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Beste lezer,
Vijf jaar geleden vroeg mijn collega Elsbeth Rozenboom mij mee te gaan naar een
netwerkbijeenkomst over kunst en maatschappelijke inclusie en later om haar rol in dit
netwerk over te nemen. Aangekomen in het Huis van Puck in Arnhem sloot ik mij aan bij
een divers gezelschap dat als ‘Reisgenoten’ werd aangesproken door Wytske Lankester,
staand op een tafel midden in de zaal. Meteen was ik wakker, blij en benieuwd. Hoewel
ik nog niet helemaal kon doorgronden waar de bijeenkomst nu precies op gericht was,
voelde ik de vibe waar voor mij grote kwaliteit en urgentie uit sprak. Vanaf dat moment
was ik mee op reis.
Ik leerde het sociale domein kennen en de vele (aankomend) kunstenaars en culturele
instellingen die daarin hun wegen zochten. Door hen te volgen, ondersteunen en adviseren, kon ik verbindingen leggen en ook innovaties in het werkveld aanjagen.

Iedereen is van de wereld
4

En de wereld is van iedereen
Thé Lau

Samen met Bart Bleijerveld, Ingrid Docter en Wytske legden wij een stevige basis om
op verder te bouwen: een dynamisch en lerend expertise- en kennisnetwerk met een
digitaal platform voor alle reisgenoten. En realiseerden in 2017 een door directies overeengekomen formele samenwerking tussen de vier partijen die als aanjagers van Het
Reisgezelschap fungeerden (de bacheloropleidingen Docent Dans en Docent Theater
van ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, de opleiding Social Work van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, LKCA en Cultuur Oost).
We organiseerden ontmoetingen, startten pilots en hadden een onderzoeksgroep.
We richtten op allerlei plekken tussenruimtes in voor onderzoek en ontmoeting, waar
complementair werd samengewerkt. Nieuwe kennis en leerervaringen deelden we met
reisgenoten en met anderen. We opereerden soms aan de randen van de reikwijdte
van onze organisaties. Dat schuurde dan flink, maar dat het betekenisvol was en kansen
bood, was voelbaar, werd benoemd en versterkte onze beweging: het delen van onze
verhalen.
Er ontwikkelden zich reisplannen (projecten, bijeenkomsten en onderzoek) die geregeld
bijgesteld moesten worden. Helpend hierin was het reizen als metafoor, zowel voor het
ontdekken als het onderweg zijn. We herkennen ons in de beweging van het zwermen
van spreeuwen: soms bewegen ze dicht naar elkaar toe, dan weer vliegen ze uiteen tot
andere clusters. We vergelijken onze werkwijze ook wel met die van de groeiwijze van
rizomen: ondergronds vormt zich een netwerk om vervolgens bovengronds op meerdere plekken tot volle ontwikkeling te komen.
Gaandeweg groeide met deze nieuwe manier van samenwerken het inzicht hoe met de
kracht van kunst resultaten te boeken. Met de vele en vaak ook nieuwe partners uit Het
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Reisgezelschap kan steeds beter worden gerealiseerd dat alle mensen in Gelderland
kunst en cultuur beleven en maken. En dat door kunst iedereen (weer) mee kan doen.
Inclusie en diversiteit zijn voor Cultuur Oost een belangrijk onderwerp. Daarom ondertekende Cultuur Oost de Agenda van de inclusieve podiumkunsten en zet zij in op
gelijkwaardige participatie in de samenleving.
Door met elkaar samen te werken hebben we allemaal kunnen versnellen in onze opdracht rondom participatie en inclusie en hebben we binnen en buiten de eigen organisaties veel nieuwe inzichten en verandering gebracht.
Soms komt alles bij elkaar. Waar jij misschien met beleid of juist in de praktijk iets
nieuws probeert te bewerkstelligen – iets dat energie vraagt, stroperig lijkt en dat ook
frustrerend kan werken - wordt vanuit andere stromen het werk dat je doet herkend
en daarmee wordt het actueel en kansrijk. Ineens lijkt het of iedereen meezwemt op
dezelfde golf. Dat moment is, in ieder geval wat Cultuur Oost betreft, nu aangebroken.
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Na vijf jaar pionieren delen we graag de gezamenlijke kennis en ervaringen die we hebben opgedaan om weer anderen te inspireren en aan te zetten tot nieuwe samenwerkingen en duurzame initiatieven. Het kansrijke is rijp geworden en klaar om te oogsten
en te delen. In het bijzonder vragen we aandacht voor al die (aankomende) sociaalartistieke professionals en initiatieven die met eindeloos veel geduld en enthousiasme
- en ook vaak minimale middelen - grote impact creëren op het gebied van participatie
voor mensen in onze maatschappij. Zij zijn hard nodig in deze tijd en verdienen het om
gezien en goed gepositioneerd te worden.
Vanuit mijn rol als adviseur om cultuurbeleving en -deelname in Gelderland inclusiever
en toegankelijker te maken, draag ik graag bij aan een wereld die rijk is aan cultuur in al
haar diversiteit voor iedereen. Dat beschouw ik als een erg dankbare taak.
Met plezier nodig ik je uit tot het lezen en bekijken van deze publicatie. Start waar jouw
ogen blijven hangen, kies een route en bewandel de zijpaden die je uitzicht bieden. Ik
hoop dat je geraakt wordt door de verhalen. Dat je iets tegenkomt waar je iets mee gaat
doen, dat je ergens bij aan kunt haken. Dat je nieuwe vragen krijgt en daarover in gesprek wilt. Ik ben benieuwd naar wat er bij jou speelt en waarvoor jij onderweg bent. Ik
nodig je uit om ons met je vragen en ideeën te benaderen om te verkennen of we daarin
iets kunnen betekenen.

Rose Figdor
rosefigdor@cultuuroost.nl
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Sociaal-artistiek heeft de toekomst
Finn Minke, LKCA
In het oosten van ons land is een bijzondere
samenwerking bezig tussen twee hogescholen.
Docenten van de HAN (Social Work) en ArtEZ
(de bachelors Docent Dans en Docent Theater)
hebben elkaar gevonden om de handen ineen en
de vleugels samen uit te slaan. Althans, dat is de
ambitie – in de praktijk zijn er natuurlijk allerlei
obstakels te overwinnen. Maar dat maakt het
werk niet minder leuk en zeker niet minder van
betekenis.

Het Reisgezelschap Kunst en Maatschappelijke
Inclusie is een samenwerkingsverband gericht op
ontschotting tussen de werk- en opleidingsvelden
kunst en zorg/welzijn. Het is een groeiend netwerk van sociaal-artistiek betrokken studenten,
docenten, onderzoekers, ervaringsdeskundigen en
(zelfstandige) professionals uit zowel het sociale
als het artistieke werkveld. Zij vinden elkaar in de
wens om de verbindingen tussen kunst/cultuur en
zorg/welzijn te versterken en te verduur-

zamen. Daarbij worden actief nieuwe manieren
van samenwerken, leren en waardecreatie ingezet
en onderzocht. Zowel binnen de schoolmuren als
in de praktijk. Docenten van HAN-sociale studies
en ArtEZ-kunstacademie zijn leden bij Het Reisgezelschap en organiseren ontmoetingen met elkaar
en voor hun studenten.
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Experimenteren met ontmoeting
Een voorbeeld van uitwisseling tussen opleidingen is de openbare (facultatieve) les die twee
bevlogen docenten van de HAN en ArtEZ in 2018
organiseerden. Zij betrokken studenten uit beide
studierichtingen en zorgden voor een programma
met kennismaking en ontmoeting. Het werd een
succes. In een broeierig, krap lokaaltje kwamen
ruim veertig studenten opdagen om elkaar te
‘proeven’, te bevragen en van elkaar te leren over
toepassingsmogelijkheden en de betekenis van
kunst met speciale doelgroepen. Docent Ronja
White (ArtEZ/BA Docent Dans): ‘De uitwisseling
riep vragen op als: Wat is kunst? Wat is therapie?
Wat zijn raakvlakken en waar liggen verschillen?
Voor onze studenten is discussie hierover heel
relevant – en het vinden van antwoorden even
wezenlijk als persoonlijk.’
De interactieve les werd deels door de studenten
zelf geleid. Ze presenteerden in subgroepjes projecten die ze hadden gedaan met speciale doelgroepen zoals vluchtelingen, ouderen en kinderen
in het speciaal onderwijs. En ArtEZ BA Docent
Dans-studente Leticia Monsengo nam zonder
moeite haar leeftijdsgenoten van beide opleidingen mee in een ritmische bewegings-'dans’. Met
z’n veertigen, zwetend, op elkaar geplakt, stonden
studenten vol enthousiasme op Caribische deuntjes te draaien, te stappen en te springen. HAN-docent Gemma Koolen van de opleiding Social Work:
‘Als je studenten een deel van de les laat verzorgen, komen ze los uit de student-docentenergie.
Er ontstaat commitment, respect voor elkaar en

openheid om te ontvangen. Dat is een prachtige
basishouding om te leren.’
Ronja hoopt dat haar studenten hun kijk op ‘dans’
en ‘kunst’ leren verruimen. De uitwisseling met
studenten van sociale studies is daarbij heel ondersteunend. Ronja: ‘Als je ervan uitgaat dat er in
ieder mens een goede danser zit, bij welke doelgroep dan ook, dan ga je heel anders naar dans
kijken. In iedereen zit creativiteit. Als een docent
door middel van improvisatie op zoek gaat naar de
eigen bewegingstaal van de mensen en díe bewegingstaal ondersteunt, dan is dat een heel andere
werkwijze.’ Gemma: ‘Dans wérkt in het maken van
contact – ook in de ontmoeting tussen studenten. Tijdens de openbare les zorgde de beweging
voor een ervaring met elkaar, er ontstond een
vrijplaats. Op zo’n moment gebeurt er iets. Een
klik.’
Samen leren, samen doen
In de sociaal-artistieke praktijk van alledag lopen initiatiefnemers en betrokkenen aan tegen
verschillen in beleid, faciliteiten en denkkaders
tussen het sociale en het artistieke werkveld.
Zelfs wanneer culturele organisaties en zorg- of
welzijnspartijen het eens zijn over de basisidee
dat kunst en cultuur van betekenis zijn voor de
kwaliteit van leven van mensen met een ondersteuningsbehoefte, dan nog is de praktijk – waarin
projecten handen en voeten moeten krijgen –
weerbarstig. Er wordt wel gezegd dat de professionals uit zorg/welzijn en die uit kunst/cultuur
een ‘andere taal’ spreken. Het elkaar leren kennen
en ‘verstaan’ is vaak een tijdrovende, maar noodzakelijke eerste stap voor samenwerking.
Door studenten van sociale en artistieke studies
te laten kennismaken en liefst ook samenwerken,
ontstaat een basis waarop zij later als afgestudeerde professionals kunnen voortbouwen. De
interesse voor elkaars werkterrein wordt aan-

gewakkerd en er komen nieuwe ideeën tot stand
over de toepassing van kunst in het sociale domein. Dat is verrijkend voor beide domeinen. Zo
programmeert de HAN regelmatig theater binnen
de schoolmuren: voorstellingen die zijn gemaakt
door studenten of alumni van ArtEZ, met als
onderwerp een sociaal relevant thema zoals verslaving. Zo’n voorstelling werkt dan als hefboom
voor een dialoog over het thema en maakt invoelbaar dat kunst een krachtig middel is om gevoelige
onderwerpen bloot te leggen en te bespreken. Dat
is voor veel HAN-studenten een enorme eyeopener, terwijl hun oprechte nieuwsgierigheid en
vaak ongezouten vragen juist leerzaam zijn voor
de kunstvakstudenten.

studenten zich goed voorbereid weten op een
werkomgeving die niet langer wordt bepaald door
de grenzen van sectoren, maar door de noden en
behoeftes van de samenleving en de mensen die
haar vormen, dan is het noodzakelijk dat ze elkaar
weten te vinden. Dat ze leren wat ze aan elkaar
kunnen hebben, waar ze elkaar aanvullen, inspireren, uitdagen en verrijken – in het licht van de
mensen voor wie ze van betekenis zijn.

Weg met de hokjes
Studenten hebben er baat bij om verder te kijken
dan de neus van hun traditionele sector lang is.
Het zogenaamde cross-sectoraal werken is in de
context van sociaal-artistiek werk eigenlijk een
penibel begrip. Het stamt uit de tijd dat het nog
nieuw en bijzonder was om je als kunstenaar te
verbinden aan Jan met de pet en je je als welzijnswerkers nog niet zo snel inliet met werkwijzen die
vertrekken vanuit iemands kracht en talent. Dat
is al lang niet meer zo. Talloze kunstenaars hebben de schoonheid van het ‘human engagement’
ontdekt en brengen creativiteit en verbeeldingskracht letterlijk onder de mensen. En in de zorgen welzijnswereld blaast het begrip ‘positieve gezondheid’ de conventionele definities van welzijn
omver, om ruimte te maken voor een benadering
waarin mensen meer zijn dan ‘ziek’ of ‘niet ziek’.

Ruimte maken in het curriculum
Alle goede bedoelingen ten spijt is het een uitdaging om de uitwisseling tussen studenten een
vaste plek te bieden in studieprogramma’s. De
opleidingsinstituten die onze volgende generatie
zorg- en creërende professionals moeten afleveren zijn log en gebonden aan talloze regels waardoor ze vaak achterlopen op de praktijk. Vruchtbare ontmoetingen zoals die onder de vlag van Het
Reisgezelschap worden georganiseerd hangen nu
nog af van de bevlogenheid en motivatie van enkele pionierende docenten – die het vaak grotendeels in eigen tijd organiseren. Het curriculum zit
bomvol en biedt weinig ruimte aan experiment.

Gelukkig maar. Mensen passen niet in hokjes. En
vooral mensen met een zorg- of ondersteuningsbehoefte lopen chronisch het risico om in allerlei
hokjes terecht te komen die hun mogelijkheden
(nog verder) beperken.
Wil de huidige generatie sociale en artistieke

In die zin heeft sociaal-artistiek werk de toekomst.
Omdat het uitsluitend kan bestaan op het snijvlak van sociaal en artistiek, creëert het nieuwe
ruimtes juist daar waar eerder grenzen de dienst
uitmaakten.

Maar bij de HAN en ArtEZ zit er beweging in. Niet
in de laatste plaats omdat de opleidingshoofden
het belang inzien van ontschotting. Zij ondersteunen de docenten die zijn aangesloten bij Het
Reisgezelschap waar mogelijk met extra uren – en
in ieder geval met morele support. Zo is Ronja
White betrokken bij de curriculumoverleggen
binnen ArtEZ. Op die manier kan ze samen met
andere docenten het gesprek voeren over mogelijke competenties waaronder de uitwisseling met
de HAN geschaard kan worden. Ronja: ‘De zoek-
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tocht is steeds om binnen het curriculum ruimte te
maken voor actuele vraagstukken en daarmee het
studieprogramma te optimaliseren. Hoe kunnen
we dat wat we al doen, verrijken met een specifiek accent op uitwisseling?’ Ook Gemma Koolen
onderstreept het belang van een serieuze aanpak:
‘Inbedding in het onderwijs is belangrijk. Het nieuwe moet met het oude worden verbonden zodat
we niet steeds opnieuw het wiel uitvinden en er
een duurzame verbinding met de praktijk ontstaat
waar iedereen wat aan heeft.’
De praktijk in: sociaal-artistieke leerwerkpraktijken
In september 2018 is bij de HAN de nieuwe opleiding Social Work gestart. Deze studie profileert
zich nadrukkelijk op creatief denkende en handelende studenten en zet in op een stevige verbinding met de praktijk. Dat biedt veel kansen voor
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samenwerking met het artistieke werkveld – ook
binnen het curriculum. Tegelijk met de start van de
nieuwe opleiding is er een traject van start gegaan
waarin studenten van de opleidingen HAN Social
Work en BA Docent Theater Arnhem samen werken en leren in de praktijk. Bij de start van de opleiding hebben drie sociaal-artistieke initiatieven
(Theater Klare Taal, Het Wilde Westen en Theater
AanZ) leerwerkplaatsen beschikbaar gesteld. Bij
elke leerwerkplaats staat een concrete vraag uit
de betreffende praktijk centraal waarmee de studenten vanuit hun verschillende invalshoeken aan
de slag gaan. Bij de begeleiding van de studenten
zijn ook alumni en ouderejaars van beide opleidingen betrokken.
De driehoekssamenwerking tussen verschillende opleidingsrichtingen en de sociaal-artistieke
praktijk biedt een kansrijke leeromgeving voor alle

betrokkenen.
De samenwerking tussen docenten, artistiek
leiders, alumni en studenten vraagt onder meer
om open en duidelijke communicatie, veel afstemming, geduld, nieuwsgierigheid en kunnen
luisteren voorbij eigen aannames. Dit soort
samenwerking is niet per se gemakkelijk, maar
wel ontzettend veelbelovend. Want als het lukt,
ontstaat er een praktijksituatie waarin studenten
complementair, interprofessioneel en peer-topeer samenwerken. Met de voeten in de klei, met
elkaar, met professionals en niet in de laatste
plaats met deelnemers zelf. Dat is sociaal-artistiek
werk in ultima forma: elkaar ontmoeten voorbij
bestaande kaders, in het gedeelde verlangen om
de kwaliteit van leven voor kwetsbare doelgroepen in de samenleving te vergroten.

Het Reisgezelschap is medio 2017 opgericht door een aanjaaggroep met vertegenwoordigers van vier partijen: HAN Social Work, de ArtEZ Bachelors Docent Dans
en Docent Theater, Cultuur Oost en LKCA. Het gezamenlijke doel: bijdragen aan
het ontschotten van de werkvelden sociaal en artistiek, onder meer door docenten
en studenten uit beide studierichtingen met elkaar én met de praktijk in contact te
brengen.
De vier kernpartijen hadden ieder een eigen invalshoek: de hogescholen lokaal,
Cultuur Oost provinciaal en LKCA landelijk. Een mooie drietrap voor de ontwikkeling en het delen van kennis en ervaringen. Eind 2019 was Het Reisgezelschap
uitgegroeid tot een aanzienlijk (en nog steeds groeiend) netwerk van sociale en
artistieke betrokkenen. Dat was voor het LKCA een natuurlijk moment om zich als
landelijke partner uit de aanjaaggroep terug te trekken, en zich te richten op mogelijkheden om de lokale kennis en ervaringen van Het Reisgezelschap te koppelen
aan die van pioniers elders in het land.
Sinds begin 2020 is daarom een leernetwerk opgericht van en voor iedereen die
actief is met het vormgeven van ontmoetingen tussen de sociaal-artistieke praktijk
en studenten van sociale en artistieke opleidingen. Inmiddels zijn uit verschillende
delen van het land opleiders en sociaal-artistieke professionals aangehaakt. In regelmatige (digitale) netwerkbijeenkomsten delen zij ervaringen, vragen, successen
en dilemma’s.
Heb je vragen over het leernetwerk of wil je je aansluiten? Neem contact op met
Finn via finnminke@lkca.nl
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bied van inclusie en diversiteit. Er wordt eveneens
gekeken hoe deze samenwerking bevorderd kan
worden.
Projecten waarbij het culturele domein en de
volksgezondheidssector betrokken zijn, wordt
onder andere sociaal-artistiek werk genoemd.
De afgelopen jaren is deze samenwerking toegenomen (Van Campen, Rosenboom, Van Grinsven
& Smits, 2017, Piena, 2019). Sociaal-artistieke
projecten variëren van culturele activiteiten door
kunstenaars en vrijwilligers bij kwetsbare ouderen aan huis3 tot theatervoorstellingen waardoor
minder vertegenwoordigde sociale groepen een
podium krijgen4.
foto: Merel van den Nieuwenhof

Elkaar raken
Sociaal en artistiek in één speelveld
12

Xanne Mensinga
‘Only art penetrates what pride, passion, intelligence and habit erect on all sides – the seeming
realities of this world. There is another reality, the
genuine one, which we lose sight of. This other reality is always sending us hints, which without art,
we can’t receive. Proust calls these hints our ‘true
impressions’. The true impressions, our persistent
intuitions, will, without art, be hidden from us all
and we will be left with nothing but a ‘terminology
for practical ends’ which we falsely call life (Bellow, 1976).’

middels kunst. In dit artikel wordt de meerwaarde
van de samenwerking tussen het culturele domein1 en de volksgezondheidssector2 (de laatste
omvat zowel het sociale domein als de zorgsector)
betoogd – in relatie tot ontwikkelingen op het geDe Raad voor Cultuur verstaat het volgende onder cultuur:

1

podiumkunsten (theater, dans, symfonieorkesten, muziekensembles en koren, opera, festivals, jeugdpodiumkunsten en
sectorcollecties podiumkunsten), regionale musea, beeldende
kunst (presentatie-instellingen, postacademische instellingen), film, letteren, ontwerp, ontwikkelfunctie en bovensecto-

Saul Bellow (schrijver) stelt in zijn Nobel Prize Acceptance Speech van 1976 dat kunst van enorme
waarde is voor de samenleving: illusies worden
doorbroken en de échte werkelijkheid ervaren we

Aan de hand van eerder onderzoek worden belemmeringen en mogelijk bevorderende factoren voor
de sociaal-artistieke samenwerking besproken.
Centraal staat het partnerschap, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen twee niveaus: (1) de
promotie van het partnerschap en (2) de kwaliteit
van het partnerschap. Het ‘op ontdekkingsreis
gaan’ wordt als metafoor gebruikt voor de sociaal-artistieke ontwikkeling, met een knipoog naar
Het Reisgezelschap Kunst en Maatschappelijke
Inclusie (een groeiend netwerk van studenten en
professionals werkzaam in het culturele domein
en de volksgezondheidssector én een van de
pioniers in divers en inclusief werken). Het doel
van dit artikel is om bij te dragen aan meer kennis
over en inzicht bij sociaal-artistiek samenwerken
en daarmee aan een positieve ontwikkeling van
sociaal-artistieke projecten; hiermee kan op een
reële en kansrijke manier gebouwd worden aan
een meer gelijkwaardige, meer inclusieve en diverse samenleving.

rale ondersteunende instellingen.
Gerelateerd aan het begrip public health. Dit omvat in deze

2

tekst zowel maatschappelijke en sociale hulp als zorg.

Metgezellen: Het Reisgezelschap Kunst en
Maatschappelijke Inclusie
‘Als je op ontdekkingsreis gaat is het verstandig
om niet helemaal alleen te gaan, maar om verschillende, complementaire krachten te bundelen.’

