteld: 

‐ Muziek door Oud en Jong
‐ Botters en Oude verhalen
‐ Meesterlijke kunst dichtbij 
‐ Circusavontuur en valpreventie
‐ Samen Zingen
‐ Oude meesters in beweging 
‐ Stop Motion
‐ Song Writing
‐ Kunstroute voor en door oude meesters.



• 18 Juli 2018: Eerste netwerkbijeenkomst met als 
Thema Kunst voor en door Senioren

• 1 oktober 2018: Indiening projectaanvraag bij FCP
• December 2018: uitwerken follow up met/zonder 

budget FCP
• Mei 2019: Start deelprojecten in de dorpskernen, elk 

project kent zijn eigen startdatum. Elk deelproject kent 
zijn eigen planning. Veelal zal een deelproject 2 x 
plaatsvinden

• Juni 2020: Festival/ Eindmanifestatie
• 2019-2020 : Inbedding in gemeente

Planning realisatie inclusie door 
kunst voor 60+



INHOUDINHOUD
 Introductie Cool kunst en cultuur
 Wat is Route 65?
 Waarom Route 65?
 Editie uitgelicht: Route 65 Rusland
 Huidige ontwikkelingen
 Route 65+
 Tips & tricks



COOL KUNST EN CULTUURCOOL KUNST EN CULTUUR
 Theater, centrum voor muziek‐, theater‐ en kunsteducatie, 
poppodium, culturele ontmoetingsplaats en zalencomplex in één

 100 professionele voorstellingen (theater)
 1200 leerlingen (kunsteducatie)



WAT IS ROUTE 65?WAT IS ROUTE 65?
 Culturele route voor 65‐plussers
 Twee keer per seizoen, een maand lang
 Lezingen, workshops, voorstellingen, films en diners rondom 
landenthema

 Programma voor en door senioren
 Doelgroep: vitale ouderen
 Samenwerking met ouderenorganisaties



WAT IS ROUTE 65?WAT IS ROUTE 65?
Vaste componenten:
 Brainstorm met doelgroep
 Kaartverkoopmoment uitsluitend voor Route 65 bezoekers
 Start‐ en eindbijeenkomst
 Afwisselend programma

Pijlers:
 Actief bezig zijn
 Activiteiten zijn van hoge kwaliteit
 Ontmoeting 



WAAROM ROUTE 65?WAAROM ROUTE 65?
 Doel: 65‐plussers uit Heerhugowaard bereiken, beroeren en 
aanzetten tot actieve cultuurparticipatie

 In 2040 leven er 4,7 miljoen 65‐plussers in Nederland 
 Senioren gezonder en vitaler door actief bezig te zijn
 Mede helpen senioren uit (sociaal) isolement te halen
 Creatieve talenten laten (her)ontdekken



EDITIE UITGELICHTEDITIE UITGELICHT
 Lezing ‘Sint‐Petersburg, droom van Peter de Grote’
 Workshop ‘Van Kandinsky tot Chagall’
 Concert van gemend koor ‘Bjerjozka’
 Film ‘The Last Station’
 Expositie ‘Russische Iconen’ in Kunstkerk
 Wodka proeverij
 Theatercollege van Jelle Brandt Corstius

Totaal aantal activiteiten: 18
Totaal aantal bezoekers: 1431



HUIDIGE ONTWIKKELINGENHUIDIGE ONTWIKKELINGEN
 Twee maal per jaar een route (februari en juli/augustus) 
 Programmering voor senioren tussen de routes: voorstellingen, 
lessen en cursussen

 Uitbreiding in andere gemeentes
 Route 65+



ROUTE 65+ROUTE 65+
 Nieuwe doelgroep: kwetsbare en eenzame ouderen
 Neemt eenzaamheid niet weg, maar kan enigszins verlichten
 Verlaging drempel; uitbreiding sociaal netwerk
 Activering; gezien worden
 Vrijwilligersteam
 Koffieochtenden
 Samenwerking met zorg‐ en welzijnsorganisaties



Communicatie
 Programmaboekje per post verspreiden
 Zorg‐ en welzijnsorganisaties, buurtbus
 Lokale (gratis) en regionale dag‐ en weekbladen
 Zoek de doelgroep op: dagbesteding, verenigingen etc.
 Ouderen zijn ambassadeurs: mond‐tot‐mond
 Reguliere uitingen Cool kunst en cultuur 
(nieuwsbrief en website)

TIPS & TRICKSTIPS & TRICKS



Programma
 Betrek doelgroep bij samenstellen programma
 Apart kaartverkoopmoment
 Tijdstip activiteiten: ochtend/middag
 Lage toegangsprijzen
 Kopje koffie/thee bij de prijs inbegrepen

 Houd rekening met slechthorenden 
 Risico groep, dus BHV
 Directe en eerlijke doelgroep

TIPS & TRICKSTIPS & TRICKS



VRAGEN?VRAGEN?
Meer informatie?
Sanne Smienk: sanne@coolkunstencultuur.nl 



De cultuurscan



Bedankt! 