Welke beweging vindt er plaats in de ontwikkeling
van sociaal-artistiek samenwerken?
Het Reisgezelschap Kunst en Maatschappelijke Inclusie is in 2014 geïnitieerd door Wytske Lankester, docent en onderzoeker bij de Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen (HAN) en ArtEZ Hogeschool
voor de Kunsten. Meerdere professionals uit het
culturele domein en de volksgezondheidssector
hebben zich sindsdien aangesloten. De partners
zijn ‘samen op reis’: op onderzoek naar wat de
samenwerking tussen de culturele sector en het
volksgezondheidsdomein precies inhoudt en hoe
het samenwerken bevorderd kan worden. Deze
zoektocht voltrekt zich op sociaal-artistieke wijze,
aangezien de partners van Het Reisgezelschap
zich op verschillende vlakken hebben geprofileerd
binnen het artistieke domein en de volksgezondheidssector. Door ontmoetingen te creëren en
(confronterende) gesprekken te voeren wordt
geoefend en gereflecteerd op sociaal-artistieke
samenwerkingen (Mensinga, 2019a).
Dit artikel is geschreven in het verlengde van een
etnografisch onderzoek, met elementen van actieonderzoek, getiteld: Towards successful cultural
interventions (socio-artistic practices): Enhancing the
collaboration between the artistic domain and the
public health domain (Mensinga, 2019a). Er is onder
andere participerende observatie gedaan tijdens
bijeenkomsten van sociaal-artistieke leerwerkpraktijken (leerwerkplaatsen), gekoppeld aan Het
Reisgezelschap. Hier werken studenten van kunsten sociale opleidingen samen met sociaal-artistieke organisaties. Het idee achter de leerwerkplaatsen is dat studenten vroeg in de studie ervaring
opdoen met de samenwerking tussen het culturele
domein en de volksgezondheidssector, zodat
toekomstige coöperaties voorspoediger verlopen
(Mensinga, 2019a).
3
4

www.komgelderland.nl/kunstuurtje-aan-huis-gruitpoort
www.theater-aanz.nl
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Voorbereiding: De actuele landkaart
‘We kunnen pas op reis als we de huidige situatie
– de gebieden die al bekend zijn – in kaart hebben
gebracht.’ Wat is de actuele positie van sociaalartistiek samenwerken in onze maatschappij?
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Er zijn verschillende bewegingen naar meer
inclusie en diversiteit, zoals Black Lives Matter5.
Inclusie is de mate waarin iemand zich onderdeel
van een groep voelt en bij diversiteit draait het
om verschillen tussen mensen en in hoeverre deze
worden geaccepteerd (gebaseerd op Shore et al.,
2011). Verscheidene instanties, waaronder de
Rijksoverheid6, promoten gelijke rechten op de
werkvloer door inclusie en diversiteit als een van
hun pijlers te noemen. In 2019 is de Code Diversiteit & Inclusie ingevoerd, een gedragscode met
als doel om de creatieve en culturele sector meer
representatief te maken voor de Nederlandse
samenleving7. Ook adviseert de Raad voor Cultuur, met de Basisinfrastructuur (BIS) 2021-2024,
culturele instellingen doelen op het gebied van
inclusie en diversiteit na te streven.

zijn voor het individu om zijn of haar behoeften te
verwezenlijken. Er kan op verschillende niveaus op
de set van capabilities worden ingespeeld: op micro-level (de psychische en fysieke mogelijkheden
van het individu), meso-level (de directe omgeving)
en macro-level (structuren in de maatschappij)
(Robeyns, 2005).
Cultuurparticipatie (cultuur maken en ervaren)
speelt in op de set van capabilities van het individu,
en in het specifiek op micro- en meso-level. Hilde
van den Berg, voormalig masterstudent Social
Policy & Public Health aan de Universiteit Utrecht,
heeft vanuit het model van Positieve Gezondheid
gekeken naar hoe cultuurparticipatie het welbevinden van de mens beïnvloedt (Van den Berg,
2019). Positieve Gezondheid is in 2014 geïntroduceerd door Machteld Huber, arts en onderzoeker,
en gaat over het vermogen van mensen om op

(en daarmee floreren) door bewust te worden over
het zelf en de interactie met de omgeving. Middels het cultureel bewustzijn en de bijbehorende
processen van zelfwaarneming, zelfverbeelding,
zelfbegrip en zelfanalyse kunnen mensen zichzelf
en anderen in een kader plaatsen, reflecteren op
sociale interacties en uitdrukking geven aan hun
innerlijke wereld. Het culturele bewustzijn speelt
een belangrijke rol in Cultuur in de Spiegel, een
meerjarig onderzoek van 2008 tot 2014 van de
Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en SLO. Onder
leiding van Barend van Heusden, hoogleraar aan
de RUG, werd gewerkt aan een theoretisch kader
voor een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs
(Van Heusden, 2010). Van Heusden beargumenteert dat het cultureel bewustzijn de kern van cultuuronderwijs vormt. Mensen nemen zichzelf en
hun omgeving waar en proberen deze waarneming
begrijpelijk te maken door het in een referentiekawww.theaterklaretaal.nl

10
5

www.blacklivesmatter.com

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overheidspersoneel/

6

Zodra er gelijkwaardige kansen worden gecreëerd
(inclusie), ongeacht verschillen in achtergrond
(diversiteit), krijgt eenieder de mogelijkheid om
datgene te verwezenlijken wat zijn of haar leven
waardevol(ler) maakt. Het idee is dat de mate
van de mogelijkheden bijdraagt aan het algehele
welzijn van het individu; het in staat zijn het leven
te leiden dat men waardevol acht, wordt ook wel
het menselijk floreren genoemd8. Het belang van
inclusie en diversiteit kan in dit opzicht beargumenteerd worden middels de capability approach9,
ontwikkeld door filosoof en econoom Amartya Sen
en politiek filosofe Martha Nussbaum (en door
anderen doorontwikkeld). Ieder mens heeft in
interactie met zijn omgeving een bepaalde set aan
capabilities, oftewel mogelijkheden. Aan de hand
van deze set wordt door het individu gekozen
welke van deze mogelijkheden hij of zij realiseert.
Hoe groter de set is, hoe meer mogelijkheden er

meerdere vlakken (zoals op fysiek, psychisch en
sociaal vlak) met levensuitdagingen om te gaan.
Dit betekent dat gezondheid niet enkel wordt gemeten met de af- of aanwezigheid van ziekte, maar
aan de hand van zes pijlers: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven,
meedoen en het dagelijks functioneren. Van den
Berg heeft met resultaten uit eerder gepubliceerd
onderzoek een overzicht gemaakt van de positieve
bijdrage van cultuurparticipatie. Deze bijdrage
heeft zij in relatie gezet tot de zes pijlers van Positieve Gezondheid, gecategoriseerd per kunstvorm.
Ter illustratie, de acteurs van de sociaal-artistieke
organisaties Theater Klare Taal10 en Speels Collectief11 worden uitgenodigd om vanuit levenslust en
creativiteit te handelen, eigen grenzen aan te geven, en zichzelf te accepteren (Mensinga, 2019a).
Dit zijn elementen die zorgen voor meer zingeving,
een groter mentaal welbevinden en een beter
dagelijks functioneren (Van den Berg, 2019).

diversiteit-overheidspersoneel
www.codedi.nl De vijf principes van de code, geldend voor

7

alle werkenden in de culturele (en creatieve) sector, houden
in: (1) Je weet waar je staat ten aanzien van diversiteit en
inclusie, (2) Je integreert diversiteit en inclusie in je visie, (3)
Je creëert draagvlak binnen je organisatie voor het naleven
van de code, (4) Je stelt een plan van aanpak op, gericht op
continue verbetering, (5) Je monitort en evalueert naleving
van de code en je legt er verantwoording over af.
Hoewel er in dit artikel enkel over het floreren van het

8

individu wordt gesproken, is een kanttekening dat individuele
belangen mogelijk verschillen van collectieve belangen en dat
het dus onvoldoende is om alleen vergroting van individuele
capabilities na te streven en hiermee eenzijdig de aandacht op
zelfontplooiing te leggen.
www.plato.stanford.edu/entries/capability-approach/

9

Vanuit een andere invalshoek lijkt cultuurparticipatie ook van waarde voor het menselijk floreren.
Namelijk, een mens kan zich positief ontwikkelen
foto: Merel van den Nieuwenhof
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11

der te plaatsen, dat bestaat uit ervaringen die ze
hebben opgedaan. Omdat nieuwe gebeurtenissen
nooit exact hetzelfde zijn als onze herinneringen,
nemen we verschillen waar. Het overbruggen van
deze verschillen kan door middel van betekenisgeving aan de hand van vier vaardigheden: waarneming, verbeelding, conceptualisering en analyse.
Het culturele bewustzijn gaat over de wisselwerking tussen het zelf en de omgeving. Emiel Copini,
docent en onderzoeker bij ArtEZ Hogeschool voor
de Kunsten, benoemt dat zowel het maken van
kunst als het meemaken van kunst belangrijk is
voor dit bewustzijn (2019). Eveneens stelt hij vast
dat het culturele bewustzijn samenhangt met de
context en de levensfase waarin we als mensen
leven:
foto: Merel van den Nieuwenhof

‘Door kunst te maken en mee te maken, geven we
betekenis aan onszelf en drukken we ons uit. De
wijze waarop we dit doen is sterk afhankelijk van
onze cultuurhistorische omstandigheden; van
de groepen waarin we ons begeven. Zeker in de
adolescentie is de verbeelding en ook de conceptualisering sterk gericht op hoe we ons verhouden
tot de ander, bij welke groepen we horen en hoe
we ons daarin positioneren (Copini, persoonlijke
communicatie, 4 augustus 2020).’
Erik Jansen, associate lector Capabilities in Zorg
en Welzijn bij de HAN, onderzoekt op welke wijze
kunst binnen zorg en welzijn positief bijdraagt aan
de capabilities van mensen12. Jansen stelt dat kunst
op drie verschillende manieren van waarde is voor
het menselijk floreren: de culturele sector biedt
de mogelijkheid om deel te nemen aan collectieve
betekenisgeving, geeft ruimte voor ontspanning
en creatie en vergroot het bewustzijn over sociale
interacties.
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Allereerst bieden de kunsten de mogelijkheid om
deel te nemen aan collectieve betekenisgeving,
aan wat het betekent om mens te zijn in de huidige
wereld, en zijn ze daarmee waardevol op zichzelf.
Daarnaast bieden ze mogelijkheden ter ontspanning of creativiteit en bieden ze gelegenheid om
te spelen als aspect van het leven, of kunnen ze
middelen van bestaan genereren; kunst en cultuur zijn dan waardevol omdat ze iets waardevols
buiten de kunst en cultuur opleveren. Tenslotte
leren ze makers en deelnemers inzichten over hoe
mensen zich tot elkaar verhouden en positioneren
ze mensen sociaal ten opzichte van elkaar; kunst
en cultuur hebben daarmee een sociale functie.
Essentieel is dat er voor mensen van verschillende
achtergronden en met verschillende behoeften
in de samenleving voldoende mogelijkheden zijn
om deel te nemen aan kunst en cultuur om elk van
www.han.nl/onderzoek/kennismaken/han-sociaal/lecto-

12

raat/associate-lectoraat-capabilities-zorg-welzijn/

deze waarden te kunnen genieten en daarmee
menselijk floreren gestalte te geven, zowel voor
cultuurmakers als het publiek (Jansen, persoonlijke communicatie, 20 augustus 2020).
Om eenieder de mogelijkheid te geven mee te
doen met cultuur maken (inclusie) zijn er eveneens
structurele veranderingen nodig (macro-level): het
creëren van de juiste omstandigheden waardoor
cultuur toegankelijker wordt. Met het stimuleren
van de samenwerking tussen het culturele domein
en de volksgezondheidssector kan cultuurdeelname toegankelijker worden gemaakt, aldus het
Fonds voor Cultuurparticipatie13. Dit fonds biedt
met onder meer de regeling Samen cultuurmaken
(2021-2024) financiële steun aan sociaal-artistieke samenwerkingen. Coöperaties tussen de artistieke sector en de volksgezondheidssector maken
het voor meerdere mensen mogelijk om cultuur
te maken; bijvoorbeeld door kunstworkshops aan
te bieden aan zorginstellingen (Mensinga, 2019a).
Forever Young Curators was opgezet om ouderen
met dementie te betrekken in het maken en ervaren van kunst, in samenspel met jongeren (twee
groepen die elkaar in het dagelijks leven weinig
ontmoeten). Ze stelden samen een tentoonstelling
op aan de hand van het thema ‘eeuwige verjonging’, leerden over kunst en maakten kennis met
elkaars belevingswereld14. De samenwerking
tussen de volksgezondheidssector en het culturele
domein vergroot de mogelijkheid voor mensen om
deel te nemen aan cultuur. Deze deelname is van
belang, want het lijkt de set van capabilities te vergroten, waardoor mensen zichzelf kunnen voorzien in hun behoeften en de mogelijkheid hebben
om te floreren.
Samengevat, sociaal-artistiek samenwerken is
enerzijds, als we het hebben over cultuurparticipatie, van belang voor het welbevinden van de mens,
anderzijds voor het toegankelijker maken van deze
participatie – waardoor meer mensen de mogelijkheid hebben om te floreren. In dit opzicht is so-

ciaal-artistiek werk van betekenis voor een meer
inclusieve en diverse culturele sector. Problematisch is dat de samenwerking veelal ontbreekt,
omdat het project vaak geïnitieerd wordt vanuit
de artistieke wereld en het initiatief wordt ontvangen door de volksgezondheidssector (ActiZ, HKU,
Movisie & Viatore, 2017). Aangezien er weinig
literatuur is over hoe de samenwerking bevorderd
kan worden, is hier afgelopen jaar onderzoek naar
gedaan bij onder andere Het Reisgezelschap Kunst
en Maatschappelijke Inclusie (Mensinga, 2019a).
In dit artikel worden, aan de hand van het genoemde onderzoek, elementen toegelicht die de samenwerking negatief en positief lijken te beïnvloeden,
en wordt gekeken welke stappen nodig zijn voor
een positieve ontwikkeling van sociaal-artistiek
samenwerken. Met het ‘op ontdekkingsreis gaan’
als metafoor wordt richting gegeven aan inzichten
bij een voorspoedige samenwerking tussen het
culturele domein en de volksgezondheidssector.
Vertrekken: Obstakels identificeren
‘Het is belangrijk om in kaart te brengen wat
mogelijke obstakels zijn op reis.’ Welke elementen
lijken de samenwerking tussen cultuur en volksgezondheid te belemmeren?
Een werkelijke samenwerking tussen de culturele
sector en het volksgezondheidsdomein is niet vanzelfsprekend. Vaak is de kunstenaar de aanjager
en zijn sociale en zorginstellingen de ontvanger
(ActiZ et al., 2017). De kwaliteit van de samenwerking tussen professionals uit het culturele domein
en uit de volksgezondheidssector bepaalt mede
de kwaliteit van het sociaal-artistieke project (Van
Ditzhuijzen, Van Grinsven & De Groot, 2018; Van
Campen et al., 2017; Parkinson & White, 2013;

cultuurparticipatie.nl/subsidie-aanvragen/25/samen-cul-

13

tuurmaken
www.beeldenopdeberg.nl/fyc/
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Graybeal, 2007). Belemmeringen doen zich voor
in (1) de ‘aanjaagfase’, maar ook (2) tijdens de
samenwerking. Het ontbreken van een duidelijke
positie van sociaal-artistiek lijkt daar een grote
rol in te spelen (Mensinga, 2019a). Er is stimulans
van zowel bovenaf (onder andere de Raad voor
Cultuur en het Fonds voor Cultuurparticipatie), als
van onderaf (Het Reisgezelschap) om de sociale
en culturele sector samen te laten bewegen en
struikelblokken te overwinnen.
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Dat sociaal-artistiek samenwerken lastig op gang
komt, komt mogelijkerwijs doordat de meerwaarde van het werk niet altijd (door beide sectoren)
wordt erkend. Ook is de sociaal-artistieke samenwerking niet overal bekend. Dit kan komen doordat de projecten (vooralsnog) lastig te definiëren
zijn, wat terug te zien is in de vele benamingen
die elk een net wat ander aspect belichten, zoals:
sociaal-artistiek, cultuurparticipatie, community
art, sociaal geëngageerde kunsten en culturele
interventies. De struikelblokken die zich voordoen in het partnerschap hangen mogelijk samen
met deze ‘positioneringsproblemen’. De frictie is
waarneembaar in de interactie tussen kunstenaars
en volksgezondheidsprofessionals en omtrent
de projectdoelen (Mensinga, 2019a). Dit heeft er
vooral mee te maken dat het onduidelijk voor de
professionals is hoe ze zich het beste tot elkaar
kunnen verhouden; het kan voor de partners lastig
zijn welke rol ze precies moeten aannemen: die
van de kunstenaar, de sociaal werker/verzorger, of
allebei. De doelen van de professionals of organisaties kunnen verschillen en het is niet altijd makkelijk daar congruentie in te vinden. Ter illustratie,
een kunstenaar wil zijn participanten uitdagen om
uit hun comfortzone te treden, terwijl dit vanuit
de zorginstelling betekent dat bepaalde grenzen
en regels overschreden zullen worden (Mensinga,
2019a).
De volgende vraag is relevant voor het positioneringsproces van sociaal-artistiek werk en de

zijn betekent niet dat je hetzelfde bent (gelijk zijn),
maar dat je elkaars verschillen respecteert en
ieder in zijn of haar waarde ziet. Verbondenheid
en gelijkwaardigheid lijken elkaar te intensiveren;
hoe meer verbinding je ervaart, hoe gelijkwaardiger je je voelt, en andersom. Deze gevoelens
worden mogelijk geïntensiveerd door elkaar te
ontmoeten met een open mindset, het creëren
van gezamenlijke ervaringen (hoe vaker je samenwerkt hoe sterker de samenwerking wordt) en het
promoten van kwetsbaarheid (Mensinga, 2019a).
Dat kwetsbaarheid op zichzelf van grote waarde is
binnen sociale contexten wordt beargumenteerd
door Brené Brown in Daring Greatly (2015). Het
creëren van verbinding door middel van het vertellen van (kwetsbare) verhalen wordt beschreven
door Martha Nussbaum (z. j.). Zij stelt dat verhalen vertellen helpt om elkaar en onszelf beter te
begrijpen. Zodra we onze innerlijke wereld met
elkaar delen, en ons kwetsbaar opstellen, creëren
we mogelijk gevoelens van verbinding.
19

foto: Merel van den Nieuwenhof

relatie tussen de professionals en de domein-gerelateerde doelen: Wordt het een opzichzelfstaand
domein of blijft het een samenwerking tussen de
bestaande domeinen? (Mensinga, 2019a). Het gaat
hier om de wijze waarop de domeinen zich tot
elkaar verhouden, in het kader geplaatst van verschillende vormen van samenwerking: multidisciplinair, interdisciplinair en transdisciplinair (later
in het artikel worden deze vormen toegelicht). Het
belang van dit positioneringsproces komt terug in
het visiedocument van Cultuur Oost (persoonlijke
communicatie, 24 juli 2020). Het ‘ontwikkelen van
een visie op sociaal-artistiek werk’ en het ‘positioneren van het beroep sociaal-artistiek werker als
professional’ worden als speerpunten genoemd.

Bij een nieuw beroep, in de context van sociaal-artistiek werk, hoort mogelijk een eigen domein: het
sociaal-artistieke domein (Mensinga, 2019a).
Onderweg: Land in zicht?
‘Na vele dagen op zee vertoont de horizon contouren van een nieuwe wereld.’ Welke factoren
bevorderen een coöperatie tussen kunstenaars en
volksgezondheidsprofessionals?
Verschillende elementen lijken de samenwerking
tussen professionals uit het culturele domein en
de volksgezondheidssector te bevorderen, waaronder gevoelens van verbondenheid en gelijkwaardigheid (Mensinga, 2019a). Gelijkwaardig

‘As we tell stories about the lives of others, we
learn how to imagine what another creature might
feel in response to various events. At the same
time, we identify with the other creature and learn
something about ourselves. As we grow older, we
encounter more and more complex stories — in
literature, film, visual art, music — that give us a
richer and more subtle grasp of human emotions
and of our own inner world (Nussbaum, z. j.).’
Het vertellen van verhalen middels kunst is
eveneens een argument voor de sociaal-artistieke samenwerking en het promoten van inclusie
en diversiteit: doordat mensen met verschillende achtergronden samen kunst maken, worden
meerdere verhalen en perspectieven de wereld
in gebracht – waarmee we meer leren, over de
wereld, over elkaar en er hopelijk ook meer begrip
en verbinding ontstaat tussen mensen in het algemeen.

Gelijkwaardigheid in relatie tot inclusie en diversiteit binnen sociaal-artistieke praktijken
In het onderzoek naar bevorderende factoren voor de samenwerking tussen de volksgezondheidssector en het culturele domein (Mensinga, 2019a) is onder meer gekeken naar de begrippen
‘gelijkwaardigheid’ en ‘gelijkheid’. Professionals uit beide domeinen geven aan dat ze niet gelijk
hoeven zijn; juist het honoreren van de verschillen is waardevol. Door het stimuleren van gevoelens van gelijkwaardigheid kan diversiteit in de samenwerking tot bloei komen, waarbij tevens
verbondenheid gepromoot wordt. Een open mindset, een kwetsbare houding en het opdoen van
gezamenlijke ervaringen spelen een belangrijke rol in het ‘aanwakkeren’ van deze gelijkwaardigheid.
Een gelijkwaardige relatie staat in verbinding met inclusie en diversiteit: verscheidenheid wordt
omarmd en iedereen mag en kan daadwerkelijk meedoen. Om op een gelijkwaardige manier met
diversiteit om te gaan, is het belangrijk te realiseren dat het niet gaat over het ‘verplaatsen’ van
jezelf in de ander, maar om je medemens de ruimte te geven zichzelf te zijn. Emiel Copini, docent
en onderzoeker bij ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, stelt dat het lastig is om elkaar werkelijk
te begrijpen, om je te verplaatsen in de belevingswereld van de ander (persoonlijke communicatie,
26 augustus 2020). ‘In hoe jongeren zich cultureel ontwikkelen, ligt een deel van de verklaring
voor de moeite die we hebben om ons daadwerkelijk te verplaatsen in de ander,’ stelt hij15.

20

Zodra we het idee loslaten dat we ons moeten inbeelden hoe het is om in andermans schoenen te
staan, kan er ruimte ontstaan om écht samen te werken. Dit wordt toegelicht door Copini. Voor
ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten deed hij onderzoek naar hoe studenten en docenten van de
kunstvakdocentopleidingen zich kunnen ontwikkelen in de zoektocht naar een meer inclusief
perspectief.

De sociaal-artistieke leerwerkpraktijken (leerwerkplaatsen), geïnitieerd door Het Reisgezelschap lijken de samenwerking tussen kunstenaars
en volksgezondheidsprofessionals te bevorderen
(Mensinga, 2019a). Allport stelt met de contact
theory (1954, in Pettigrew, 1998) dat vier factoren
optimaal contact promoten: ondersteuning van
een autoriteitsfiguur, coöperatie van groepen,
overeenstemming in doelen en een gelijkwaardige
status. Bij de leerwerkplaatsen werken studenten
van kunstopleidingen samen met studenten van
opleidingen uit de volksgezondheidssector. Deze
projecten staan onder begeleiding van professionals die betrokken zijn bij de sociaal-artistieke
praktijken. In het licht van de contact theory zien
we dat er ondersteuning is van een autoriteitsfiguur, coöperatie tussen studenten met verschillende achtergronden en dat gelijkwaardigheid
wordt gepromoot. De laatste factor, ‘overeenstemming in doelen’, is niet altijd aanwezig; in de
praktijk kunnen de sector-afhankelijke doelen van
elkaar verschillen. We zien dat zodra daar open
over gecommuniceerd wordt, er meer samenhorigheid gecreëerd kan worden (Mensinga, 2019a).

Er zijn verschillende vormen van coöperatie
geanalyseerd in relatie tot sociaal-artistiek werk
(Mensinga, 2019a). Choi and Pak (2006) geven
een overzicht van multidisciplinariteit, interdisciplinariteit en transdisciplinariteit. Bij een
multidisciplinaire samenwerking wordt vanuit
een eigen discipline gewerkt, heeft iedereen een
duidelijke rol, zijn er domeinspecifieke doelen
en vullen de sectoren elkaar aan. De uitkomst is
dan de som van de individuele onderdelen. Als
er interdisciplinair wordt gewerkt vervagen de
grenzen tussen de disciplines, zijn de rollen minder duidelijk, de doelen gedeeld en gaat het meer
om integreren dan aanvullen. De uitkomst is dan
groter dan de som van de individuele onderdelen.
Met een transdisciplinaire samenwerking worden
grenzen tussen de domeinen overstegen, discipline-specifieke rollen losgelaten, doelen gedeeld en
is de aanpak holistisch. De uitkomst is niet meer
te reduceren tot de onderdelen van waaruit het
is vormgegeven. De figuren hieronder geven een
idee van hoe de domeinen zich tot elkaar verhouden bij verschillende manieren van samenwerken.

‘De sociaal-artistieke praktijken die in toenemende mate vanuit en met ArtEZ worden opgezet,
bieden tal van mogelijkheden om te ontdekken wat kunsteducatie te bieden heeft, ook buiten
klaslokalen. Besef van hoe ons denken en samenwerken met anderen wordt beïnvloed door onze
eigen culturele achtergrond, is daarin heel belangrijk. Als ‘artist educators’ moeten we inderdaad
op zoek naar hoe we niet vóor maar mét de ander kunnen werken. Uiteindelijk gaat het met name
om die wederkerigheid (persoonlijke communicatie, 23 augustus 2020).’
De wederkerigheid die Copini benoemt, geldt voor alle betrokkenen bij sociaal-artistieke projecten: we zoeken naar een gelijkwaardige relatie tussen zowel de professionals als tussen de
professionals en de spelers. Merel van Lieshout, zakelijk en artistiek leider van Speels Collectief,
kaart het belang aan van weerstand bieden aan het binaire denken (denken in scheidingen en in
tweedelingen; in deze context stellen dat er mensen zijn met een beperking en mensen zonder
een beperking) (Van Lieshout, 2020). Zij stelt dat het belangrijk is om niet voor anderen keuzes
te maken, zoals mensen ‘zonder een beperking’ beslissingen maken voor mensen ‘met een beperking’, maar elkaar ruimer te zien, in alles wat we zijn.
Vanuit zijn proefschrift over het cultureel bewustzijn van jongeren ziet hij parallellen met de zoektocht naar nieuwe

15

perspectievenop inclusie en diversiteit. Copini, E.J. (2019). Tussen willen en weten: Cultuur, cultuuronderwijs en de ontwikkeling van metacognitie in de adolescentie. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

Figuur 1. Een grafische weergave van multi-, inter- en transdisciplinariteit (gebaseerd op Choi & Pak, 2006).
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Linksboven is een multidisciplinaire samenwerking te zien, waarbij beide sectoren afgescheiden
blijven. In het midden zien we een voorbeeld van
interdisciplinariteit; een overlapping. De rondjes
rechtsonder geven transdisciplinarieit16 weer,
waarbij een nieuw domein lijkt te zijn gevormd.
Er is geen eenduidig antwoord op de vraag welke
vorm van samenwerken het beste toe te passen is
voor volksgezondheidsprofessionals en kunstenaars (Mensinga, 2019a). Hoewel de sociaal-artistieke partners aangeven meer behoefte te hebben
aan een interdisciplinaire en transdisciplinaire
werkwijze, waarbij de grenzen worden overschreden en gezamenlijke doelen worden gehanteerd,
lijkt het belangrijk te zijn dat de rollen gescheiden
blijven (multidisciplinair), voor zowel de professional als voor de participanten. Er is vraag naar
het ontwikkelen van criteria voor sociaal-artistieke projecten, waarmee het sociaal-artistieke
zich distantieert van andere artistieke projecten
en projecten binnen de volksgezondheidssector.
Deze behoefte, waarbij het sociaal-artistieke
samenwerken zichzelf onderscheidt, linkt naar
transdisciplinariteit: er wordt ‘iets nieuws’ gevormd, iets dat meer is dan de som van de onderdelen (Mensinga, 2019a).

De conclusie is dat het wenselijk is om binnen
een sociaal-artistiek project multidisciplinariteit,
interdisciplinariteit en transdisciplinariteit toe te
passen, in een specifieke mix, afhankelijk van de
context, de partners en de doelen. Het idee is dat
zodra de professionals uit het culturele domein
en de volksgezondheidssector samen zoeken naar
welke vorm van samenwerken (welke mix van
multi-, inter- en transdisciplinair werken) ze willen
toepassen binnen hun project, er meer ruimte
voor werkelijke communicatie en openheid ontstaat; en dit de kans vergroot op gevoelens van
verbondenheid en gelijkwaardigheid (Mensinga,
2019a). Het op een spelenderwijs de juiste vorm
van samenwerken vinden, is voor nu Het Spel Der
Grenzen genoemd. Het gaat niet om het creëren
van een algemene handleiding voor de collaboratie tussen artistiek en sociaal. Juist door het spelen
van het spel, door samen te onderzoeken hoe men
wil samenwerken, wordt verbinding en gelijkwaardigheid bevorderd; factoren die de sociaal-artistieke samenwerking positief lijken te beïnvloeden.
Meer over Het Spel Der Grenzen is te lezen in Hoe
creëren we een succesvol huwelijk tussen kunst en
public health? (Mensinga, 2019b).

16

De holistische aanpak van transdisciplinair werken, waarbij

er naar het grote geheel wordt gekeken, in plaats van naar de
specifieke onderdelen, raakt aan het concept inclusie – wanneer we het zo framen dat ‘de onderdelen inclusief meedoen
met het grote geheel’. Een kanttekening bij diversiteit en
inclusie is dat ze elkaar op een bepaalde manier tegenspreken. Als we diversiteit promoten, hoort daar misschien bij dat
sommige dingen niet inclusief kunnen zijn, om de veelzijdigheid en de verschillen te benadrukken. Aan de andere kant
is het van belang mensen wel de mogelijkheid te geven om
te kunnen participeren (capability approach). Er zit verschil
tussen het stimuleren dat iedereen mee doet en het creëren
van de mogelijkheid voor iedereen om mee te doen. Wellicht
gaat inclusie en diversiteit meer over dit laatste.

De waarde en ‘illusie’ van grenzen
Er is gekeken naar de grenzen van het culturele domein en de volksgezondheid en hoe deze zich tot
elkaar verhouden. De vraag die daarbij komt kijken is: In hoeverre zijn de sectoren niet al verbonden? Het
argument is dat kunst inherent verbonden is aan maatschappelijke processen, waarbij we hier meer
spreken over processen gerelateerd aan het sociale domein dan aan de zorgsector. Het sociale domein wordt in deze context gescheiden van de zorgsector, twee velden die in het begin van dit artikel
werden geplaatst onder de term ‘volksgezondheid’. De uiteindelijk vraag wordt: In hoeverre zijn het
culturele domein en de sociale sector niet al verbonden?
Het is belangrijk om te vermelden dat het trekken van grenzen in het algemeen van waarde is: het
categoriseren maakt de chaos van de werkelijkheid voor de mens behapbaar (cognitive categorization
theory) (Rosch, 1975, in Shaw, 1990). Binnen de visie van Van Heusden, gerelateerd aan het cultureel
bewustzijn, wordt dit ook wel conceptualiseren genoemd (Copini, 2019).
‘Conceptualiseren is een belangrijke vaardigheid in de adolescentie, maar ook voor mensen in het
algemeen. Vanuit conceptualisering kun je laten zien hoe mensen groepen creëren, in stand houden,
beschermen. Een uiterst sociaal, maar tegelijk ook uitsluitend proces. Een keerzijde van ons sociale
vermogen lijkt te zijn dat we ons altijd met bepaalde groepen verbinden en daarmee ons van andere
onderscheiden (Copini, persoonlijke communicatie, 4 augustus 2020).’
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Hoewel het cognitief van belang is om grenzen te trekken, heeft het een beperkend effect: het sluit
mensen buiten. Hierbij raken we een spanningsveld tussen inclusie en diversiteit: waar er aan de ene
kant ruimte nodig is om anders te zijn (divers), is er aan de andere kant behoefte om erbij te horen (inclusie). Socioloog Eviator Zerubavel (1991) noemt dat het van belang is om ons niet in de ‘waarheden’
van classificaties te verliezen, maar bewust te blijven dat wij het zelf zijn die deze grenzen creëren.
Het gaat om een balans, waarin ruimte is voor verschil en categorisatie, maar er ook gelijkwaardigheid is; waarin anders zijn geaccepteerd wordt, maar je daardoor niet ‘minder’ bent dan een ander.
Ondanks dat het van cognitief belang is om grenzen te trekken, wordt in dit artikel beargumenteerd
dat deze scheidslijn tussen de culturele sector en het sociale domein minder ‘hard’ is dan misschien
wordt gedacht. Victoria D. Alexander, hoogleraar Sociology and Arts Management of Goldsmiths,
University of London stelt dat kunst zowel een reflectie is van de samenleving als een drijvende
kracht die onze maatschappij vormgeeft (1995). Kunst kan de maatschappij vormgeven aan de hand
van onder andere politiek geëngageerde kunst, in de vorm van activisme (Beyes, 2015). Daarnaast is
de inspiratie van de kunstenaar gerelateerd aan de omgeving en daarmee (gedeeltelijk) een reflectie
van de samenleving. Het individu maakt de kunst, maar dit individu is ‘gemaakt’ door zijn omgeving,
zoals beargumenteerd door filosoof John Locke (in Crain, 2014). Hij stelt dat mensen grotendeels
worden gevormd door hun omgeving, en dat er weinig aangeboren verschillen zijn (Locke, in Crain,
2014). Hoewel de kunstenaar misschien niet direct een groot maatschappelijk doel voor ogen heeft,
wordt zijn werk wel binnen een bepaalde context geschapen.

een open mindset en de welwillendheid om kwetsbaar te zijn (Mensinga, 2019a). De leerwerkplaatsen (waar studenten oefenen met een sociaal-artistieke samenwerking) van Het Reisgezelschap
lenen zich waarschijnlijk goed voor het promoten
van een optimale samenwerking (contact theory)
(Allport, 1954, in Pettigrew, 1998). Uit onderzoek blijkt tevens dat het opdoen van ervaring in
coöperatie met een andere sector behulpzaam is
voor het beter begrijpen van elkaars werkwijze
(Cummings & Kiesler, 2008). Dit werpt eveneens
een positief licht op de leerwerkplaatsen.

foto: Merel van den Nieuwenhof
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Settelen: Terugblik
‘Nadat een eerste voet aan wal is gezet neemt de
ontspanning toe, het is tijd voor een terugblik op
de reis.’ Wat weten we over de sociaal-artistieke
ontwikkeling tot nu toe?
Het doel van dit artikel was om bij te dragen aan
een positieve ontwikkeling van sociaal-artistiek,
en daarmee aan een meer gelijkwaardige, inclusieve en diverse samenleving. In eerste instantie zijn
verschillende opvattingen over de meerwaarde
van sociaal-artistiek besproken. De samenwerking
tussen het cultureel domein en de volksgezondheidssector maakt het voor meerdere mensen
mogelijk kunst te maken en te beleven (inclusie en
diversiteit). Cultuurparticipatie draagt bij aan het
cultureel bewustzijn, waarmee uitdrukking wordt
gegeven aan het zelf (Van Heusden, 2010). Ook
speelt kunst in op de capabilities van mensen17,
waardoor mensen de mogelijkheid krijgen te floreren. Sociaal-artistieke projecten kunnen daarnaast bijdragen aan het algemeen welzijn, bekeken
vanuit het model van Positieve Gezondheid van
Huber (Van den Berg, 2019).

Vervolgens zijn elementen besproken die de samenwerking tussen professionals uit het culturele
werkveld en uit de volksgezondheidssector lijken
te belemmeren. Problemen doen zich voor in (1)
de ‘aanjaagfase’ (het opstarten van het partnerschap) en (2) tijdens de samenwerking. Het lijkt
lastig om een partnerschap te vormen; er is weinig
bekend over sociaal-artistieke projecten en als
men er wel vanaf weet, wordt de meerwaarde niet
altijd erkend (door het ontbreken van evidence-based research (Public Health England, 2016)). Mocht
er wel een samenwerking tussen kunstenaars
en volksgezondheid professionals zijn, dan is het
veelal lastig om de juiste vorm te vinden. Deze
‘kwesties’ hangen samen met de vraag: Hoe positioneert sociaal-artistiek zich?
Factoren die de coöperatie bevorderen zijn onder
andere het promoten van gevoelens van verbinding en gelijkwaardigheid. De opstelling van de
partners is belangrijk: naar elkaar toetreden met
www.han.nl/onderzoek/kennismaken/han-sociaal/lecto-

17

raat/associate-lectoraat-capabilities-zorg-welzijn/

Doordat er veel verschillende soorten sociaal-artistieke projecten zijn, is het lastig om een vaste
handleiding voor de samenwerking te creëren,
maar tegelijkertijd zullen de genoemde bevorderende elementen eerder een richting geven. Het is
belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven en
samen een wijze te vinden hoe het partnerschap
ingericht gaat worden, welke grenzen (refererend aan multi-, inter- en transdisciplinariteit) er
tussen de partners worden getrokken en waar ze
juist meer kunnen worden losgelaten: Het Spel
der Grenzen (Mensinga, 2019b). De elementen
die de samenwerking tussen sociaal en artistiek
lijken te bevorderen, kunnen ter informatie dienen
voor het Fonds voor Cultuurparticipatie en de
regeling Samen cultuurmaken. Het is belangrijk
dat er evenveel aandacht is voor de sociale doelen
als voor de artistieke doelen, dat er werkelijk te
spreken valt over een samenwerking: een gelijkwaardig partnerschap.
Onrust: Opnieuw vertrekken
‘Echte reizigers blijven verwonderen en vragen
stellen: Het Reisgezelschap maakt zich klaar voor
een volgende ontdekkingstocht.’ Na alles wat in dit
artikel is besproken over sociaal-artistiek; welke
vragen roept dit op en wat zijn vervolgstappen?
Er zijn elementen geopperd die de sociaal-artistieke samenwerking lijken te bevorderen: het erva-

ren van verbinding en gelijkwaardigheid. Maar wat
betekent dit precies – is dat niet voor iedereen
verschillend? Hoe stel je je kwetsbaar op, terwijl
je ondertussen ook de grenzen (van je sector) in
de gaten houdt? Hoe gaat Het Spel der Grenzen
exact in zijn werk? Heeft het in de praktijk ook een
positief effect op de samenwerking tussen professionals uit de culturele sector en het volksgezondheidsdomein?
Naast het uitwerken van de bovenstaande vragen
is het belangrijk om de komende tijd aandacht te
geven aan het op gang brengen van meer samenwerkingen tussen de sectoren (de eerste stap – de
‘aanjaagfase’). Het Fonds voor Cultuurparticipatie
geeft financiële steun, maar de partners moeten
elkaar wel weten te vinden. Het is belangrijk dat
sociaal-artistiek werk bekendheid krijgt, er meer
helderheid komt over wat het werk precies inhoudt, én de erkenning groeit van de waarde van
de coöperatie tussen kunst en zorg/sociaal voor
het individu en de maatschappij. We zijn onderweg naar een gezamenlijke visie.
De ontdekkingstocht naar een visie op sociaal-artistiek, waarmee het werk een duidelijkere positie
krijgt in de samenleving, gaat net zoals Het Spel
der Grenzen: het proces, de reis zelf is belangrijk,
omdat partners daarin oefenen met samenwerken. We moeten het samen blijven onderzoeken.
Door deze houding hebben we een meer open
mindset en stellen we ons kwetsbaarder op; factoren die belangrijk lijken voor het ervaren van
gelijkwaardigheid en verbinding – waarmee de
samenwerking kan worden bevorderd. Een oproep
om, samen met metgezellen, continu (reizend) te
onderzoeken hoe sociaal en artistiek elkaar én
anderen raken.
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Juist de verschillen zijn interessant
Verslag van het minisymposium Inclusie en Diversiteit

Willem Claassen

‘Sta op als je in de zorg werkzaam bent. Sta op als je
in de dans werkzaam bent. Sta op als je een docent
bent. Sta op als je een kunstenaar bent. Sta op als je
tot een doelgroep behoort. Sta op als je je buitengesloten voelt.’
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Met deze verzoeken aan het publiek in de theaterzaal van ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in
Arnhem begint gastheer en theaterdocent Bart
Bleijerveld het minisymposium Inclusie en Diversiteit. Het opstaan, zitten en weer opstaan geeft
meteen al aardig weer waar dit symposium, dat
plaatsvond op 14 december 2018, over zal gaan.
Het komt eerder ook in het openingswoord van
Netty van den Bosch (hoofd van de Bachelor
Docent Dans ArtEZ) helder naar voren: de ontmoeting tussen haar opleiding en Social Work van
de HAN en de mogelijke bijdrage aan inclusie en
diversiteit in de kunstsector. Het draait daarbij
om de vragen: Waar hebben ze elkaar nodig? Hoe
kunnen ze elkaar versterken? En waar laten ze de
expertise bij de expert?
‘Het doel van de middag is om kunstbeleving voor
iedereen mogelijk te maken en samen het maken
van kunst naar een hoger plan te tillen,’ aldus Van
den Bosch.

Netwerkmaatschappij
Terug naar Bleijerveld. Hij is als docent dagelijks
bezig met inclusie. ‘Het is een thematiek die erg
leeft in de samenleving,’ vertelt hij. ‘We zijn van
een piramidemaatschappij veranderd in een
netwerkmaatschappij. De piramide is omgevallen
en bestaande structuren veranderen, verdwijnen
soms zelfs. Mensen worden gelijker en emancipatiebewegingen zien daardoor kansen.’
Bleijerveld is actief bij Het Reisgezelschap Kunst
en Maatschappelijke Inclusie, dat dit symposium
tot stand heeft gebracht. Het Reisgezelschap is
opgericht door een kerngroep met vertegenwoordigers van vier Gelderse partijen: HAN (Social
Work), ArtEZ (Bachelor Docent Dans en Bachelor
Docent Theater), Cultuur Oost en LKCA. Sinds
2017 werken zij als partners samen aan het ontschotten van de werkvelden sociaal en artistiek,
onder meer door docenten en studenten uit beide
richtingen met elkaar én met de praktijk in contact
te brengen. Zij zien zichzelf als ‘reizigers’ onderweg naar meer maatschappelijke inclusie in en met

de kunsten – en daarmee als onderdeel van een
beweging die veel groter is dan deze kerngroep
alleen.
Een goed voorbeeld van iemand die verbindingen
maakt tussen kunst en welzijn is Nico Teunissen,
de eerste spreker van de middag. Hij is hoofd
Sport en Cultuur bij De Onderwijsspecialisten, een
stichting van 25 scholen in Gelderland. De onderwijsspecialisten biedt speciaal onderwijs aan leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. ‘Vroeger was een school een bunker; erg op
zichzelf gericht. Nu verandert dat. We kunnen het
niet zelf, we halen ervaringsdeskundigen, sportverenigingen en andere partijen binnen. Dit zorgt
voor inclusie en diversiteit,’ vertelt Teunissen. Als
voorbeeld noemt hij het concept ‘Dans Speciaal’
van Introdans en De Onderwijsspecialisten, waarbij leerlingen uit het speciaal onderwijs meededen
aan een dansproject van Introdans Educatie. Twee
werelden kwamen samen. ‘Beide partijen hebben
daar veel van geleerd. Je moet risico’s durven ne-
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men, niet het veilige kiezen en vooral vertrouwen
hebben in elkaar.’
Gastdansers
Dan is het tijd voor dans. Studenten van de Bachelor Docent Dans voeren duetten uit samen met
gastdansers van Kazou, Work home, Het Dorp en
Klare Taal, creatieve zorginstellingen voor mensen
met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. De korte dansvoorstellingen zijn bedacht
door de dansstudenten en zijn ontstaan uit ontmoetingen tussen deze studenten en gastdansers. De uitvoeringen worden met enthousiasme
ontvangen door het publiek. ‘Je ziet hier mensen,
geen performers,’ stelt een student uit het publiek,
‘heel mooi is dat. Ook de dansers staan met hun
persoonlijkheid op het toneel. Dat is heel moeilijk
maar hier krijgen ze het voor elkaar.’
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Uitwisseling
Ronja White geeft vervolgens uitleg over haar
inclusie-onderzoek dat zij in opdracht van de
Docent Dans-opleiding uitvoert. White is danser,
docent, choreografe en onderzoeker. Ze laat een
videofragment zien van Royston Maldoom, een
dansdocent met een boeiende visie. White: ‘Hij
ziet iedereen. Hij ziet dat er potentie in zit, in
iedereen. We hebben allemaal een creatieve kant.
Dat is de kern. Ook voor mij.’
Ze vertelt dat ze als student al graag wilde werken
met ouderen en dan specifiek ouderen met dementie. Ze startte een nieuw project op, maar het
bleek niet bepaald makkelijk om een dansvoorstelling speciaal voor ouderen met dementie te
maken. ‘Je bent geen hulpverlener. In de zorginstellingen was de nodige weerstand.’
Hierop aansluitend stelt vierdejaars student
Johanna Ruhr voor om de stages van Social Work
en Bachelor Docent Dans meer op elkaar af te
stemmen, zodat uitwisseling mogelijk is en er meer
ontwikkeld kan worden op het gebied van kunst
en welzijn.

Die uitwisseling wordt meteen in gang gezet door
middel van een interactief deel. Het publiek wordt
uitgenodigd op de vloer om samen een ketting van
beweging te maken. Bezoekers houden elkaars
hand vast, dansen met elkaar of leunen tegen
elkaar aan.
De eerste helft van het symposium wordt afgesloten met nog twee duetten met dansstudenten en
gastdansers.

Gelijkwaardigheid
Na de pauze nemen zes sprekers plaats aan een
grote tafel voor een dialoog aan de hand van drie
thema’s. Het eerste thema is gelijkwaardigheid.
Daar wil Maya Lievegoed, innovatieadviseur bij
Humint Solutions, als eerste iets over zeggen.
‘Gelijkwaardigheid wordt vaak verward met gelijkheid. Als innovator kijk ik niet naar de groep, maar
geloof ik in de unieke kijk van het individu. Ik kijk
juist naar de verschillen.’
Bleijerveld sluit zich daarbij aan. ‘Als je kijkt naar
de duetten vandaag, dan zijn juist de verschillen
interessant,’ zegt hij. ‘Daar voel je dat er iets gebeurt.’

Lievegoed: ‘De beperkte danser is in bepaalde zin
de meerdere. Deze dansers weten dat alleen zelf
niet. Het is kennis die je niet meteen herkent. Het
gaat hierom: wat kunnen we van ze leren en waar
hebben ze een streepje voor? Zo kunnen blinden
bijvoorbeeld heel goed navigeren. Iets wat je niet
meteen zou verwachten.’
Adriaan Luteijn, choreograaf en artistiek manager
van Introdans Interactie, is het daarmee eens: ‘Als
je kijkt naar de duetten, dan is de kracht niet zozeer dat de dansers elkaars wereld leren kennen,
maar dat ze iets doen met hun ontmoeting, dat
daar een voorstelling uit ontstaat.’
De vraag komt bovendrijven of de gastdansers bij
de duetten moeten snappen wat ze doen of dat ze
moeten vertrouwen op de dansstudenten. Bleijerveld: ‘Het niet hoeven snappen is bij dans eerder
mogelijk dan bij theater. Dan moet je een tekst
uitspreken en vanuit een bepaalde emotie acteren.
Bij theater schuift het wel steeds meer die kant
op. Ik denk dat gastdansers niet precies hoeven te
weten wat ze doen, ze doen het al heel goed door
zichzelf te zijn. Het gaat er uiteindelijk om: het is
oké wie je bent. Dat gaat verder dan de vraag: Wat
is je handicap?’

Quotum
Bij het tweede thema, over de wijze waarop de
danskunst en zorg kunnen samenwerken, staat
een concrete vraag centraal: Moet er een quotum
zijn voor minderheden bij projecten of voorstellingen? Onder de bezoekers zijn de meningen
verdeeld, maar aan tafel hebben ze een unaniem
en helder antwoord.
‘Ja,’ zegt Caro Wicher beslist. Zij is theaterdocent
en artistiek leider van Klare Taal, een theatergezelschap uit Arnhem met spelers met een verstandelijke beperking. ‘Je moet kunnen zeggen: één
met een bril, zes mannen et cetera. Want pas als je
het niet meer ziet, ben je er. We bevinden ons op
de vooravond van inclusiviteit, maar we zijn er nog
lang niet. Zonder quotum kom je er niet.’
Luteijn vult aan: ‘We hebben mensen nodig die
aan de deur kloppen, die ramen openen. Die een
andere kijk hebben en voor verandering zorgen.
Het zijn revolutionairen. Mensen met een beperking een plek geven en zo inclusiever worden, gaat
geleidelijk aan. Stap voor stap.’
Beroepssector
Tot slot het laatste thema. Waar hebben we het
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eigenlijk over? Het derde werkveld, inclusie, of het
sociaal-artistieke gezicht?
Een oud-student van ArtEZ in het publiek stelt dat
in onderwijsinstellingen inclusie erg wordt gewaardeerd, maar dat het in de beroepssector vaak
nog niet zo is. Veel dansgezelschappen zijn niet
inclusief; voor inclusieve projecten is nog weinig
subsidie.
Luteijn ziet dat ook bij de amateurkunsten: ‘In
dansscholen zijn mensen met een beperking vaak
niet welkom. Dat is niet slecht bedoeld, vaak gaat
het om heel praktische redenen dat ze niet kunnen
meedoen.’
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Maar ook de dansopleiding zelf zou inclusiever
kunnen worden. Een van de studenten Social
Work had eigenlijk Bachelor Docent Dans willen
doen, maar haar bewegingen zijn niet goed: ‘Hoe
kun je inclusiever zijn bij het toelaten van studenten?’
White vertelt over iemand in een rolstoel die haar
tijdens de open dag van de opleiding vroeg waar
ze kon dansen: ‘Ik moest erover nadenken, maar

het antwoord was nee, er is hier geen vak of plek
waar mensen in een rolstoel terecht kunnen. Deze
vrouw wilde niet dansen met andere rolstoelers,
maar met mensen die kunnen staan. Juist dansen
met iedereen met wie je wilt dansen. Aan die mogelijkheid had ik nog helemaal niet gedacht. Dat
zet je aan het denken.’
Professionaliteit
De definitie van professionaliteit moet veranderen, vindt iemand uit het publiek.
Een student heeft daar een concreet voorbeeld bij:
‘Ik vind moderne dansles geven aan jonge mensen
veel makkelijker dan aan ouderen. Ik weet niet wat
ik ze kan bieden. Ik word op de opleiding gesteund,
maar de focus ligt toch op moderne dans.’
‘Daar zou een social worker heel goed bij kunnen
helpen,’ zegt Wytske Lankester van HAN Social
Work en oprichtster van Het Reisgezelschap.
Lieveveld: ‘In de kunstsector bestaat nog altijd het
beeld van kunst voor de kunst. Als je iets doet met
welzijn of doceren, dan doe je dat omdat je het
niet redt. Dat moet veranderen.’

Zo blijven nog veel vragen openstaan en dat is
goed. Het is een gesprek dat door blijft gaan.
Het programma wordt afgesloten met ‘Roze Cast’,
een bijzondere dansvoorstelling van welzijnsorganisatie SWOA en Introdans met LHBT-ouderen
die veel indruk maakt op het publiek. Het gaat
over ouderen die op het einde van hun leven veelal
terug in de kast gaan, omdat ze maar een kleine
kring om zich heen hebben die hen accepteert
zoals ze zijn. Deze kring wordt door het verlies van
familie en vrienden vaak nog kleiner. Een sterk slot
van een boeiende en inspirerende middag.
Uit het nagesprek met Jessica van den Adel
(SWOA) komt duidelijk de betrokkenheid van het
publiek naar voren. En ook Bleijerveld inventariseert en haalt op wat er leeft en waaraan behoefte
is onder de studenten en professionals. Hij nodigt
iedereen uit om zich daarbij aan te sluiten en mee
te reizen.
Het Reisgezelschap Kunst en Maatschappelijke
Inclusie kan weer verder reizen met deze bagage
door Gelderland en stimuleert zo de samenwerking en ontschotting tussen de verschillende opleidingen. Dat is een belangrijk doel voor Cultuur
Oost en LKCA. Cultuur Oost stimuleert die cocreatie tussen de Pabo en ArtEZ in het CMK LAB de
Kracht van Dans. Voor de Bachelor Docent Dans is
het minisymposium, dat tevens een onderdeel was
van het Mini Dans Festival 2018, een aftrap om
de samenwerking met Social Work van de HAN
en andere partners, waar ook al een module voor
bestaat, verder door te ontwikkelen, zo vertelt het
hoofd van de opleiding Van den Bosch.

Links:
Dans speciaal
www.introdans.nl/educatie/speciaal-onderwijs/dans-speciaal
ArtEZ Docent Dans
www.artez.nl/opleidingen/docent-dans
Kazou
www.theaterwerkplaatskazou.nl
Work home
www.leokannerhuis.nl/locaties/workhome
Het Dorp
www.siza.nl/scheperweg-(het-dorp)
Theater Klare Taal
www.theaterklaretaal.nl
Royston Maldoom
www.youtube.com/watch?v=D0FKHm-CTG8
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Humint Solutions
www.humints.com
Introdans Interactie
www.introdans.nl/educatie/speciale-producties
HAN Social Work
www.han.nl/opleidingen/hbo/social-work/voltijd/
Roze Cast
www.introdans.nl/educatie/speciale-producties/roze-cast
SWOA
www.swoa.nl/roze-cast-gaat-op-toer/
CMK Lab De Kracht van Dans
www.cmk.cultuuroost.nl/lab-de-kracht-van-dans/

tekening: Romy Willems, Visuele Noten

Inclusie bij de Bachelor Docent Dans van ArtEZ

Netty van den Bosch
‘Iedereen kan dansen en dans is voor iedereen’ (Bos in Van den Bosch et al, 2018). Dat is de slogan waarmee de opleiding Bachelor Docent Dans (BaDD) van ArtEZ zich sinds 2018 profileert. In dat jaar werden
de resultaten van het driejarig internationaal Erasmus Plus Partnership-onderzoekstraject NEXT MOVE
gepresenteerd waarin werd gekeken naar de herdefinitie van het beroep van dansdocent. De presentatie
gebeurde onder meer in de vorm van twee conferenties, video’s van verschillende onderzoeksverslagen
en een verhalenbundel: ‘De Dansdocent in 2025’. Ingeborg Bos concludeert in haar verhaal dat dansdocenten steeds vaker terechtkomen in het community-werkveld. Dat betekent: in de wijk, in sociale instellingen en buiten dansscholen of het basis- en voortgezet onderwijs. Het is daarom voor de opleiding nodig
anders te gaan kijken naar het beroep dansdocent en het bijbehorende competentieprofiel (Bos in Van
den Bosch et al, 2018).
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Sindsdien wil BaDD inclusie in de breedste zin van het woord begrijpen. Namelijk als een authentieke en intensieve samenwerking
tussen kunstenaar en een specifieke groep mensen. Dat kan zijn het
speciaal onderwijs, mensen met een fysieke of mentale beperking,
(dementerende) ouderen en vluchtelingen. Ook kinderen en volwassenen in andere bijzondere individuele of maatschappelijke situaties
horen bij de ‘inclusie doelgroepen’. Studenten van Docent Dans bij
ArtEZ werken vanuit de beroepsrollen danser, maker, docent en ondernemer. Door het toepassen van verschillende benaderingswijzen
leren de studenten om werkelijk iedereen door middel van dans te
benaderen en ook hen de rol van danser en dansmaker te laten beleven. Studenten doen onderzoek naar het werken met verschillende
doelgroepen die niet alleen onder het binnen- of buitenschoolse
werkveld vallen. Ook vervullen zij stages, ze ontwikkelen projecten
en zij doen onderzoek in het community-werkveld om zo ervaring
op te doen en bij te dragen aan de ontwikkeling van het dansvak. Het
onderwijsprogramma van de opleiding gaat op deze manier mee in
de beweging om dans toegankelijk te maken voor iedereen. Op dit
moment is de opleiding Ba Docent Dans druk doende met vergaande
onderwijsvernieuwingen waarin flexibiliteit en inclusiviteit centraal
staan.

Bronnen:
Van den Bosch, N et al (2018). Next
Move LAB. De Dansdocent in 2025. Bachelor Docent Dans, ArtEZ University
of the Arts, Arnhem.
Links:
Opbrengsten driejarig ErasmusPlusPartnerships-traject
www.nextmove-eu.com
De Dansdocent in 2025
www.shop.artez.nl/De-Dansdocent-in-2025-studiejaar-2019/2020
Youtubekanaal BaDD
www.youtube.com/channel/UCKb-lkjbV96ncG5JYwviEWQ
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telkens naar een manier om de ervaring – het doen
– voorop te stellen, niet het denken over, of de
theorie.
‘Verbinden vanuit een puurheid die wij als mens allemaal hebben, dat is wat ik het liefst doe in dans.’
(Ronja White, juli 2019).

Wytske Lankester
foto: APA foto
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‘Mijn intrinsieke motivatie en interesse liggen in
het werken met veel verschillende mensen. Mensen die niet vanzelfsprekend in aanraking kunnen
komen met dans. Mensen die fysiek en mentaal
verscheidene mogelijkheden hebben en er uiteindelijk veel waardevolle ervaringen uit meenemen
als ze kunnen dansen op een voor hun toegankelijke manier.’ (Ronja White, juli 2019).

Links:
Dans voor mensen met dementie

Dans voor mij!

Ronja White raakte in 2017 in opdracht van ArtEZ
Bachelor Docent Dans (BaDD) in de rol van docent-onderzoeker betrokken bij Het Reisgezelschap. Ze deed dat vanuit haar passie en expertise
op het gebied van dans met mensen met dementie.
Samen met mede-aanjagers van Het Reisgezelschap (Rose Figdor, Finn Minke, Bart Bleijerveld en
Wytske Lankester) creëerde ze sociaal-artistieke
verbindingen, organiseerde ze ontmoetingen en
versterkte ze het sociaal-artistieke netwerk. Ze
was onderdeel van de onderzoeksgroep (Xanne
Mensinga, Stéphanie Kersbergen, Bonnie Teunissen, Irene Flapper, Hilde van den Berg, Rose Figdor
en Wytske Lankester) waarin onderzoek werd gedaan naar sociaal-artistiek samenwerken. Binnen
Het Reisgezelschap toonde Ronja haar aanstekelijkheid in het samen bewegen, haar openheid
en nieuwsgierigheid naar de belevingswereld
van anderen, en haar eigenzinnige gedachten en
enorme vuur voor onze gedeelde koers: kunst van
betekenis laten zijn.

en praktijkpartners van BaDD - uit te nodigen
samen zoekende een volgende stap te zetten op
het gebied van dans en inclusie. Samen, inclusief,
bewegend en dansend. Door Ronja, met Ronja,
voor Ronja. Dans voor mij!

In 2019 werd Ronja plotseling ziek. Ze overleed op
7 oktober in datzelfde jaar. In de video ‘Dans voor
mensen met dementie’ laat Ronja zien wat dans
voor haar betekent: aanraking, humor, verbinding,
vrij bewegen, creatief zijn, in contact komen, plezier beleven en speels zijn.
In 2016 studeerde Ronja af als Bachelor of Education/Dans (ArtEZ). Al tijdens haar opleiding
daagde ze de visie van BaDD uit door met bijzondere doelgroepen te willen werken en de manier
waarop de opleiding daartoe opleidt ter discussie
te stellen. Dit vormde voor Netty van den Bosch
(hoofd van de opleiding BaDD) de motivatie om
Ronja na haar afstuderen als docent-onderzoeker
te betrekken bij de opleiding. In 2018 gaf Netty
de opdracht aan Ronja te starten met een explorerend onderzoek met als doel om het curriculum
van BaDD zo aan te passen dat de studenten goed
voorbereid zouden worden op werken in een
inclusieve en diverse danssector. Ronja verdiepte zich in het begrip ‘inclusie’ om van daaruit de
beroepsontwikkeling van studenten te ondersteunen. Daarnaast interviewde en observeerde ze
experts die met inclusie. Ze organiseerde dialoogsessies met studenten en docenten BaDD en
betrokken zorginstellingen over inclusie. Daarin
haalde ze op wat de ideeën zijn over inclusie en de
beroepsontwikkeling van een dansdocent-maker,
en in hoeverre BaDD daarop inspeelt. Ze zocht

De passie en expertise die Ronja als mens zijnde
en als dans-inclusieve professional met de wereld
om haar heen deelde, was en is van onschatbare
waarde. Om haar voorbereidend onderzoekswerk zichtbaar te maken, wilde Netty van den
Bosch graag ‘een strik om het werk van Ronja’. Dat
gebeurt in de vorm van de publicatie ‘Ontmoeten
in beweging’ die te vinden is op de website van
ArtEZ. Via deze publicatie doen we een oproep
om deelgenoot te worden van Ronja’s onderzoek
naar inclusieve dans en naar de inclusieve dansdocent-maker. Het is bedoeld om alle lezers - en
met name studenten, docenten, onderzoekers

www.youtube.com/watch?v=ZAAhpy-2zRg&feature=youtu.
be
Publicatie Ontmoeten in beweging
www.artez.nl/ontmoeteninbeweging
Dansen zet bewoners Huize Kohlmann in beweging, ook
figuurlijk
www.waardigheidentrots.nl/praktijk/dansles-voor-mensen-met-dementie/
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Foto’s gemaakt op 23 juni 2016 bij ArtEZ tijdens het Docent Dans Event - David Berg

‘Ik hou van muziek en
theater maken. Ik wil
beroemd worden en
bekend zijn’.
Bram Reichwein

foto: Liselot Peerenboom

Sociaal-artistieke ontmoetingen

Wytske Lankester
Ontmoetingen tussen mensen vormen de kern van het samen leven. In een ontmoeting leren
mensen elkaar kennen en zoeken ze naar manieren om – samen – een betekenisvol leven vorm te
geven. Zo’n ontmoeting, zo’n moment waarin mensen op elkaar afstemmen en reagerend handelen, biedt ruimte voor wezenlijk contact en verbinding; het biedt ruimte voor dialoog.
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Bronnen:
Meininger, H.P. (2013). Andere plaatsen. Over de ontmoeting

Trienekens, S. & Hillaert, W. (2015). Kunst in transitie. Manifest

tussen mensen met en zonder een (verstandelijke) beperking.

voor participatieve kunstpraktijken. Geraadpleegd op 9 oktober

In: Kal, D., Post, R. & Wilken, J.P. (red.) Verder met kwartierma-

2020 van www.demos.be/sites/default/files/manifest_voor_

ken. Naar verwelkoming van verschil (pp. 158-169. Amsterdam:

participatieve_kunstpraktijken.pdf

Tobi Vroegh.

Meininger (2013) omschrijft een ontmoeting als een sociale ruimte die bestaat in permanente
dialoog tussen het ‘normale’ en het ‘abnormale’, het ‘vreemde’. Hij baseert zich hierbij op de ideeën
van Michel Foucault over heterotopieën; ruimten van ontmoeting die in elke cultuur te vinden zijn
en die de homotopieën (het dagelijkse, normale of gewone in een cultuur) aan de kaak stellen. In
een ontmoeting kan dus de vraag worden gesteld wat normaal en wat abnormaal is; hierover kan
van gedachten worden gewisseld. De ontmoeting is een relationele ruimte tussen mensen; een
ruimte om elkaar te leren kennen en om samen elkaars verschillen, vooroordelen en weerstanden
te onderzoeken. Naast harmonieus contact kan er ook wrijving zijn. Er heerst dubbelzinnigheid in
de relationele ruimte: een mengeling van dat wat bekend en vreemd is, aangenaam en onaangenaam, harmonieus en schurend. Door ieders unieke levensverhaal en het ‘anders-zijn’ te erkennen
ontstaat interactie. Dat kan een morele ruimte scheppen met nieuwe inzichten over het denken
en handelen (Meininger, 2013). Anders gezegd: In ontmoetingen kunnen mensen – samen – naar
betekenis zoeken en vervolgens betekenis geven aan het samen leven.
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Fotografie en design: Curly and Straight

Sociaal-artistieke ontmoetingen worden ook wel opgevat als ontmoetingen waarbij het scheppen van ruimte voor de dialoog samenhangt met artisticiteit en artistieke uitingen1. Trienekens
& Hillaert (2015, p. 8) noemen het ‘de kracht van participatieve kunstpraktijken om een ‘fictieve
ruimte’ te creëren waarin op veilige afstand van de realiteit aannames onderzocht kunnen worden
en nieuwe beelden of identiteiten vorm worden gegeven’. Er zijn verschillende artistieke activiteiten die elk op een eigen manier aannames en innerlijke denkbeelden ‘uitlokken’, waardoor ze
voor iemand zelf( maar ook voor anderen) zichtbaar en invoelbaar worden. Artistieke dialogen
geven aanleiding tot (kleine) verhalen die worden geuit middels beweging en door het creëren
van beelden en melodieën. Door de ruime hoeveelheid aan artistieke verschijningsvormen kan er
op verschillende wijzen met verhalen worden gespeeld – waardoor ze beweeglijk en kneedbaar
worden. Een ontmoeting is in deze context een ruimte waarin samen (op een speelse wijze), naar
ervaringen, perspectieven en (nieuwe) mogelijkheden wordt gekeken. Doordat er niet enkel met
het verstand wordt gewerkt, maar eveneens met het fysieke, sociale en emotionele, ontstaan er
andere interacties, waardoor wellicht diepere inzichten ontstaan. Juist door samen te werken met
anderen, en niet met alleen jezelf, kunnen nieuwe manieren van denken, doen en voelen worden
onderzocht (Trienekes & Hillaert, 2015).
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GEORGEENERANPRODUCTIES.NL

1

Om verwarring met kunstvoorwerpen te voorkomen en duidelijk te maken dat kunst hier in de ruime zin opgevat wordt,

spreken we liever over artistieke uitingen en artisticiteit.

www.georgeeneranproducties.nl/voorstelling/kinderen-van-aleppo/

KRAS | kerf
of hoe de regen hoop bracht

Robin Cornelissen
De muzikale theatervoorstelling ‘KRAS | kerf’
is de aftrap van de HAN-diversiteitsweek 2019
en wordt gespeeld door Theaterfabriek Gekkoo
voor studenten van verschillende opleidingen en
geïnteresseerden uit het werkveld. Het initiatief
komt van Cultuur Oost in samenwerking met de
HAN-werkgroep Ont.Moeten en Het Reisgezelschap Kunst en Maatschappelijke Inclusie.
Na de voorstelling is er een nagesprek. Er zijn
woorden vol bewondering, respect en dank voor
de spelers. In de voorstelling verhaalt hoofdpersoon Haidar Habash over de waanzin van de
Syrische oorlog.
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Een studente Vaktherapie reageert: ‘Een heel
waardevol moment voor mij was toen Haidar een
kaart tekenende van Syrië en alle betrokkenen
bij de oorlog. Hij schetste hoe gecompliceerd het
ligt en zei: ‘Snappen jullie het nog? Ik namelijk ook
niet.’
‘Op 12 maart 2013, toen de bombardementen begonnen, haalde ik in mijn tussenuur een frikandelbroodje bij de supermarkt. Wat een realitycheck!’
reageert een student Facility Management in het
nagesprek bij ‘KRAS|kerf.
Ghaeth Almaghoot, klarinettist in de voorstelling,
vertelt over zijn drive om dit bewustzijn aan te
wakkeren: ‘Toen ik in Nederland kwam, deed ik
aan veel projecten over Syrië mee. Projecten die
met vluchtelingen te maken hadden. Later kwam
ik erachter: het gaat alleen maar over geld. Ze
maken goede sier door mij als Vluchteling op het
toneel te zetten. Maar ik wilde als mens op dat
toneel staan. Toen Theaterfabriek Gekkoo mij
vroeg voor deze voorstelling zei ik in eerste instantie dan ook ‘nee’. Maar in een gesprek met de

regisseur besloot ik toch mee te doen, omdat het
doel en de doelgroep zo duidelijk zijn voor deze
voorstelling en veel jongeren in Nederland onze
verhalen nodig hebben - omdat ze denken dat hun
leven verschrikkelijk is - bedacht ik mij. Ik kan wel
degelijk iets meegeven: namelijk een stukje besef
over hoe het werkelijk is gegaan en dat de media
zaken altijd gekleurd weergeeft.’
Bij de afsluiting wordt onderstreept hoe belangrijk
het is tijd te nemen om het verhaal achter vluchtelingen te leren kennen. Een voorstelling als deze
helpt om bewustzijn te creëren.
HET VERHAAL
‘KRAS I kerf’ is het aangrijpende, waargebeurde
verhaal van de jonge Syriër Haidar Habash die op
16-jarige leeftijd met zijn familie noodgedwongen moet vluchten uit de Syrische stad Aleppo uit
angst voor de aanstormende oorlog in zijn land. In
de paniek van de neerdalende bommen raken hij
en zijn familie hun thuis kwijt. Haidar en zijn familie besluiten af te reizen naar Afrin. Daar wonen
zijn opa en oma. Na verloop van tijd wordt ook
daar de situatie onhoudbaar. Ze vluchten verder
en het gezin valt uit elkaar. Uiteindelijk vinden ze
elkaar terug in Nederland, maar dit heeft nog flink
wat voeten in de aarde.
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THEMATIEK
De voorstelling bevat een aantal thema’s. We
krijgen een kijkje in het leven van een jongere op
de vlucht. De angst, de onzekerheid, de willekeur
en de uitzichtloosheid van een jongeman die in
korte tijd gedwongen wordt volwassen te worden
en verantwoording te dragen voor het gezin, als
zijn vader moet besluiten alvast naar Griekenland
te gaan. Een voorstelling over de worsteling om
een nieuw bestaan op te bouwen in een omgeving
waar niet alles vanzelfsprekend is. Over de tegenwerking, de afgunst, de vooringenomenheid en de
veerkracht die iemand aan de dag moet leggen om
te ‘overleven’. Een verhaal over energie en optimisme. Over vrijheid, dankbaarheid en werklust.
www.gekkoo.nl/kras-kerf/

De waarde van ontmoeten
Wytske Lankester
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In dit artikel staat de impact van sociaal-artistiek
ontmoeten centraal. Ik constateer dat in de drie
domeinen kunst & cultuur, zorg & welzijn en educatie waarin ik werkzaam ben, zowel opleiders,
kunstenaars als sociale professionals over de
grenzen van hun domein op zoek zijn naar elkaar
en nieuwe wegen om maatschappelijke meerwaarde (impact) te creëren. Op die kruispunten
van wegen ontstaan allerlei nieuwe praktijken
die op nieuwe manieren maatschappelijke waarde (willen) creëren; de sociaal-artistieke praktijken. De waarde van sociaal-artistieke praktijken
en ontmoetingen wordt (nog) lang niet altijd
herkend door sociale en artistieke werkvelden
en achterliggende beleidsmakers en opdrachtgevers. Ik beschouw het als mijn opdracht om een
bijdrage te leveren aan het zichtbaar maken van
dit nieuwe speelveld, de manier van werken en
de waarde die het kan hebben.
In de afgelopen zes jaar heb ik vanuit Het Reisgezelschap Kunst en Maatschappelijke Inclusie
talloze ontmoetingen georganiseerd voor onszelf
en in combinatie met bestaande (onderwijs)activiteiten van één van de organisaties. Het waren
ontmoetingen voor en met onder meer studenten,
alumni, sociaal werkers, kunstenaars en mensen
met een ondersteuningsbehoefte in het sociaal
werk. We hebben zo op experimentele wijze
ervaring opgedaan met een verscheidenheid aan
ontmoetingsvormen, werkwijzen en manieren van
samenwerken. Op basis van deze ervaringen probeerden we meer van hetzelfde of juist iets anders
uit. Concluderend kan ik zeggen dat een variëteit
aan vormen gebruikt zijn in de sociaal-artistieke
ontmoetingen. Variatie in aantal deelnemers, in
doelen van de ontmoeting, in concrete werkvormen (spel, dialoog, reflectie, presentatie), in plek
van ontmoeten en in verbinding met de verschil-

lende praktijken en organisaties uit de domeinen
kunst & cultuur, zorg & welzijn en educatie.
Terugkijkend kan ik een aantal gemeenschappelijke kenmerken van de ontmoetingen noemen:
• er was altijd een gemêleerd gezelschap aanwezig
• er werd dwars door allerlei functies en rollen
heen samen gewerkt aan het mogelijk maken
van de ontmoeting
• er werden (persoonlijke) verhalen met elkaar
uitgewisseld
• er werd gedialogiseerd
• er werd geleerd, onderzocht en ontwikkeld
• er werd actief uitgeprobeerd en met de handen
en het lijf gewerkt
• er werd iets artistieks ervaren
• er was aandacht voor informele kennismaking
met elkaar
• er was aandacht voor de plek waar de ontmoeting plaatsvond
• er werd gelachen, gespeeld en plezier gemaakt
• er was ruimte voor dat wat schuurde, voor lastige vragen en dilemma’s
• er ontstonden nieuwe verbindingen tussen mensen die vervolg kregen ná de ontmoeting.
Wat me is opgevallen in verschillende ontmoetingen, is dat er betekenis werd gegeven. Het gezamenlijk betekenis geven bleek steeds een krachtige
ervaring, zo viel uit verschillende reacties op te
maken. Er openden zich nieuwe mogelijkheden en
werelden. Nieuwe oplossingen en nieuwe vragen
dienden zich aan. En er klonken stemmen tot
nadenken en dieper inzicht. De betekenisgeving
en vooral de gezamenlijke betekenisgeving zie ik
als het hart van sociaal-artistieke ontmoetingen
waarin de échte waarde voor de kwaliteit van
leven van mensen in soms kwetsbare situaties
ontstaat.

Sociaal-artistieke leerwerkpraktijken
De wereld daagt mensen uit om mee te bouwen
aan onszelf en onze omgeving. Er moeten nieuwe
beroepen ontworpen worden en mensen moeten
zich op nieuwe manieren tot elkaar gaan verhouden waar de oude hiërarchieën, protocollen
en systemen niet meer werken. HBO-opgeleide
professionals dienen te beschikken over creativiteit die nodig is in die nieuwe beroepspraktijken;
ook wel aangeduid als Professionele Creativiteit
of ‘Pro-c’. Het bevindt zich midden tussen de
alledaagse creativiteit (‘little-c’ of ‘mini-c’) die voor
alle mensen nodig is en de wereldberoemde historische doorbraken van creatieve genieën (‘Big-C’)
(Kaufman & Beghetto, 2009 in: Sawyer, 2012). De
veranderende werkpraktijk stelt zowel de docentenopleidingen van ArtEZ als de opleiding Social
Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) voor grote uitdagingen. Op het snijvlak
van kunst en inclusie ontmoeten de beginnende
professionals elkaar. Voor de opleidingen is het
van belang in een zo vroeg mogelijk stadium van
deze ontmoetingen onderwijs te maken. Daarvoor bouwen we met Het Reisgezelschap aan een
duurzame leergemeenschap waarin gezamenlijk
kennis en ervaring wordt opgedaan op zowel
onderwijskundig als inhoudelijk vlak. Op onderwijskundig vlak onderzoeken we het bevorderen
van gezamenlijke leer- en onderzoeksactiviteiten
van studenten, ervaringsdeskundigen, docenten
en professionals. Wat is de nieuwe sociaal-artistieke werkpraktijk; wat is de waarde en betekenis
daarvan? Wat verandert er als we vanuit twee
opleidingen en één praktijkplek volledig hybride
samen leren? Welke toekomstige (sociaal-artistieke) professionals levert dat op? Hoe verbinden we
authentieke ervaringen met kennis en hoe stimuleren we zelfsturing bij de beginnende professional in een nog niet gekend werkveld?
In de loop van de jaren zijn een aantal aan Het
Reisgezelschap verbonden praktijken zich ‘sociaal-artistieke leerwerkpraktijk’ gaan noemen.
Bijvoorbeeld Theater AanZ, Klare Taal en Speels

Collectief. Zij bieden plek aan studenten van zowel
ArtEZ als de HAN om stage te lopen, gezamenlijk
te werken aan concrete projecten en producten en
te experimenteren met rolpatronen, beroepshoudingen en competenties. Deze sociaal-artistieke
leerwerkpraktijken kenmerken zich door:
• Ontmoetingen van mensen uit verschillende
leef-, leer-, en werkwerelden, maar in ieder geval
tussen studenten van de docentenopleidingen
van ArtEZ en de opleiding Social Work van de
HAN.
• Aan den lijve ondervinden. Ervaren hoe het
is om te functioneren in een sociaal-artistieke
praktijk.
• Ruimte en tijd voor ‘samen werken’. Studenten,
deelnemers, professionals, vrijwilligers, docenten en andere geïnteresseerden gaan samen
aan de slag met inhoudelijke onderwerpen of
activiteiten. Het gaat er daarbij soms om wat je
bereikt of afmaakt, maar in ieder geval om wat
je ervan meeneemt. Iedereen leert ervan, op zijn
eigen manier en tempo.
• Experimenteren met rolpatronen en hiërarchieën. Onder andere door alumni als praktijkbegeleiders en onderzoekers aan te stellen en
begrippen als ‘docent’, ‘student’, ‘cliënt’, ‘professional’, ‘kunst’, ‘organisatiesystemen’, etc. ter discussie te stellen. Zo is Theater AanZ gestart met
een opleidingsteam ‘AanZ Jong’ waarin alumni
opgeleid worden in de rol van artistiek leider,
sociaal leider en zakelijk leider in een sociaal-artistieke productie (Bij mij thuis) rondom Rijkdom
en Armoede.
• We werken vanuit vertrouwen, wederkerigheid
en oprechte interesse in elkaar. We werken
complementair samen. We benadrukken verschillen en verrijken elkaar. We onderzoeken
hoe je als studenten, docenten, professionals uit
verschillende werelden samen kunt werken.
• We bouwen gezamenlijke kennis en ervaring op
over sociaal-artistieke praktijken, sociaal-artistiek werken en de waarde en betekenis ervan
voor mensen. We ontdekken zo samen nieuwe
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manieren van werken en leren en maken gezamenlijk nieuwe verhalen die elders weer
verder verteld en getoond kunnen worden.
Daarmee bouwen we aan langduriger trajecten.
Deze manier van ontmoeten, (samen) leren en
werken verdiept zich en vindt steeds meer een
plek in verschillende labs en werkplaatsen van de
HAN in de regio Arnhem en Nijmegen. Er worden sociaal-artistieke projecten uitgevoerd in de
Allesbinder en het Liemers Lab. In het najaar van
2020 worden Art Dialogues (artistiek vormgegeven dialogen) uitgevoerd met studenten van zowel de HAN als ArtEZ in de Arnhemse wijken (en
tevens HAN-labs) Presikhaaf en Spijkerkwartier,
ondersteund door de City Deal Kennis Maken1.
Theatercollectief Speels Collectief en zorgorganisatie Siza zijn middels een gezamenlijk project,
gericht op verbreding van cultuurparticipatie, met
elkaar verbonden in een leerwerkplaats. Om het
Meer informatie over de City Deal Kennis Maken:
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sociale en het artistieke vanuit de hogescholen
steviger te verbinden, vinden gesprekken plaats
tussen directies van ArtEZ en de HAN, onder
meer over de wensen en mogelijkheden voor gezamenlijke leerwerkplaatsen. Het project Schitterende Schaduw is een voorbeeld van een dergelijk
project waarin de HAN en ArtEZ, samen met
Cultuur Oost en de Radboud Universiteit, betrokken zijn om onderdelen van het project te verbinden met onderwijs, onderzoek en de bestaande
programmering in de organisaties.
Bron:
Sawyer, R.K. (2012). Explaining creativity: The science of human
innovation. Oxford: University Press.
Links:
Labs en werkplaatsen van de HAN
www.han.nl/onderzoek/kennismaken/sparkcentres/

1

Schitterende Schaduw

www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/onderzoeksprojec-

www.reframing-herstory-art-foundation.nl

ten/i/99/32999.html
foto: Vita Ostendorf

Kennisnetwerken en infrastructuren verbinden

Wytske Lankester, Rose Figdor, Miriam Jager
Vanaf 2019 heeft Cultuur Oost geïnvesteerd in de samenwerking met Zorgalliantie-Krachtige Kernen
(ZAKK) en met City Deal Kennis Maken (CDKM). Door in te zetten op een regionale samenwerking op
het gebied van kunst en maatschappelijke inclusie, worden de innovatieve projecten (de sociaal-artistieke leerwerkpraktijken en ontmoetingen) van Het Reisgezelschap verduurzaamd.

Miriam Jager is vanuit haar rol als projectleider bij
CDKM in Arnhem en Nijmegen en alliantiemakelaar bij ZAKK betrokken bij Het Reisgezelschap en
sociaal-artistiek samenwerken.
Het CDKM betrekt onderzoekers, docenten en
studenten bij het zoeken naar oplossingen voor
maatschappelijke problemen, vanuit het idee
dat dit het proces zal versnellen. Gemeenten,
kennisinstellingen en andere partners verbinden
kennis en creëren rijke leeromgevingen in de stad
waar studenten middels multi-level en interdisciplinair werken worden voorbereid op de arbeidsmarkt. Onder het thema van ‘Kunst in verbinding’
wordt de werkwijze van de sociaal-artistieke
leerwerkpraktijken (leerwerkplaatsen) van Het
Reisgezelschap ingevlochten in de learning communities van CDKM Arnhem.
Een dergelijk netwerk kan meer en sneller
maatschappelijke impact creëren. Vanuit ZAKK
vergroot Miriam een soortgelijk leerpotentieel
voor studenten in de streek Liemers, waarin het
kennismaken met maatschappelijke opgaven
centraal staat. Ze bouwt aan een regionale leerkring; waarbij ze opdrachtgevers en organisaties
met elkaar verbindt. Samen onderzoeken ze wat
er op een betekenisvolle wijze kan bijdragen aan
de samenleving.
Miriam werkt samen met Wytske Lankester, die de
diverse leerkringen en activiteiten (onder andere
het Liemers Lab) een sociaal-artistiek gezicht
geeft. In september 2019 is het project Liemers
Ontmoet gestart, waarbij studenten de sociale
en culturele initiatieven en instellingen in kaart
brengen en ontmoetingen organiseren (tussen
en binnen de sectoren). Sinds september 2020

is er meer aandacht voor culturele initiatieven,
hierbij wordt gehoor gegeven aan de wens van
de gemeente om te onderzoeken hoe kunst kan
bijdragen aan het geluk van mensen.
Het sociale en het culturele domein raken meer
verbonden door gebruik te maken van elkaars
netwerk en het ontwikkelen van een gezamenlijke
visie op participatie en inclusie. Middels samenwerken in de regio worden waardevolle projecten
verankerd en verduurzaamd, van burgerparticipatie tot gemeentebeleid. Door het (gezamenlijk)
inrichten van sociaal-artistieke leerwerkpraktijken
kunnen aankomende professionals uit diverse
opleidingen elkaar ontmoeten en in een veilige
setting onderzoeken wat bijdraagt aan de regio
– en dit is van innovatieve waarde voor de stakeholders.
Links:
Samenwerking Cultuur Oost en ZAKK
www.zorgalliantie.com/samenwerking-met-cultuur-oostmeer-aandacht-voor-de-sociale-kant-van-kunst-en-cultuur/
Sociaal-artistieke leerwerkpraktijk Liemers
www.han.nl/onderzoek/werkveld/projecten/liemers/
City Deal Kennis Maken Arnhem
www.agendastad.nl/arnhem-leert-zelf-ook-veel-uit-de-citydeal/
www.debora24-7.nl/blog/bildung-bij-spark/
Jaarplan Cultuur Oost 2020
www.cultuuroost.nl/resources/uploads/2019/10/Cultuur-Oost-Jaarplan-2020-Online.pdf
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www.theaterbabelrotterdam.nl/theater/ont-heemd/

Buiten de lijntjes

Wytske Lankester
31 januari 2018, 64 mogelijke studiekiezers van de HANopleiding Social Work komen een dagje proefstuderen. Iedere
proefstudeerdag is opgebouwd rondom een specifiek thema uit
het sociaal werk. Dit keer is ‘verslaving’ het thema. Studenten
verzamelen kennis over aspecten van verslaving en gaan in gesprek met een ‘verslaafde’ (acteur). Ze kijken naar de voorstelling
‘Buiten de lijntjes’, gespeeld door Het Collectief, een muziektheatergroep bestaand uit alumni van ArtEZ. Het spel, de muziek,
de video-effecten en de opbouw van de voorstelling zijn intens
en roepen veel reacties op. De dialoog die daarna met het publiek
en de makers plaatsvindt, blijkt waardevol en leerzaam. Niet om
pasklare antwoorden te vinden, maar juist om ruimte te geven
aan allerlei gedachten en persoonlijke verhalen. Een greep uit de
reacties:
54
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‘Wat een prachtige manier om dit onderwerp bespreekbaar te
maken’
‘Jemig, wat heftig; dit gaat wel heel erg buiten de lijntjes!’
‘Ja, dit is wat wij jongeren in ons dagelijks leven meemaken’
‘Kunnen we dit wel laten zien aan studiekiezers?’
‘Hierdoor kan ik me beter inleven in de wereld van een verslaafde’
‘Ik wou dat mijn vriend dit kon zien, dan snapt hij wat ik met mijn
broer heb meegemaakt’
‘Als maker willen we niet teveel invullen, maar de kijker juist
ruimte bieden om een eigen verhaal te maken’

Buiten de Lijntjes, gespeeld door Het Collectief www.annedeblok.com/hetcollectief/
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www.oldschoolamsterdam.com/event/tg-thomas-open-up/

www.krachtvanbeleving.nl/Kittyvanmil

Een vrijdag in mei, 2019. Met Het Reisgezelschap
staan we klaar om naar de voorstelling Waan te
gaan. We verzamelen bij Arnhem Centraal en
stappen in auto’s voor een reis naar Warnsveld.
Daar zullen acteurs in de GGZ-instelling (GGNet)
verhalen van jonge mensen met een psychische
kwetsbaarheid verbeelden. De voorstelling is
gebouwd rondom ontmoetingen, waarbij meerdere werelden samenkomen: in de voorstelling
zelf, in het publiek en tijdens het maakproces –
alle samenwerkingen die De Theaterbeweging
is aangegaan. Artistiek leidster Roos Diependaal
is vanaf december 2016 met dit project bezig. In
2013 maakte ze al een voorstelling rondom het
thema psychische kwetsbaarheid: Zot. In najaar
2018 werd Waan gespeeld in Heiloo en Utrecht,
en nu in Warnsveld in de instelling van GGNet.
Er zijn veel medewerkers aanwezig, die met trots
hun familie hebben uitgenodigd. De studenten en
ervaringsdeskundigen zijn zenuwachtig, maar zullen door een geschikte voorbereiding goed werk
58

leveren als publieksbegeleiders of gespreksleiders. De acteurs en dansers zijn jong, de mensen
in het publiek verschillen qua leeftijd, gender en
achtergrond.
In de auto onderweg delen de leden van Het
Reisgezelschap hun ervaringen. De naam ‘Het
Reisgezelschap’ doelt letterlijk op ‘onderweg zijn’.
Elkaar meenemen in de tussentijd, mee in de ervaring. De gesprekken in de auto zijn persoonlijk en
gaan over ervaringen met psychoses en wanen:
de psychische kwetsbaarheid van onze partners,
kinderen, ouders. Het gesprek is ook professioneel: Hoe die persoonlijke ervaringen onderdeel
zijn van je professionele ontwikkeling. We nemen
de tijd. We hebben vroeg afgesproken op de
locatie om elkaar en de betrokkenen te spreken:
de makers en de directie van de instelling. Roos
Diependaal vertelt ons over het proces van de
voorstelling, over de interviews met jongvolwassenen die psychoses hebben gehad en hoe ze deze
59

beeld: Studio Noa Verhofstad

Trots
Bart Bleijerveld
Bij de opleiding Docent Theater van ArtEZ onderzoek ik constant
met studenten, alumni, docenten en partners de rol van de
artist-educator: Waar en waarmee kun je als kunstprofessional
van betekenis zijn? Goede geëngageerde kunst ontwerpt processen waarin ontmoetingen waardevol en zingevend zijn – vanaf de
eerste maakbijeenkomsten tot aan de presentatie. Met Het Reisgezelschap Kunst en Maatschappelijke Inclusie ontwerpen we dat
soort ontmoetingen; we haken aan bij kunstprofessionals die dat
heel goed kunnen. Zoals tijdens de voorstelling getiteld Waan van
De Theaterbeweging, waarbij opleidingen, studenten, cliënten en
professionals uit zowel het artistieke domein als de zorgsector
elkaar ontmoetten. Ik vertel hier over een van deze bijeenkomsten,
vanuit mijn ervaring.
foto: Igor Corbeau

samen met tekstschrijfster Edna Azulay heeft
verwerkt tot krachtige monologen. Maar ook over
haar master Ecologische Pedagogiek en het literatuuronderzoek dat ze heeft gedaan. We zitten
uitgebreid koffie te drinken met petit-fours, in wat
normaal gesproken een ontmoetingsruimte is. Een
bewoner van de instelling loopt nietsvermoedend
binnen en gaat met zijn jas aan bij ons aan tafel
zitten. Hij doet zich te goed aan de versnapering,
maar houdt liever zijn jas aan. Even later roept een
medewerker hem. Hij neemt nog een bonbon en
tikt bij wijze van groet zijn hoofd aan. Directeur
Esther van Gaalen vertelt trots over hoe betrokken iedereen is bij de voorstelling, hoeveel tijd
ze erin hebben gestopt, en hoelang ze zelf al in
contact staat met De Theaterbeweging. Dit is toch
wel de toon die deze dag wordt gezet: de toon van
de lange adem.
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Het Reisgezelschap overlegt over de langetermijnplanning en gaat daarna aan tafel met studenten van ArtEZ en de HAN (die meewerken als
publieksbegeleiders), de crew en de organisatie.
Na deze waardevolle ontmoetingen zijn we klaar
voor de voorstelling. In kleine groepjes worden
we langs onverwachte locaties geleid waar spelers
door middel van onthullende, poëtische en muzikale monologen verschillende verhalen vertellen.
Het publiek bestaat naast ons uit ervaringsdeskundigen, familieleden van bewoners van GGNet,
medewerkers en omwonenden. Door de wijze
waarop de groepjes zijn opgezet en door de aanwezigheid van de gespreksleiders en begeleiders
ontstaat er een intiem gesprek over het thema
van de voorstelling. Een trotse vader vertelt
bijvoorbeeld over het werk van zijn dochter in
de GGZ-instelling. De artistieke kwaliteit van de
performance en de mooi vormgegeven publiekservaring maakt dat mogelijk. Het gedanste verhaal
van het Amenti Collective dient als afsluiting en is
misschien wel het hoogtepunt van de voorstelling.
Drie fantastische lichamen in een ‘waanzinnige’
dans. De publieksbegeleider vertelt dat één van de

drie dansers ervaringsdeskundig is met psychoses.
Je kan niet aan de buitenkant zien wie dit is.
In de auto terug zijn we het met elkaar eens: de
hoeveelheid aandacht en tijd die is besteed aan
deze voorstelling, het proces en de artistieke
kwaliteit maken deze waardevolle ontmoetingen
mogelijk. Bij het afscheid op het station vragen
we ons af: Waarheen gaat de volgende reis? Wie
organiseert? Wie nodigt uit?

De professionele tussentijd is:
De reis tijd.
De week tijd.
De bezink tijd.
De out-of-the-box tijd.
De tussen jou en mij tijd.
De lummel tijd.
De tussen werk en thuis tijd.
De zaaitijd of de oogst tijd.
De tussen deadline en kick-off tijd.
De non-billable tijd.
De overblijf tijd.
De leef tijd.
De adem ruimte.
De ont-moeten ruimte.
Die ik deel met jou

Links:
Roos Diependaal
www.theaterbeweging.nl
ArtEZ Docent Theater
www.artez.nl/opleidingen/docent-theater-arnhem

De opleiding en de Ander

Niet gelijk, wel gelijkwaardig
Marloes Jobse in samenwerking met Bart Bleijerveld
De ArtEZ-opleiding Docent Theater in Arnhem leidt theatermakers op om te werken
met de Ander. ‘De Ander’ is geschreven met een hoofdletter, als verwijzing naar het
werk van de filosoof Emmanuel Levinas. De studenten van Docent Theater werken
nauw samen met spelers van Theater Klare Taal en Speels Collectief. Deze spelers zijn
op een paar vlakken vaak anders dan de studenten: ze hebben bijvoorbeeld een ander
lichaam, andere hersens of een andere kijk op de wereld. Marloes Jobse, net afgestudeerd aan de opleiding, vertelt in haar afstudeeressay De Ander waarom Docent
Theater deze samenwerkingen koestert.
Emmanuel Levinas (1906-1995) liet mij reflecteren op de vraag waarom ik mét mensen theater
wil maken. Dit deed hij middels zijn hoofdvraag:
Wat betekent het om mens te zijn? Ik ontdekte dat
de projecten waarin ik het meest geraakt ben als
theatermaker, projecten zijn in samenwerking met
‘de Ander’ (Levinas gebruikt hier een hoofdletter
die ik overneem). ‘De Ander’ onderscheidt zich
van ‘de ander’ die zich in je sociale kring beweegt.
De Ander behoort niet tot je vrienden of familie,
maar is iemand buiten je bubbel, met een ander
perspectief. Je hebt makkelijker vooroordelen
over de Ander, omdat je deze ander veelal in een
bepaald hokje plaatst. Levinas beschrijft dit als het
objectiveren van de Ander. Het is belangrijk om te
beseffen dat ieder in zijn eigen bubbel beweegt en
hierdoor zijn eigen Anderen ontmoet. De Ander
met hoofdletter spreekt mij aan, omdat ik hierdoor
niet verschillende doelgroepen hoef te benoemen.
Zodra ik over verschillende groepen praat, wakker
ik aannames aan. Bewustzijn over de Ander helpt
mij om te luisteren en te kijken naar wie er écht
voor me staat.
In het tweede, derde en vierde jaar van Docent
Theater heb ik met Theater Klare Taal samenge-

werkt, met studenten van de HAN-opleiding Social
Work en met spelers die op allerlei vlakken anders
waren. Ik werkte met mensen die zich buiten
mijn bubbel bewogen. De spelers zaten in andere
levensfases, hadden verschillende achtergronden
en wel of geen lichamelijke of verstandelijke
beperking. Door de diverse samenstelling van
deze groep was er geen eenduidige norm of gelijk
niveau. Er was niet zoiets als ‘één normaal’. Hierdoor konden we de Ander ontmoeten en kwam
de vraag van Levinas naar de voorgrond: Wat
betekent het om mens te zijn? In plaats van dat we
ons aanpasten aan een ‘norm’, waren we nieuwsgierig naar elkaar en naar het mens-zijn. Ik heb als
theatermaker ontdekt dat er in een gelijkwaardige
interactie oneindig veel bewegingsvormen en
‘talen’ ontstaan, en dat is rijkdom.
Spelers als objecten
Ik probeer door de ogen van Levinas te kijken naar
het project waarin onze klas samenwerkte met
Theater Klare Taal. Levinas ziet de Ander als iemand over wie we vooroordelen hebben en die we
objectiveren. Voordat het project begon, hadden
we een beeld van de spelers geschetst, we zagen
ze als objecten in plaats van als mensen met een
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persoonlijkheid. We waren bang dat we te veel
voor ze zouden zorgen. Dit is een objectiverende
gedachte, aangezien we er niet van uitgingen dat
we als medemensen zouden samenwerken, maar
we onszelf direct boven de Ander plaatsten.
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Door de intensieve samenwerking moesten we
elkaar en de spelers letterlijk in de ogen kijken,
waardoor objectiverende gedachten verdwenen.
Volgens Levinas kan een blik van de Ander leiden
tot een ontmoeting waarin de Ander als mens
wordt gezien. Elsa May Averill, de regisseur van
de voorstelling, was constant op zoek naar gelijkwaardigheid. Ze was kritisch op onze houding en
corrigeerde ons wanneer we op een verzorgende
en sturende manier spelinitiatieven namen. Ik
vond het confronterend dat ik me op deze manier
tegenover de Ander verhield. Dit project en de
filosofie van Levinas heeft mij bewust gemaakt van
mijn houding tegenover de Ander en hoe ik, door
middel van een blik, meer gelijkwaardigheid kan
creëren.
Contact tussen mensen
Levinas ziet de Ander als een onbekende die
denkt en voelt op een andere manier. Dit maakt
de ontmoeting onvoorspelbaar. Ik ervoer dit toen
ik samen met Sanne, een speelster van Klare Taal,
een performance moest maken. Sanne kwam met
allerlei ideeën en ik begreep ze niet. Vervolgens
kwam ik met ideeën die zij niet begreep. Daar
zaten we dan: twee mensen die elkaar niet begrepen. We waren stil en het was ongelooflijk
ongemakkelijk. We voelden ons opgesloten door
het feit dat we samen een performance moesten
maken. Gelukkig maar, anders was ik hard weggerend.
Sanne doorbrak de stilte doordat ze mij vertelde
over haar leven en de dingen waar ze tegenaan
liep. Sommige dingen herkende ik, andere niet.
Het was een moment van écht contact, doordat
Sanne mij uitnodigde om mens te zijn. Ze vroeg mij

om de rol als makende speler los te laten, waardoor we werkelijk konden communiceren – we
voelden ons gelijkwaardig. We accepteerden dat
we elkaar misschien niet altijd begrijpen en zochten naar manieren waarop dat wel zo goed mogelijk kon lukken. De angst voor onbegrip komt door
het idee dat dit zou betekenen dat we Anders zijn
en vervolgens onze gelijkwaardigheid verliezen.
Het proces van rollen loslaten en elkaar zien als
mens vond plaats bij iedereen. De twee verdeelde
groepen van spelers met een beperking en spelers
zonder beperking werd één groep waarin ieders
Andersheid op een gelijkwaardige wijze de ruimte
kreeg. We creëerden een nieuw systeem, met een
eigen ‘taal’ en eigen interactievormen. Zo leerde
ik door Tim, één van de spelers van Klare Taal, om
samen te fantaseren over ruimtewezens.
Samen maken we het verhaal
Ik zit met een bonkend hart op een gymnastiekbankje in een legging met space-afbeeldingen. We
zitten dicht op elkaar. Langzaam komt het publiek
binnen. Een aantal spelers van Theater Klare Taal
zwaait naar het publiek. Het onverwachte hierin
maakt mij aan het lachen. Vandaag gelden niet de
gebruikelijke regels van het theater, vandaag maken wij ze. Ik zwaai naar mijn moeder die de zaal
inloopt. Het zwaaien heeft een positief effect: ik ga
op in het moment en zie mijn moeder, de docenten
en onbekenden. De spelers wijzen hun begeleiders, familie en vrienden aan. Door het zwaaien zie
ik het publiek werkelijk – dat heb ik niet eerder zo
ervaren.
Nu wordt het spannend. Ik moet in het moment
fantaseren over marsmannetjes en het universum.
Tim tikt mij aan: ‘Wij zijn nu!,’ zegt hij. Met lood in
mijn schoenen loop ik naar de microfoon. Onderweg pakt Tim mijn hand en knijpt erin. Ik begin,
maar stop halverwege, want het lukt mij niet goed
om in de fantasiewereld te komen. Tim neemt ons
mee naar een universum van waterstof en micro-

mannetjes. Ik vertel hoe deze marsmannetjes zich
voelen. Tim vervolgt en fantaseert over de speciale krachten van deze wezens.
Ruimte voor Andersheid
Dit project zorgde ervoor dat we een appèl deden op elkaars menselijkheid. We creëerden een
nieuw systeem waarin we een universele taal
spraken. De titel van de voorstelling was ‘Wij’, een

Marloes Jobse, studeerde dit
jaar af aan de ArtEZ-opleiding
Docent Theater in Arnhem.
In haar tweede studiejaar
nam ze deel aan een project
met Klare Taal en dit jaar
maakte ze De Roadtrip, een
drive-through-voorstelling in
samenwerking met Speels Collectief.
Bart Bleijerveld is docent aan
de ArtEZ-opleiding Docent
Theater.

Dit artikel is gebaseerd op een
eerdere publicatie in kunstmagazine pArt 2020-1.
Kunstmagazine pArt is een
uitgave van de landelijke stichting Special Arts. Het magazine
geeft een visie op, een inkijk in
en een podium aan bijzondere
kunst van buitengewone kunstenaars. Lees hier www.specialarts.nl/21713/part.html meer
over dit bewaarmagazine.

goede samenvatting van onze performance; het
publiek stapte een ruimte in waar we een nieuwe
manier van Zijn hadden ontwikkeld. De Andersheid kreeg de ruimte, waardoor we ons konden
verhouden van mens tot mens. Wij zijn anders,
maar gelijkwaardig. De ‘Andersheid’ is onderdeel
geworden van het mens-zijn, waarin we elkaar
volledig zien.
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onderzoeker binnen de opleiding Social Work van
de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).
De muziekpilot was een traject van september
2019 tot februari 2020, waarbinnen studenten
van HAN, die het vak muziek hadden gekozen, als
verdieping een half jaar praktijkervaring opdeden
binnen drie sociaal-artistieke praktijken: Speels
Collectief, Theater Klare Taal en Stadscompagnie
Arnhem.

foto: Eugène Arts

De muziekpilot
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Leren in een sociaal-artistieke praktijk
Irene Flapper
Vanuit Cultuur Oost ben ik als onderzoeker betrokken geweest bij de muziekpilot
‘Leren in een sociaal-artistieke praktijk’. Ik heb het proces geobserveerd en de begeleiders van de sociaal-artistieke praktijken, de studenten en projectleiders geïnterviewd. Daarnaast heb ik de opbrengsten beschreven en aanbevelingen geformuleerd
voor een vervolgtraject.

Sociaal-artistiek werken draait voor een belangrijk
deel om ‘samen leren’ en zorgt voor bijzondere
verbindingen tussen allerlei mensen. Deze dynamiek spreekt me aan en geeft me energie. Ik
was enthousiast toen ik bij de muziekpilot werd
betrokken. Ik heb namelijk, net zoals de studenten die deelnamen, ook Social Work aan de HAN
gestudeerd en een aantal jaar als sociaal werker
in wijken van Apeldoorn gewerkt. Je kunt meer
van andere mensen leren dan je denkt en daar

kwamen de studenten in dit leertraject ook achter. Muziek was de verbindende factor en dat zie
je terug in de resultaten en in het plezier van de
deelnemers.
De muziekpilot
De muziekpilot staat in het teken van samen
leren en is een nieuw leertraject dat door Wytske
Lankester en Het Reisgezelschap is geïnitieerd.
Lankester is onder andere docent Muziek en

De muziekpilot bestond uit een aantal belangrijke
aspecten waar de studenten rekening mee moesten houden:
• Leren over ‘werken met muziek en mensen’ doe
je mét muziek en mét mensen, niet óver muziek
en óver mensen. Door samen muziek te maken
doen de studenten vaardigheden en kennis op.
• Experimenteren is leren. Je wordt pas ergens
goed in als je het heel veel doet, ‘fouten’ gaat
zien als kansen, lef toont door af en toe in de
schijnwerpers te staan en stappen zet in het
ontwikkelen van een eigen stijl.
• De rol van docent, student, professional, ervaringsdeskundige, begeleider, expert (etc.) staat
niet vast in de muziekpilot, maar is flexibel en
wisselt per situatie.
• Alle deelnemers van de pilot vormen samen een
lerende gemeenschap.
Een nieuw leertraject
De muziekpilot sluit goed aan bij de vernieuwde
visie en missie van de HAN-opleiding Social Work,
omdat het hierin gaat om een samenwerking
tussen de praktijk, het onderwijs en het onderzoeksveld. Het gaat over samen leren en creëren.
De HAN1 wil het onderwijs aan laten sluiten bij de
nieuwe generatie studenten en de sterk veranderende maatschappij; deelname aan kenniscreatie
en innovatie is belangrijk (HAN, 2018, p. 19). Met
de muziekpilot heeft Lankester een nieuw leertraject ingericht en is ze het experiment aangegaan
met praktijkpartners.

De HAN gaat ervan uit dat studenten leren door
ervaringsgericht en onderzoekend handelen.
Daarom zijn er nieuwe vormen van samenwerken
met het werkveld ingericht: professionele leergemeenschappen (leerwerkplaatsen). Hierin werken
studenten, docenten, onderzoekers, de doelgroep
(waaronder ervaringsdeskundigen) en overheden
samen om zo verbeteringen in de samenleving tot
stand te brengen. Dit is een vorm van co-creatie
tussen het onderwijs, de praktijk en het onderzoeksveld. Kenmerken van co-creatie zijn onder
andere leren door complexe praktijkopdrachten,
ondernemen en collectief werken. De HAN geeft
aan dat leren in co-creatie vraagt om een nieuwe
‘taal’, nieuwe manieren van lesgeven en toetsen
die passen bij innovatie, motivatie en professionele ontwikkeling (HAN, 2018, p. 19).

67
onderwijs

praktijk

onderzoek
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(HAN, 2018, p. 19)

HAN Social Work, Visiedocumenten, 2018, p. 19.

1

Een leerproces voor studenten en begeleiders
Cultuur Oost heeft de leergemeenschap tussen de
partners gefaciliteerd en begeleid. Het gaat hier
om leerwerkplaatsen bij drie sociaal-artistieke
praktijken (Theater Klare Taal, Speels Collectief en
Stadscompagnie).
De studenten hebben drie fases doorlopen:
1. Kennismaken, observeren en verkennen van de
praktijk en de muzikale mogelijkheden.
2. Actief experimenteren en (kleine) muzikale
bijdragen leveren.
3. Ontwerpen en uitvoeren van een eigen muzikale bijdrage binnen een groter geheel. (In de
vorm van een eindpresentatie.)
In het begin moesten de studenten wennen aan
elkaar en aan de deelnemers van de sociaal-artistieke praktijken. De studenten leerden om zowel
begeleider en medespeler te zijn. De een vond het
lastig om als medespeler aan de slag te gaan, de

making en het contact met deelnemers was voor
de studenten bijzonder. Ze ontdekten op welke
manieren muziek kan worden ingezet. Zo werd
door participanten in het onderzoek het volgende
gezegd:
• ‘Ik neem mee dat muziek een verbindend middel
is. Mensen leren elkaar en zichzelf te vertrouwen. Door muziek creëer je onderlinge waardering en verbondenheid en dat is ook wat ik
meeneem als sociaal werker.’
• ‘Muziek heeft voor verbinding gezorgd. De dankbaarheid vanuit de spelers is waar je het uiteindelijk voor doet.’
De studenten hebben ook veel van de deelnemers
(de cliënten) geleerd. Zij waren in de ogen van
de studenten de experts op de theatervloer. De
studenten geven aan dat leren in een theatrale
omgeving heel anders is dan leren in een klaslokaal. De kracht van muziek komt meer tot uiting in
de theatrale omgeving:
• ‘Het is leuk om met de deelnemers te werken. Er
is een open en fijne sfeer. De deelnemers zijn erg
toegankelijk. Wij voelen ons onderdeel van de
groep. Het is gelijkwaardig en dat is een mooie
ervaring. In het theater is er toch altijd een andere dynamiek.’
• ‘Veel van hen zijn veel beter in wat zij doen dan
wij (de studenten). Handicap of niet.’

foto: Eugène Arts

ander had meer moeite met leiding geven. Toch
vernam ik, door de interviews, dat de studenten
allemaal de kracht van muziek ervoeren en het een
waardevol leertraject vonden. Vooral de kennis-

De begeleiders van de sociaal-artistieke praktijken
evalueerden het leerproces van de studenten. Ze
zagen dat de studenten anders leerden kijken naar
de deelnemers. In het begin zagen de studenten
de deelnemers als cliënten met een bepaalde
zorgvraag. Dat hebben ze gedurende het proces
losgelaten. Ze zijn hen gaan waarderen als experts
in het theater, waardoor er meer gelijkwaardigheid ontstond.
De begeleiders merkten dat Social Work-studen-

ten andere kwaliteiten en competenties hebben
dan studenten van artistieke opleidingen. De
social worker zet in op het versterken van het
saamhorigheidsgevoel en let op de grenzen van de
deelnemers. Ze zien wanneer deelnemers overprikkeld raken of niet goed om kunnen gaan met
situaties op de theatervloer. De samenwerking
was waardevol voor de studenten, omdat het hen
inzicht gaf in de kwaliteiten van een social worker
en in het belang van de betrokkenheid van een
social worker bij sociaal-artistieke praktijken. De
begeleiders zeggen hier het volgende over:
• ‘Ze moesten leren anders te kijken. Naar de kwaliteiten van de deelnemers en niet alleen naar de
zorgkant.’
• ‘Ik zie dat ze goed contact hebben met de deelnemers en ik zie echt de kracht van ze als social
worker: dat ze makkelijk contact maken en op
verschillende mensen kunnen afstemmen.’
• ‘Ik ben blij dat het vak Muziek op de opleiding
Social Work ook meer zichtbaar is geworden
en dat dit voelbaar is voor de studenten door te
leren in de praktijk.’
Critical Friends gesprek
Op 18 februari 2020 hebben we samen met alle
partners een Critical Friends gesprek gevoerd
(onder leiding van Cultuur Oost). Uit dit gesprek
kwamen waardevolle uitspraken:
• ‘Het schokkende vond ik dat als ik met de studenten muziek ging maken, dat ze zelf niet zagen
hoe muzikaal ze zijn.’
• ‘De studenten werden angstig, omdat ze niet
in verbinding kwamen met de deelnemers. Die
verbinding heeft lang op zich laten wachten.’
• ‘Vanuit mezelf is er behoefte aan meer ontmoetings- en uitwisselingsmomenten, het delen van
expertise en samen leren.’
• ‘Aan het einde waren de studenten helemaal
open naar elkaar en naar de deelnemers. Ze
stonden achter de visie van Speels Collectief.’

Opbrengsten
Er zijn meerdere opbrengsten door de muziekpilot. De deelnemers van de praktijken hebben
waardevolle en leuke ervaringen opgedaan door
de interactie met de studenten: van samen zingen

foto: Eugène Arts

tot verschillende scènes bedenken. De sociaalartistieke praktijken (Speels Collectief, Theater
Klare Taal en Stadscompagnie) kennen elkaar nu
beter en hun netwerk is vergroot. De samenwerking heeft ervoor gezorgd dat er meer begrip is
voor elkaars beroepspraktijk; ze spreken elkaars
‘taal’ beter en het is duidelijker welke verschillende visies er zijn. Ook zijn de partners door de pilot
bewuster geworden over het belang van coöperatie tussen sociale en artistieke professionals.
De werkwijze van deze pilot is op verschillende
manieren van waarde voor het hoger onderwijs.
De studenten ervaren de kracht van kunst binnen
sociaal-artistieke praktijken. Zij maken kennis met
de beroepspraktijk en ontdekken welke opties er
zijn na het afstuderen. Ze leren met diverse doelgroepen te werken, met verschillende situaties om
te gaan en ontdekken hoe ze hun eigen leerproces
in kaart kunnen brengen aan de hand van reflec-

tieopdrachten. Zo worden zij zich meer bewust
van hun handelen en competenties. Tot slot leren
ze dat ze gelijkwaardig zijn aan de deelnemers van
de praktijken en veel van hen kunnen leren.
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Conclusie
De muziekpilot past als leertraject binnen de nieuwe visie en missie van de HAN. Door samen te leren en te werken in de praktijk, in het onderwijs en
binnen het onderzoeksveld, ontstaan unieke leermomenten en worden relaties binnen het sociale
en het culturele werkveld versterkt. De studenten
ontvangen en verwerken niet enkel informatie,
maar dompelen zichzelf onder in de praktijk. Dit
versterkt creativiteit en vindingrijkheid in denken en handelen. De studenten zien wat muziek
werkelijk met mensen kan doen – wat het voor
ze betekent in het dagelijks leven. De studenten
hebben door deze pilot geleerd hoe ze muzikale
middelen in kunnen zetten binnen sociaal-artistieke praktijken en verbinding kunnen creëren tussen
mensen.						

					
De muziekpilot is volgens de partners geslaagd als
pilot en als experiment. Ook als onderzoeker zie ik
dat het een bijzonder project was, mede door het
onder ogen komen van de valkuilen, miscommunicaties en verkeerde verwachtingen. Een experiment biedt ruimte om te onderzoeken en te leren,
en dat hebben de partners in deze muziekpilot
gedaan.
Experimenteer en ga ervoor!
De partners willen een vervolgtraject op de muziekpilot, waarin ze opnieuw samenwerken en de
volgende vraag willen beantwoorden: Welk talent
of vakmanschap vraagt deze manier van onderwijs
van professionals, de leeromgeving en de begeleiders?
Hoe de nieuwe muziekpilot wordt ingericht is nog
niet duidelijk, maar de samenwerking tussen de
partners en het leerproces blijft belangrijk. Als
onderzoeker adviseer ik docenten van de HAN om
de verbinding met de praktijk te maken en samen
met studenten en professionals uit het werkveld
te leren. Het is een waardevol en leerzaam traject.

Het domein en geheim van de
toekomst is sociaal-artistiek
De tafel als uitnodiging

Debora Heijne
Aan mijn tafel in het open atelier in het Radboudumc was gedurende vier maanden elke week
ruimte voor patiënten om mee te werken aan ‘Le
Tapis DeBora’1. Geïnspireerd op Hannah Arendt,
die de tafel als metafoor gebruikt om de ruimte
tussen mensen te verbeelden. Een tafel verenigt
mensen. Ook al verschillen we van mening, de
tafel maakt dat wij toch verbonden zijn. Het is
mogelijk om een meningsverschil ‘letterlijk’ op
tafel te leggen en bespreekbaar te maken – er is
ruimte om begrip te hebben voor ieders mening,
in plaats van de ander te willen overtuigen. De tafel van het open atelier bood de ruimte aan ieder
die daar plaatsnam, om zijn of haar levensverhaal
‘ter tafel’ te brengen.
foto: Eugène Arts

1

Geïnspireerd op het Tapis de Bayeux uit 1068, een borduur-

werk waarop de slag bij Hastings in 1066 is verbeeld. Het
schijnt dat er in dit wandkleed geheime boodschappen zijn
geborduurd. Onder en boven de historische afbeeldingen
kunnen vele fabels en andere taferelen worden gezien. In het
Tapis de Bayeux staat de slag centraal, in het Tapis DeBora
gaat het juist om de boodschappen die ieder achterlaat die
hieraan werkt. De naam, De Bora, betekent ‘koude valwind
of orkaan’ in het Turks. In de context van dit onderzoek is dit
een metafoor voor een heftige gebeurtenis. In het patchwork
krijgt iedereen de mogelijkheid hier iets mee te maken/vorm
te geven, aan de hand van de vraag: ‘Wat is jouw Beschermjas’?
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foto’s: Debora Heijne

De Bora betekent koude valwind in het Turks. Als
deze wind je leven binnenvalt, wat is dan je ‘Beschermjas’? Wat zet je in om deze periode draaglijk te maken? Hieronder een quote van Thea, ze
vertrouwde mij dit toe tijdens het werken aan ‘Le
Tapis DeBora’. De aan elkaar genaaide overhemden van haar man zijn haar ‘Beschermjas’.
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‘Dan naai ik alle overhemden van mijn man aan
elkaar en maak ik er een bedsprei van. Die kleine
zakjes die op een overhemd zitten laat ik erop,
daar kan ik dan mijn hand in stoppen. Zo kan ik
voelen wat mijn man ook voelde en is het net of ik
bij hem ben (Thea, 79 jaar).’
Het patchwork is het artistieke medium, de praxis,
die ik inzet om mensen over deze vraag na te
laten denken en vervolgens vorm te geven op
een lapje stof. De handeling symboliseert keer op
keer de mogelijkheid van de ‘tweede geboorte’.
Arendt inspireerde mij opnieuw met haar begrip
‘nataliteit’. Zij stelt dat de mens niet één, maar
twee keer geboren wordt. De eerste is de fysieke
geboorte binnen het huiselijke domein. De tweede geboorte staat symbool voor elke keer dat de
mens toetreedt tot het openbare domein om daar
iets nieuws aan toe te voegen. In haar visie, verwoord door Joke Hermsen, is de mens ‘ten diepste
een initium, een beginner en een nieuwkomer,
die in staat is een andere weg in te slaan of iets
nieuws te initiëren.’ (Hermsen, 2014, p. 61). Het
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begrip nieuwkomer is actueel. In een tijd waarin
migranten en vluchtelingen nieuwkomers worden
genoemd kan ik mij volledig vinden in een filosofie
waarin wij állemaal als zodanig worden gekenmerkt. Het is een bemoedigend uitgangspunt om
de mogelijkheid te hebben opnieuw te beginnen.
Niet alleen de nieuwkomer – zoals we die nu
kenmerken – begint opnieuw. Bij ons allemaal kan
chaos in het leven ontstaan, waardoor we ‘opnieuw’ willen beginnen.
In dit beeld waarin we allen nieuwkomers zijn,
openbaart zich voor mij een fundamentele gedachte over de mens en hoe die zich manifesteert.
Door jezelf te tonen, en hier is moed voor nodig,
maak je tevens ruimte voor de ander. Je laat aan
de ander zien wie jij bent en nodigt de ander uit
om deelgenoot te worden van jouw verhaal en
jouw presentatie. Zo maak je ook aan jezelf duidelijk wie jij bent. Deze wisselwerking, de dialoog,
brengt verbinding met jezelf en de ander tot stand.
Dit proces wordt aan mijn tafel verbeeld; nu in een
tapijt, dat je met elkaar, met de ander, vormgeeft.
De verhalen en levens worden net als draden aan
elkaar verbonden en worden een weergave waarin
ieder zijn eigen gelaat toont.
De ‘draden’ kunnen op verschillende manieren met
de ander gesponnen worden, met dans, muziek,
drama of andere beeldende middelen. Als kunsteducator wil ik bijdragen om de dialoog met de

ander op een ‘praktische’ manier tot stand te brengen. Communicatie, kwetsbaarheid en verantwoordelijkheid zijn hierin belangrijke begrippen.
Verder zijn de volgende kenmerken essentieel om
een goede en vruchtbare dialoog te hebben: een
vragende houding, uitgaan van gelijkwaardigheid
en het openstellen en soms overgeven aan de
ander (je kwetsbaarheid durven tonen). Met deze
houding, en door kunstzinnige werkvormen in te
zetten, wil ik ontmoetingen creëren. Dit is de rode
draad in mijn loopbaan als cultureel ondernemer
en docent.
Eerder is vanuit deze houding, en nieuwsgierigheid gecombineerd met een gevoel voor rechtvaardigheid, Wereldkoks ontstaan: een creatieve
broedplaats in een kookstudio. De ‘Wereldkoks’
kregen een podium waarop ze het beste van zichzelf lieten zien en ons meenamen in hun verhaal.
Naast een plek waar zij professioneel konden
groeien, boden wij een programma aan gericht op
persoonlijke ontwikkeling. Dit programma ontwikkelde ik samen met studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Creatieve
werkvormen waren het uitgangspunt voor dit
programma. In deze broedplaats is ook ArtBites
geboren: een podium voor talentvolle dans- en
theatermakers die, tijdens een driegangendiner,
de mentale en fysieke ruimte een andere invulling
geven middels kunst. Geen traditioneel podium,
maar kunst tussen de gangen door en soms let-

terlijk op bord of op schoot. Ik ben blij en trots
dat wij met Wereldkoks een ideale samenleving
in het klein hebben gecreëerd. We hebben laten
zien hoe mensen, met totaal verschillende achtergronden (in elk opzicht), op een prettige manier
met elkaar werken en van elkaar leren. ‘De ander
is iemand van wie ik kan leren juist omdat deze
anders is,’ aldus de filosoof Levinas (1961). Misschien overbodig om te melden, maar voor iemand
die een nieuwsgierige natuur heeft, zoals ik, is het
een zeer passende filosofie. Het sociaal-artistieke
werk kreeg bij Wereldkoks op een vanzelfsprekende manier vorm en bewees keer op keer dat het op
een bijzondere en prettige manier kan zorgen voor
ontmoetingen en begrip voor elkaar.
Door de opleiding docent dansexpressie ontdekte
ik dat je met dans ook kan werken zoals ik dat bij
Wereldkoks deed: vanuit eigen creativiteit en mo-

foto: Mika Kraft
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tivatie. Vanaf 2015 begon ik met dansprojecten in
het primair en voortgezet onderwijs. Ik ontwikkelde een leerlijn Dans en trainde leerkrachten, zodat
zij de leerlijn zelf konden inzetten. Daarnaast gaf
ik in Theater aan de Rijn dansworkshops samen
met dans- en theatermakers. Al snel merkte ik dat
ik met meer bezig was dan alleen met dans. Tijdens
de lessen gaat het ook over samenwerken (kijken
en luisteren naar elkaar), focus en concentratie,
zelfpresentatie, creativiteit (eigen invulling aan
een (dans)opdracht), het ontvangen en geven van
feedback, receptief vermogen, taalontwikkeling
(verschillende begrippen ervaren en beleven met
het lichaam) en ruimtelijk inzicht. Kortom, vaardigheden die bijdragen aan persoonlijke vorming.
Dit inspireerde mij om de master Kunsteducatie te
volgen aan Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Ik
leerde hoe ik kunst kan inzetten ten behoeve van
ieders persoonlijke ontwikkeling, of zoals filosofisch gesteld in het begin van dit artikel: ‘de nieuwkomer in staat stellen telkens opnieuw zijn tweede
geboorte vorm te geven.’
Ik wilde tijdens mijn onderzoek graag met mensen werken die zich in een kwetsbare fase van
hun leven bevinden, zodoende kwam ik terecht
in het Radboudumc in Nijmegen. In de tijd dat
ik behandeld werd voor borstkanker heb ik zelf
beleefd dat de kunsten helpen om regie te houden
over je leven. Zo maakte ik samen met mijn man
de fotoserie ‘Touched’ en met drie dansers de
dansperformance ‘Funny Feeling’. Beide kunstuitingen hielpen mij om alles wat er in die periode
gebeurde een plek te geven. In het Radboudumc
wordt steeds meer erkend dat creativiteit – en de
ontspanning die dit teweeg brengt – een positieve
bijdrage levert aan het herstel van de patiënt. Het
persoonlijke gesprek en de aandacht voor activiteiten die men zelf kan inzetten om beter met
een behandelproces om te gaan, zouden een vast
onderdeel van de diagnosestelling moeten worden. Professor Baziel van Engelen, neuroloog en
filosoof, verwoordde dit in een gesprek als volgt:

foto: Mika Kraft

‘Wij artsen onderdrukken en genezen de ziekte.
Jij, de kunsteducator, kan met jouw aanpak juist
een bron van energie aanboren, die de patiënt
helpt om de behandeling zo goed mogelijk door te
komen. Dit sluit aan bij het beleid van het ziekenhuis om persoonsgerichte zorg in te zetten.’
Kunsteducatie (het leren van, met en over kunst)
helpt mensen hun eigen creativiteit te ontdekken
en te ontwikkelen, en is daarom noodzakelijk om
ieders persoonlijke vorming tot volle bloei te laten
komen. Ook versterkt het verbeeldingskracht en
empathie. Met andere woorden: het vermogen
om te kunnen wisselen van perspectief. Voorheen
was het van belang om als professional in het
zorgdomein ‘professionele afstand te houden’ en
‘jezelf niet te laten zien’. Nu komt er het besef dat
je, doordat je jezelf laat zien, meer van de ander te
weten komt, waardoor de hulp beter kan worden
afgestemd op de cliënt. Maar ook: wat kan de
hulpvrager zelf? De cliënt ontdekt zelfregie en
de zorgprofessional leert te handelen vanuit de
mogelijkheden van de hulpvrager. Deze werkwij-

ze vraagt om flexibiliteit, het vermogen om van
perspectief te wisselen, inlevingsvermogen en
creativiteit.

Bronnen:

Tot slot, een student verpleegkunde gaf mij een
mooi compliment het afgelopen jaar: ‘Ik heb heel
erg getwijfeld of ik naar een kunstopleiding zou
gaan of verpleegkunde zou gaan studeren, maar
door jouw onderzoek en lessen ben ik gaan beseffen dat het heel goed samen kan!’ Het inzetten van
didactiek waar kunstzinnige elementen in verwerkt zijn, zorgt ervoor dat de student een scherp
oog voor detail en een eigen blik en mening ontwikkelt. Samen met docenten en studenten van
de HAN en ArtEZ, ontwikkelen we deze didactiek
verder. De grote lijnen zijn belangrijk, maar zitten
de verrassingen en onderlinge verschillen niet juist
in de details? Juist de details verdienen het om
aandacht te krijgen en ontdekt te worden; ze zorgen er namelijk voor dat iemand zich gezien voelt.
Dát is een belangrijke voorwaarde om contact te
maken en dus essentieel voor elke professional die
met mensen werkt.

Levinas, E. (1961). Totaliteit en oneindigheid. Amsterdam:

Hermsen, J.J. (2014). Kairos. Een nieuwe bevlogenheid. Amsterdam: De Arbeiderspers.

Boom Uitgevers.
Links:
Fotoserie Touched
www.johnkraft.nl/cr3ativportfolio_type/debora/
Dansperformance Funny Feeling
www.youtube.com/watch?v=tiTkuR0QoLA
Debora Heijne
www.debora24-7.nl
De oorsprong
www.debora24-7.nl/wp-content/uploads/2019/09/ik-deeldus-ik-ben.pdf
Onderzoekssamenvatting
www.debora24-7.nl/blog/positioneren-kan-je-leren/

foto: John Kraft

Onderzoeksresultaten
www.debora24-7.nl/blog/voorlopige-resultaten-en-conclusies/
De communicatie
www.debora24-7.nl/uncategorized/tapis-debora-the-movie/
Het vervolg
www.debora24-7.nl/uncategorized/tapis-debora-tour/
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‘Ik vind het belangrijk
dat mensen naar onze
voorstelling komen kijken.
Dan begrijpen ze beter
wie we zijn en hoe we ons
soms voelen’.
Joanne van Beek

foto: Liselot Peerenboom

foto: Karin Jonkers.

Theater AanZ: ‘Wij zijn het streepje tussen
sociaal en artistiek’
Willem Claassen
Theater AanZ uit Nijmegen timmert al jaren aan de weg met
voorstellingen over thema’s die schuren, in het bijzonder seksuele
diversiteit en gender. Het gezelschap speelt vooral op scholen,
voor een publiek dat vaak voor het eerst kennismaakt met theater.
Schrijver Marian van Hoof en regisseur Jolanda de Groot vertellen
over de werkwijze van sociaal-artistiek theater, de brief die ze
stuurden naar minister Van Engelshoven en de onlangs opgezette
sociaal-artistieke leerwerkpraktijk die een theatermaker met een
social worker verbindt.
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foto: Karin Jonkers.

Met Theater AanZ hebben jullie sinds 2006
een boeiende reeks voorstellingen neergezet.
Hoe zijn jullie begonnen?
Marian van Hoof (M): ‘Onze basis ligt in het wijktheater, wat ze tegenwoordig ‘community art’
noemen. Op een gegeven moment benaderde een
beleidsmedewerker van de gemeente Nijmegen
ons met de vraag of we iets met homoseksualiteit in het onderwijs konden doen. Uit onderzoek
bleek dat er op de middelbare scholen in de stad
veel onveiligheid rondom homoseksualiteit bestond. Met die voorstelling merkten we dat we iets
belangrijks te pakken hadden. Het was de start
van Theater AanZ.’
Jolanda de Groot (J): ‘Vanaf die allereerste vraag
zijn we ons blijven ontwikkelen. Eerst speelden
we voor docenten, daarna voor leerlingen. We
maakten voorstellingen over religie en homoseksualiteit. Ook voor ouders, vanuit hun perspectief.
Vervolgens zijn we ons gaan richten op mannelijkheid en vrouwelijkheid, omdat we merkten
dat daar een pijnpunt lag. Onze voorstellingen
gaan over homoseksualiteit, gender en etnische
diversiteit; over verschillen tussen mensen die als
confronterend worden ervaren, met discriminatie,
agressie en uitsluiting als gevolg. We willen ons
publiek in het hart en in het hoofd raken en hopen
dat er daarmee iets verschuift.’

Flyer HANNAH

Vergt sociaal-artistiek theater een andere
aanpak dan regulier theater?
M: ‘Er is niks, en dan begint ’t. Het script schrijf ik
vanuit de acteurs of vanuit wat er op straat leeft.
De acteurs zijn grotendeels geschoold, maar we
werken ook met niet-geschoolde ervaringsdeskundigen. Ze zijn zeer betrokken bij de thematiek
en dan vullen we samen het verhaal in. Ik haal informatie ook op andere manieren op. Soms interviewen we jongeren, of we werken met denktanks
– dan praten we met groepen op school. Er worden niet enkel vragen gesteld. Voor de voorstelling
‘HannaH’ namen we foto’s van de acteurs mee en
lieten de leerlingen daarop reageren. Dat leverde
veel op voor de voorstelling.’
Met wat voor geschoolde acteurs werken
jullie?
J: ‘De meesten zijn tussen de 25 en 30 jaar. Ze
hebben veelal de opleiding voor theaterdocent
gedaan. Dat werkt goed, want ze hebben meer geleerd over interactie met het publiek dan acteurs
van een toneelopleiding, en dat is erg belangrijk
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voor onze voorstellingen. Toch werken we ook
steeds meer met acteurs van de toneelopleiding;
dat is leuk. In de eerste jaren klopte niemand uit
die hoek bij ons aan. Ze vonden wat wij deden
geen theater, maar sociaal. Deze opvatting is
veranderd in de loop der tijd, tegenwoordig is de
groep sollicitanten heel divers.’
M: ‘In het begin hadden we moeite om jongens aan
ons te binden, want dan noemt de omgeving ze
direct homo. Bij acteurs met een biculturele achtergrond is het eveneens lastig, ze hebben veel uit
te leggen aan de mensen om hen heen. Maar dat
verschuift, de emancipatieprocessen in de maatschappij hebben effect op wie zich bij ons meldt en
ook op wat voor voorstelling we maken.’
J: ‘Met de nieuwe voorstelling ‘David’, over homoseksualiteit in een protestants-christelijke
omgeving, beginnen we eigenlijk opnieuw. Het is
onontgonnen terrein. Dat merk je als we christelijke scholen benaderen. We moeten veel uitleggen,
net als jaren geleden.’

interviews lovend over de voorstelling gesproken.
Dat is geweldig. Het zijn quotes geworden, die we
gebruiken om onszelf te presenteren.’
M: ‘De voorstelling raakte haar omdat het duidelijk maakt wat kunst kan betekenen. Zowel op
het vlak van kwaliteit, als in de verbinding met het
publiek. Tijdens het nagesprek stond een van de
leerlingen op om te vertellen waarom het verhaal
haar, door haar eigen ervaring, zoveel deed. De
reactie van dit meisje heeft indruk gemaakt op Van
Engelshoven. Ze heeft mensenrechten hoog zitten
en dat komt in onze sector goed tot uitdrukking,
met het artistieke en het sociale.’

In 2018 schreven jullie een brief aan Ingrid van
Engelshoven, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Wat was de aanleiding?
J: ‘De minister had de voorstelling LEEF! bijgewoond, die we hebben gemaakt in samenwerking
met COC Nederland. Ze heeft in verschillende

Maar waarom was die brief dan nodig?
M: ‘Na haar mooie woorden volgde het nieuws dat
er zes miljoen euro vrij zou komen voor instellingen uit de BIS, de Basisinfrastructuur. Daar maken
wij geen aanspraak op. We worden nu rechts en
links ingehaald door instellingen die ook aan het
werk gaan met schurende thema’s. Wij doen dat al
jaren, maar niet op het klassieke podium. Ons publiek gaat niet naar theater, het reageert ook anders op een voorstelling. Wij vallen overal buiten.
Het artistieke domein vindt ons te sociaal, terwijl
het sociale domein ons te artistiek vindt. We krijgen wel projectmatige subsidie, maar structurele
subsidie is door de vorm die we hanteren moeilijk.

foto: Maud van den Boogert

foto: Karin Jonkers.
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Die brief was een statement. Het zou mooi zijn als
er een potje zou komen voor gezelschappen zoals
wij.’
Zover is het nog niet?
M: ‘Er is niet expliciet structureel geld voor vrijgekomen, maar dat kan natuurlijk ook niet zomaar.
Wel heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie een
loket geopend voor meerjarige aanvragen die de
samenwerking tussen het culturele en sociale
domein versterken. Daar gaan we een plan voor
indienen. Hopelijk levert dat voor ons iets op.”
J: ‘Het is altijd de vraag wat zo’n brief precies
bijdraagt, maar we merken wel dat we door de
woorden van de minister echt gezien en gehoord
worden.’
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In 2018 zijn jullie op verzoek van Het Reisgezelschap voor Kunst en Maatschappelijke Inclusie een sociaal-artistieke leerwerkpraktijk
begonnen, met de naam AanZ || JONG. Wat
houdt dat in?
J: ‘De mensen die we nu in de leerwerkplaats hebben, een theatermaker en een social worker, zijn
net klaar met hun studie aan de HAN en ArtEZ.
Zij maken een voorstelling over armoede voor de
gemeente Rheden. Het is een project van negen
maanden waarbij het draait om een samenwerking
tussen het sociale en het artistieke; wat kom je
tegen, waar botst het, waar zie je groei en wat is
de rolverdeling? Wij coachen ze daarin.’
M: ‘In de toekomst willen we de leerwerkplaats
uitbreiden en daarbij niet kijken naar leeftijd. Het
zal dan nog wel ‘AanZ || JONG’ heten, maar het
gaat dan meer over een ervaring. Bijvoorbeeld,
iemand van zestig, die al zijn hele leven in het
traditionele theater zit, kan bij ons leren hoe je
samenwerkt met sociale partners. Daar komt veel
bij kijken, meer dan vaak wordt gedacht.”

Is er voldoende waardering voor wat jullie
maken?
M: ‘Je hebt rankings in de samenleving en dat is bij
cultuur niet anders. De waardering wordt beter,
maar we staan niet bepaald bovenaan. Soms raakt
me dat wel. Dit is ook theater met kwaliteit. Ik
noem het ‘instrumentele kunst’, of ‘theater met
impact’. Ik zou het geen ‘sociaal theater’ noemen.
Het sociale zit in de samenwerkingspartners. Wij
maken een volwaardig artistiek product. De vraag
is steeds: Hoe hou je het artistiek interessant en
tegelijkertijd de sociale partner tevreden? We
zijn het streepje tussen sociaal en artistiek, zeg ik
weleens.”
J: ‘We boeken veel resultaat. Dat zien we bijvoorbeeld binnen de scholen. We horen vaak van
ROC-studenten dat ze geen zin hebben in theater,
maar dan blijken ze naderhand geraakt te zijn. Ze
ervaren dat de voorstellingen voor hen worden
gemaakt. We nemen het publiek heel serieus.’

Contexten van sociaal-artistiek werken en leren

Bram Wicherink

Link:
Theater AanZ
www.theater-aanz.nl/

foto: Ayolt de Roos

In verschillende contexten komen sociaal en artistiek samen. Het
sociaal-artistieke zoals dit in deze publicatie centraal staat, kent een
aantal te onderscheiden contexten.
Allereerst zijn er sociaal-artistieke praktijken waarin het sociale
domein (samen met de zorgsector) en de artistieke wereld bij elkaar
komen. Voorbeelden zijn Speels Collectief en Theater AanZ, theatergezelschappen die vanuit een sociale drive opereren, samenwerken
met zorg- en welzijnsorganisaties en die bovenal de kunst in het
hart van hun activiteiten hebben. Tal van zorg- en welzijnsorganisaties hebben sociaal-artistieke praktijken verankerd in hun missie.
Dit uit zich bijvoorbeeld in dagbesteding met kunstzinnige activiteiten. Maar: het sociaal-artistieke is vaak uitdrukkelijk meer dan
dagbesteding. Het artistieke biedt ruimte voor maatschappelijke en
maatschappijkritische reflectie. Normen kunnen worden bevraagd,
bijvoorbeeld als het gaat over de perceptie van en omgang met
beperkingen in onze samenleving. Met de kunst als voertuig kunnen
verhalen worden gecreëerd die stemmen tot nadenken. Ze nodigen
uit tot dialogen en dragen daarmee een grote veranderkracht met
zich mee.
Naast sociaal-artistieke praktijken zijn er sociaal-artistieke leerwerkplaatsen. De afgelopen jaren is er een tendens waarin hogescholen en andere onderwijsinstellingen zich steeds nadrukkelijker
profileren in het werkveld, zo ook in sociaal-artistieke praktijken. De
onderwijsinstellingen zetten zogenoemde leerwerkplaatsen op die
ook worden aangeduid met de termen labs, sparkcentres en werkplaatsen. In deze leerwerkplaatsen komen studenten, docenten,
werkveldprofessionals, burgers, cliënten, onderzoekers en anderen
bijeen om elkaar te ontmoeten en samen te leren en werken. Op het
moment van verschijnen van deze publicatie zijn er bijvoorbeeld 22
officiële leerwerkplaatsen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, in samenwerking met verschillende werkveldpartners. Op
deze plekken worden praktijkvragen onderzocht en wordt gewerkt
aan het creëren van maatschappelijke impact en waarde. Daar waar
een leerwerkplaats zich bevindt in een sociaal-artistieke praktijk kan
worden gesproken van een sociaal-artistieke leerwerkpraktijk.
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‘Sociaal en artistiek hebben elkaar nodig’
Interview met Bonnie Teunissen

Irene Flapper
‘Op 29 september 2018 werd ik benaderd door Wytske Lankester, docent en onderzoeker aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), voor een sociaal-artistiek
project: het oprichten van een sociaal-artistieke leerwerkpraktijk (leerwerkplaats)
bij Theater AanZ1. Studenten van verschillende opleidingen werken hier samen met
spelers met diverse achtergronden aan een product. De spelers kunnen ervaringsdeskundig zijn op het gebied van bijvoorbeeld armoede en seksuele diversiteit.’
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‘De leerwerkplaats is een pilot of stage voor studenten. Het eigen leerproces en de uitwisseling
met elkaar staat centraal: Wat kan je leren van
elkaars expertise en op welke manier zet je dat in?
De studenten van de opleidingen dans en theater
van ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en de opleiding Social Work2 van de HAN werken samen in
verschillende sociaal-artistieke praktijken in Arnhem en omgeving, zo ook bij Theater AanZ. Binnen
een week moest ik besluiten of ik mee wilde doen.
‘Theater,’ dacht ik, ‘pas ik daar met mijn sociale
achtergrond?’

‘Mij werd gevraagd om studenten van Social Work
te begeleiden die voor Theater AanZ een workshop zouden organiseren. Hierin stonden lastig
bespreekbare thema’s op het programma , zoals
homoseksualiteit in de kerk. De leiding over deze
leerwerkplaats nam ik samen met educatie- en
theatermaker Stéphanie Kersbergen. Naar mijn
idee konden we het meteen goed met elkaar
Theater AanZ maakt sociaal-artistiek theater en vertaalt

1

belangrijke maatschappelijke thema’s naar theatrale verhalen. Dit doet het gezelschap in samenwerking met artistieke
en maatschappelijke organisaties en met mensen die een

‘Ik ben in juni 2016 afgestudeerd aan de HAN-opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Ik heb
geholpen met het ontwikkelen van – en voorlichting geven over – de relatief nieuwe opleiding
Social Work. Ook ben ik al bijna drie jaar betrokken bij het ontwikkelen van Professionele Leergemeenschappen (PLG’s) binnen de hogeschool. Een
PLG lijkt veel op een leerwerkplaats. Door mijn
actieve betrokkenheid bij de HAN heb ik Wytske
ontmoet. Toen zij mij benaderde om een leerwerkplaats op te zetten bij Theater AanZ vond ik dat
weliswaar spannend, maar ik was direct enthousiast.

goed verhaal te vertellen hebben. Het gezelschap werkt met
een mix van professionele acteurs en ervaringsdeskundigen.
De voorstellingen zijn interactief en dagen het publiek uit een
poging te doen elkaar te ontmoeten, elkaar te leren kennen

vinden, maar merkten we ook dat we van verschillende eilanden kwamen. Dit zag ik door de manier
waarop we betekenis gaven aan Theater AanZ. Ik
legde de nadruk op de sociale meerwaarde van de
voorstellingen en Stéphanie was juist gefocust op
de artistieke kant.
‘De kennismaking met Theater AanZ voelde als
een warm welkom. Artistiek leiders, Jolanda de
Groot (regisseur) en Marian van Hoof (schrijver),
waren een voorstelling aan het evalueren met
de acteurs. In dit gesprek kwamen verschillende
meningen naar voren met betrekking tot seksuele
geaardheid. Het was een andere vorm van in
gesprek met elkaar zijn dan ik vanuit Social Work
gewend was. Er werd heel direct over lastige
onderwerpen gesproken en ze werden uitvergroot
op de speelvloer. Dit raakte mij. Deze ervaring
liet mij een tipje van de sluier zien bij wat sociaalartistiek samenwerken kan betekenen.’
Sociaal-artistiek en mijn visie
‘Sociaal-artistiek kan heel breed worden opgevat. Het werk kan uit losse projecten bestaan of
juist uit duurzame samenwerkingen. Vaak is er
een diverse groep mensen bij betrokken, zoals
grote zorgpartijen, studenten van verschillende
opleidingen en mensen met een speciale zorg of
ondersteuningsvraag. Het manifesteert zich dus
in allerlei vormen. We zijn zoekende naar hoe we
het werk meer af kunnen bakenen – er is namelijk
discussie en twijfel over de wijze waarop ruimte
wordt geven aan creativiteit en nieuwe ontwikkelingen.

en elkaar te begrijpen. Meer info is te vinden op: www.theater-aanz.nl.
De opleiding Social Work (HAN) is een fusie van drie

2

HBO-opleidingen: Sociaal Pedagogische Hulpverlening,
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Culturele en
Maatschappelijke Vorming. Studenten worden opgeleid als
professional binnen het sociaal, maatschappelijk of cultureel
domein.

‘Ik heb het idee dat ik een sociaal-artistiek deskundige ben. Ik weet wat sociaal artistiek werken is en
ik sta er ook echt voor, alleen doe ik dit allemaal
vanuit mijn eigen visie als sociaal professional. Ik
kijk altijd naar: Waarom is dit bepaalde project
belangrijk voor mensen en het sociaal werk? Wat
kan het opleveren? Ik neem dus altijd mijn sociale
achtergrond mee.

‘Bij de voorstellingen van Theater AanZ horen
nagesprekken met het publiek, waarin het bijbehorende thema wordt besproken. In deze gesprekken kunnen mensen uit het publiek hun persoonlijke ervaringen delen. Ik vind het erg mooi om te
zien dat de verschillende voorstellingen telkens
andere emoties oproepen. Het gesprek met de
mensen gaat dan over deze gevoelens. Ik zie dat
de kijker wordt geraakt, geïnspireerd en wakker
geschud zodra ervaringsverhalen op een theatrale
wijze worden getoond.’
Poster: Kenmerken van een sociaalartistiek samenwerker
‘Stéphanie, als artistiek professional, dacht tijdens
de pilot mee met het sociale en ik, als sociaal professional, met het artistieke. We stelden onszelf
de vraag: Zijn we nu dan allebei sociaal-artistieke
samenwerkers?
‘Een sociaal-artistiek samenwerker is een professional die werkzaam is binnen het brede veld
van sociaal-artistiek en heeft als taak om de
artistieke en sociale processen te begeleiden en
te bewaken. Denk hierbij aan het bewaken van
de artistieke kwaliteit van een voorstelling tot
het aansturen op een geschikte dynamiek tussen
de spelers. Sociale en artistieke kwaliteiten zijn
beiden even belangrijk. Met Stéphanie heb ik aan
de hand van de pilot van de leerwerkplaats een
poster ontwikkeld over de kernkwaliteiten van
een sociaal-artistiek samenwerker. Deze kernkwaliteiten zijn inzetbaar tijdens interactie met de
spelers en voor het samen maken van voorstellingen. We hebben onderscheid gemaakt tussen
kwaliteiten van het hoofd (het denkvermogen)
en het hart (gevoelens). Vanuit het hoofd staat de
dromer, de denker, de kijker en de prater centraal,
vanuit het hart de emoties, kracht en het intuïtieve
vermogen.
‘Het werkelijk luisteren naar de ander is een belangrijk kenmerk van een sociaal-artistiek samen-
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werker. Soms heeft een artistieke professional de
neiging om over de grenzen van een speler te gaan
door bepaalde emoties op een wat intense manier
uit te lokken. Dit is van belang voor het artistieke
proces; zodra een speler meer contact heeft met
zijn emoties kan hij dit gebruiken voor het acteren (inlevingsvermogen). Het is mogelijk dat een
speler hierdoor overstuur raakt. Ik kan dan als
sociaal werker de balans herstellen door hem of
haar apart te nemen en de situatie te bespreken.
Hier zoek ik een rustige ruimte voor uit, zodat er
minder prikkels zijn. Ik zie signalen bij mensen
door te kijken naar hun non-verbale uitdrukkingen. Mijn werk is verbindend; ik houd belangen
van verschillende partijen in het oog. Mijn kwaliteiten liggen in het verbinden van mensen en het
stellen van kritische vragen. Als een situatie zich
voordoet waarin andere mensen betrokken zijn,
dan anticipeer ik op de interactie, op de dialoog en
zet ik mijn krachten als hulpverlener in. Zonder de
input van anderen zouden mijn kwaliteiten minder
tot zijn recht komen; nu kan ik ze echt toepassen.
Ik ben iemand die floreert binnen sociale interacties, ik heb andere mensen nodig om tot daden te
komen.’
Samenwerking tussen sociaal en
artistieke professionals
‘In de samenwerking tussen sociale en artistieke
professionals ontstaat soms schuring en discussie,
dat vind ik lastig. Het mag schuren, want dat geeft
nieuwe inzichten, maar daarna moeten we ook
weer verder met elkaar. Deze schuring ontstaat
meestal doordat we uit een ‘andere wereld’ komen
en elkaar niet altijd begrijpen. Het is belangrijk dat
je je veilig voelt in de samenwerking, dat je elkaar
goed leert kennen en dat je het kunt aangeven als
je iets niet snapt. Ik denk dat sociaal en artistiek
elkaar versterken. De domeinen leren van elkaars
expertise en ervaringen. Het hebben van gezamenlijke doelen is belangrijk, omdat dat duidelijker is voor de speler.

‘Het is belangrijk dat de professionals gelijkwaardig aan elkaar zijn. Ieder levert een aandeel en
samen wordt er verantwoordelijkheid voor het
project genomen. Elkaar vertrouwen en ruimte geven aan elkaars expertise is belangrijk. Het beeld
dat ik heb bij sociaal-artistieke samenwerkers is
dat ze om elkaar heen dansen. Het is een samenspel tussen sociaal en artistiek en soms vraagt
een project net iets meer sociaal dan artistiek, of
andersom. Een sociaal werker kan spelers leren
omgaan met hun gevoelens tijdens de repetities
en de artistiek werker kan deze emoties weer
inzetten voor het artistieke eindresultaat. Je moet
je kunnen openstellen, naar je emoties en naar
anderen, om geïnspireerd en geraakt te worden.
Sociaal en artistiek hebben elkaar nodig.’
De kracht van kwetsbaarheid
‘Sinds de pilot bij Theater AanZ pas ik sociaal-artistiek werk toe bij mijn andere baan als praktijkdocent bij de opleiding Social Work (HAN). Ik zet
mijn persoonlijke ervaringen in om verbinding te
maken met mensen. Middels deze verhalen ontstaat er respect, begrip bij de studenten en zijn de
gesprekken meer open. Ik stel me kwetsbaar op en
daardoor is de sfeer veilig. Stéphanie en ik vinden
dat je kwetsbaarheid als kracht kunt inzetten. Het
is belangrijk voor sociaal-artistiek werk dat je je
eigen ervaringen in zet. Dit prikkelt mensen en
maakt het mogelijk om lastige thema’s te bespreken. De kunst is om dit op een professionele wijze
te doen.’

ik heb ervaren tijdens de pilot bij Theater AanZ,
in onze leerwerkplaats, wil ik graag overbrengen naar anderen. Ik ben onder de indruk van de
mensen met wie ik heb samengewerkt. Ik kan veel
van de artistieke professionals leren, juist ook op
sociaal vlak. Ik heb geleerd om kwetsbaarheid te
zien als kracht. Maar daarnaast ook hoe ik creativiteit kan inzetten als middel om bepaalde thema’s
bespreekbaar te maken. Ik kan visuele middelen
en tekst inzetten; beelden, rollen en voorbeeldsituaties.
‘De sociale en artistieke kant kunnen verder
bouwen en reizen met elkaar. Met iedereen die
betrokken is bij het sociaal-artistieke werk, maar
ook daarbuiten – iedereen kan aansluiten. Sociaalartistiek samenwerken is een dans: Het blijft in
beweging.’
Link:
Onderzoek naar sociaal-artistiek samenwerken
www.watissociaalartistiek.wordpress.com

Stéphanie Kersbergen (25) is educatie- en theatermaker. Ze werkt op verschillende manieren
binnen het sociaal-artistieke theater. Zo maakt ze
met haar eigen gezelschap als regisseur en acteur
theatervoorstellingen met dove, slechthorende en
horende spelers in gebarentaal en in het gesproken Nederlands. Ze is educatiemaker bij Theater
AanZ in Nijmegen waar ze gesprekken en lesbrieven ontwikkelt bij voorstellingen voor scholen.
Ook speelt ze zelf in een schoolvoorstelling over
diversiteit.
De afgelopen jaren heeft ze onderzoek gedaan
naar sociaal-artistiek samenwerken in de leerwerkplaats bij Theater AanZ. In 2020 regisseert
ze daar haar eerste voorstelling binnen het
talentontwikkelingstraject AanZ||JONG.
In haar werk zoekt ze altijd naar de balans tussen
het sociale effect van de voorstelling en de esthetische, artistieke ervaring. Haar werk kenmerkt
zich door de beeldende kwaliteit. Stéphanie werkt
bij voorkeur met een diverse cast, daar waar het
gaat over leeftijd, gender, afkomst en een eventuele beperking.

Links:
Tg Signum
www.tgsignum.nl
Theater AanZ

Iedereen kan meedoen
‘Stéphanie en ik willen laten zien wat er met sociaal-artistiek werk bereikt kan worden. Aspecten
van sociaal-artistiek helpen sociale professionals
met het inzichtelijk maken van hun handelen. Wat
doe ik en waarom doe ik dat op deze manier bij
deze cliënt? Het proces, het samenwerken met
mensen, is de kracht van sociaal-artistiek; het
kan het denken en handelen veranderen. Dat wat

www.theater-aanz.nl
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Kernkwaliteiten van een sociaal-artistiek samenwerker
Reisgezelschap Kunst en Maatschappelijke Inclusie

Stéphanie Kersbergen en Bonnie Teunissen
De inhoud hieronder is gebaseerd op een poster die bedacht is door Stéphanie Kersbergen.
Zij heeft als alumni van de opleiding Bachelor Docent Theater ArtEZ samengewerkt met Bonnie
Teunissen, alumni Social Work van de HAN. In opdracht van Het Reisgezelschap hebben zij samen de
eerste sociaal-artistieke leerwerkpraktijk vormgegeven bij Theater AanZ. De informatie is opgehaald uit
gesprekken, samenwerkingen en evaluaties in 2019.

HOOFD
Dromer
- Durft buiten de kaders te denken
- Heeft een doel voor ogen
- Voelt de noodzaak om dit te doen
Denker
- Actief denken over en reflecteren op: het
werkveld, het project, de situatie en het eigen
functioneren
Kijker
- Ziet de andere mens
- Zoekt actief naar mogelijkheden
- Ziet de kwaliteiten van zichzelf en de anderen
Prater
- Zoekt actief naar de juiste taal
- Kent het eigen vakjargon
- Ontdekt het taalgebied tussen de domeinen in

HART

HANDELEN
Makend
- Zet de situatie om tot een product
- Werkt samen met anderen om iets te creëren
- Maakt ruimte voor de ontmoeting
- Ziet in wat resultaat is of kan zijn
Praktisch
- Gegrond
- Praktisch, ondernemend, hands-on
- Realistisch, wil aan de slag
Samen
- Wil de samenwerking aangaan
- Kent eigen krachten en grenzen en is niet bang
deze te onderzoeken
- Kan kiezen om te gaan staan voor eigen
expertise

HELICOPTER
Overstijgend
- Kan van een afstand naar het werk en het effect
daarvan kijken
- Bekijkt de samenwerking
- Kan over grenzen heen kijken (persoonlijke
grenzen, grenzen van de disciplines en grenzen
van het bekende)
Beweeglijk
- Kan heen en weer bewegen tussen de twee
disciplines
- Is buigzaam in het proces
- Is niet bang om zich buiten het eigen kader te
bewegen

Emoties
- In contact staan met de eigen emoties
- De emoties van anderen zien en erkennen
- Het professionaliseren en inzetten van emoties
- Verplaatsen in de ander
Intuïtie
- Kan op onderbuikgevoel de situatie inschatten
- Durft gevoeligheid in te zetten
- Gaat het gesprek hierover aan
- Stelt vragen over gevoelige onderwerpen uit een
wil om te leren
Kracht
- Kent eigen krachten en grenzen
- Maakt ruimte en tijd voor de ontmoeting
- Werkt vanuit een krachtige kwetsbaarheid

ZELF, MAAR DAN SAMEN
Eigen expertise
- Heeft ervaring in en kennis over minimaal één van de twee werkvelden
- Kan deze kennis en ervaring verbinden met die van een ander
- Durft ervaring los te laten om nieuwe ingangen te proberen
- Durft ruimte op te eisen om vanuit eigen kennis te werken met een gekozen doel voor ogen
Eigen bagage
- Heeft handvatten om met mensen te werken
- Heeft eigen verhalen en ervaringen die ingezet kunnen en mogen worden
- Is nieuwsgierig naar het verhaal van de ander en durft hiernaar te vragen
- Neemt eigen kennis en ervaring net zo serieus als de kennis en ervaring van een ander
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foto: Lucas Loorbach

foto: Rock en Rolstoel Producties

foto: Zefanja Hoogers

Speels Collectief - theater zonder beperking is het
theatercollectief, gevestigd in Arnhem en Tilburg,
dat ik samen met Sanne Arbouw heb opgericht in
2016. Ons collectief bestaat uit professionals en
amateurs, studenten en afgestudeerden, mensen
met en zonder beperking; een zo divers mogelijke
en niet-normatieve groep die per project wisselt
van samenstelling. We werken samen met andere
kunstenaarscollectieven en verschillende onderwijs-, zorg- en cultuurinstellingen. Speels Collectief geeft mensen de kans om op een volwaardige
manier onderdeel te zijn van kunst en cultuur,
ongeacht leeftijd, opleidingsniveau, mate van
financiële draagkracht, etnische achtergrond, religie, gender, seksualiteit, fysieke of verstandelijke
beperkingen en andere redenen voor maatschappelijke uitsluiting.

reactie van het lichaam onafhankelijk van inhoud
of betekenis) teweeg kan brengen en daarmee
het binaire, cognitieve denken overstijgt en aan
de kaak stelt1. In mijn praktijkonderzoek richtte ik
me met name op de materialiteit van het binaire
denken. Het binaire denken staat niet op zich, het
is ‘gestold in de materie’. Met andere woorden:
binair denken is terug te zien in de samenleving
zoals we die hebben ingericht; in onze taal, in de
structuur van onze geldstromen, in de manier
waarop onze gebouwen zijn ontworpen, et cetera.
Ik haal een problematisch voorbeeld aan uit de
praktijk van een speler van Speels Collectief, om te
verduidelijken hoe een bepaalde denkwijze vorm
krijgt in de materialiteit van de samenleving:
‘Met Speels Collectief repeteren wij in het gebouw
van ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, de kunstacademie in Arnhem. Dit gebouw ligt voor een
groot deel onder de grond, zo ook onze repetitieruimte. Er is in het gebouw geen personenlift naar
deze ruimte, je kunt er enkel komen via de trap.
Iemand die niet kan lopen, zoals ik, kan alleen in de
repetitieruimte komen door gebruik te maken van
de goederenlift. Dit betekent dat ik iedere repetitie, weer of geen weer, buiten sta te wachten aan
de achterkant van het gebouw, tot iemand me met

Speels Collectief
Een zoektocht naar weerstand bieden aan het binaire denken

Merel van Lieshout
De samenleving verdeelt ons in categorieën van mensen ‘met een
beperking’ en mensen ‘zonder beperking’. Speels Collectief wil dit
binaire denken (uitgaande van een tweedeling tussen mensen ‘met’
en mensen ‘zonder’) doorbreken. In dit essay beschrijf ik, als oprichter van Speels Collectief, waarom en hoe we dat doen. Eerst stel ik
ons voor, waarbij ik zowel onze visie als het theoretisch kader dat
daaraan ten grondslag ligt bespreek. Daarna laat ik aan de hand van
een aantal praktijkvoorbeelden zien hoe we weerstand bieden aan
het binaire denken.
foto: Zefanja Hoogers
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Dit jaar rond ik de master Gender Studies af aan
de Universiteit van Utrecht. In dat kader heb ik
praktijkonderzoek gedaan binnen Speels Collectief. Voorafgaand aan mijn praktijkonderzoek
schreef ik een paper waarin ik de volgende onderzoeksvraag stelde: How can the performances
of Speels Collectief offer resistance to binary thinking
when it comes to dis/ableism? Ook hier onderzocht
ik hoe Speels Collectief weerstand biedt aan het
binaire denken met betrekking tot ‘dis/ableism’. In
dit paper richtte ik me uitsluitend op hoe we dat
doen in onze voorstellingen. Mijn focus was de
kunst, die een affective resonance (een affectieve

1

Zie voor een uitwerking hiervan het volledige paper Speels

Collectief - a collective claiming crip (2020).
Op te vragen via contact@speelscollectief.nl.
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de goederenlift ophaalt en naar de repetitieruimte
begeleidt.’ (speler bij Speels Collectief, 2020)

Inclusie & Cultuur in Den Haag. Hierover schreef ik
in mijn Onderzoekslogboek (2020, p.15):

Door de manier waarop de samenleving is ingericht, wordt het binaire denken bevestigd. Een
gebouw dat alleen toegankelijk is voor iemand die
kan lopen, bevestigt dat iemand in een rolstoel
beperkt is en bekrachtigt daarmee de tweedeling
tussen mensen ‘met’ en mensen ‘zonder’ beperking. Bovengenoemd voorbeeld en argument gaat
uit van het politieke en relationele model of disability2. Speels Collectief stelt dat een beperking
niet zou moeten worden opgevat als een medisch
of een individueel probleem, maar als een politiek
en relationeel probleem. In de huidige, westerse
maatschappij worden lichamen en geesten die niet
voldoen aan een bepaalde norm bestempeld als afwijkend en ziek. In plaats daarvan ziet Speels Collectief een ‘beperking’ als een product van sociale
relaties. Niet een bepaald lichaam of een bepaalde
geest is beperkend, maar de sociale structuur en
de normen die we binnen die structuur hebben opgesteld. ‘Met een beperking’ kan alleen bestaan in
relatie tot ‘zonder een beperking’. Dit theoretische
concept (en politieke standpunt) is het uitgangspunt van waaruit ik mijn praktijkonderzoek heb
verricht.

‘Het meest relevante vond ik het bevragen van inclusie in de leiding van ‘inclusieve’ gezelschappen.
Wie heeft de macht om welk verhaal te vertellen
over wie? Het komt vaak neer op: ‘wij’ (de ‘able-bodied’) hebben de macht om het verhaal te vertellen over ‘zij’ (‘de ander’, de ‘disabled’). Ook als de
groep divers is, zijn de leidinggevenden vaak zeer
homogeen. Dat is kwalijk. Het systeem moet vanaf
de wortel worden aangepakt. Vraag jezelf altijd af:
wat is hierin mijn (machts)positie?’

Tijdens mijn praktijkonderzoek heb ik me onder
andere verdiept in het oprichten van een officiële
stichting (Stichting Speels Collectief) en het doen
van een subsidieaanvraag. De zoektocht naar het
overbruggen van de tweedeling tussen mensen
‘met’ en mensen ‘zonder’ beperking bij het oprichten van de stichting en het doen van de subsidieaanvraag zal ik hier beschrijven.
Bij het oprichten van de stichting waren de belangrijkste onderdelen waar we zelf invulling aan
konden geven de formulering van de doelstellingen en het vinden van een geschikt bestuur. Met
name dat laatste is een zoektocht geweest. Op 19
februari 2020 bezocht ik de tweede Dialoogsessie

Ik wilde mensen ‘met een beperking’, namelijk
onze eigen spelers, opnemen in het bestuur van
onze stichting. Zij kennen Speels Collectief van
binnenuit, weten wat er speelt en kunnen beter
dan wie dan ook zien en aangeven wat er nodig is.
Kirsten Nouws (notaris, 2020) kon me vertellen
dat iemand beschikkingsbevoegd moet zijn om een
bestuursfunctie te kunnen bekleden: ‘Vaak staan
mensen die een verstandelijke beperking hebben onder curatele of onder bewind. Zij zijn niet
bevoegd zelfstandige handelingen te verrichten
en kunnen dus geen zitting nemen in het bestuur.’
Ik heb een alternatief gevonden om toch mensen
‘met een beperking’ aan de leiding van onze stichting toe te voegen. In de statuten van Stichting
Speels Collectief is opgenomen dat het bestuur
bevoegd is een Raad van Advies aan te stellen.
Deze Raad kan het bestuur te allen tijde adviseren. Onze stichting heeft nu dus zowel een bestuur
(drie mensen ‘zonder beperking’) als een Raad van
Advies, bestaande uit drie van onze spelers die
vanuit hun ervaringsdeskundigheid advies kunnen
uitbrengen aan het bestuur. Op deze manier is de
leiding van Stichting Speels Collectief er niet één

2

Zie Introduction: Imagined Futures (Kafer, 2013) voor een

uitwerking van de verschillende models of disability waarop ik
mijn argument baseer.
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van mensen ‘zonder beperking’ die beslist voor
mensen ‘met een beperking’. Het is een diverse
groep, die gezamenlijk koers bepaalt.
De subsidieaanvraag is in samenwerking met Siza,
ArtEZ, de HAN en Cultuur Oost geschreven voor
de Aanloopregeling Samen cultuurmaken verbreden
van het Fonds voor Cultuurparticipatie. De aanvraag is gericht op de wens van zorginstelling Siza
en Speels Collectief om een langdurig samenwerkingsverband aan te gaan. Ik haal opnieuw een notitie aan uit mijn Onderzoekslogboek (2020, p.28):
‘Bij Speels Collectief is zorg nooit een doel op zich.
Onze voorstellingen zijn ons doel, en om een goed
maakproces te kunnen doorlopen, zorgen we voor
elkáár. Bij ons geldt niet: ‘wij’ (mensen ‘zonder beperking’, mensen die dagbesteding bieden) zorgen
voor ‘zij’ (mensen ‘met een beperking’, mensen die

dagbesteding krijgen). Het gaat ons om de artistieke ontwikkeling, zorg is een vanzelfsprekende bijkomstigheid. Iedereen, ook ik, heeft op die manier
een waardevolle dagbesteding.’
Siza biedt zorg en dienstverlening aan mensen
‘met een beperking’. Speels Collectief is officieel
een dagbestedingsplek, maar wil niet denken in
‘wij’ bieden dagbesteding aan ‘zij’. Siza en Speels
Collectief zien dat ze elkaar kunnen versterken,
maar tijdens het schrijven van de subsidieaanvraag bleek dat er nog gezocht moest worden naar
een gemeenschappelijke taal. Over onze verschillende ideeën van de primaire doelstellingen van
dagbesteding moest worden heen gestapt, zodat
er ruimte kwam voor gezamenlijke opvattingen.
Om ervoor te zorgen dat de kunst en de zorg
elkaar versterken is een nieuwe organisatiestructuur nodig. Het project waarvoor we de aanvraag

gedaan hebben, gaat onder andere over het gezamenlijk zoeken naar deze nieuwe structuur.3
Siza en Speels Collectief zetten daarnaast in op
uitvoeringen bij professionele podia met een
collectief van mensen ‘met’ en ‘zonder’ beperking.
Siza streeft naar destigmatisering van mensen met
een beperking en Speels Collectief streeft naar
destigmatisering van kunst waaraan mensen met
een beperking deelnemen. We werken in het belang van de mensen die onderdeel zijn van Speels
Collectief, maar ook in het belang van andere
mensen ‘met een beperking’ of mensen die gezien
worden als ‘anders’. Veel van de mensen die onderdeel zijn van Speels Collectief voldoen niet aan
de norm, ze worden gezien als ‘anders’. We vinden
het van groot belang dat ook een niet-normatieve groep als Speels Collectief gerepresenteerd
wordt op professionele podia. Door mensen ‘met’
en mensen ‘zonder’ een beperking als collectief te
representeren, tonen we dat er geen tweedeling
hoeft te bestaan. Ieders mogelijkheden en onmogelijkheden kunnen worden vertaald naar een
waardevol, artistiek product.
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Ik wil een laatste gegeven aanstippen dat ons is
opgevallen bij het schrijven van de aanvraag. Het
doel van de aanloopregeling is het vergroten van
toegankelijkheid, zichtbaarheid en erkenning van
cultuur in de samenleving. Daarbij gaat het onder
andere om het zichtbaar maken en erkennen van
een grote variëteit aan cultuurvormen die momenteel onder de radar van subsidiestromen blijven.
De aanloopregeling moedigt een nauwere samenwerking aan tussen het culturele en het sociale
3

Twee artikelen die tijdens het schrijven van de aanvraag van-

uit een theoretisch kader bruggen hebben geslagen tussen
verschillende opvattingen, zijn Van burger-cliënt naar perspectief van waardigheid (Reerink,The en Roelofsen, 2017) en de
oratie Verhalen verbinden, een narratief-ethisch perspectief op
sociale integratie van mensen met een verstandelijke beperking
(Meininger, 2007).
foto: Emmy Chau

domein, en beoogt onder andere de verschillen in
cultuurdeelname tussen mensen ‘met’ en mensen
‘zonder’ beperking kleiner te maken. Een regeling
als deze maakt het mogelijk dat een niet-normatief collectief, zoals Speels Collectief, zich verder
kan ontwikkelen. Tegelijkertijd houdt de regeling
de tweedeling in stand: om aan de voorwaarden
van de subsidie te voldoen, moeten verschillen
tussen mensen ‘met’ en mensen ‘zonder’ beperking worden benadrukt. De regeling dwingt de
aanvrager tot het specifiek benoemen en indelen
van spelers, terwijl de basis van onze visie juist is
dat die tweedeling weggevaagd zou kunnen en
moeten worden. Het is een paradox: een regeling
die gericht is op samenwerken, overbruggen en
participeren, dwingt tot lijnen trekken en categoriseren. We vragen ons af hoe hierin stappen gezet
kunnen worden, weg van het binaire denken.

Bronnen:

Speels Collectief kiest ervoor bewust blind te zijn
voor de tweedeling van mensen ‘met’ en mensen
‘zonder’ beperking. We stellen scherp op ieder
individu, maar willen blind zijn voor de maatschappelijke categorie waartoe een individu behoort.
Hoewel Speels Collectief tracht met theatervoorstellingen weerstand te bieden aan het binaire
denken, is het ook nodig dat er iets verandert in de
materialiteit van de samenleving. Door de wijze
waarop onder andere de zorg, de kunstwereld en
subsidies zijn georganiseerd wordt het binaire
denken over mensen ‘met’ en mensen ‘zonder’
beperking bevestigd. In de zorg stelt men dat
mensen ‘zonder’ beperking dagbesteding bieden
aan mensen ‘met’ beperking, de normativiteit van
de kunstwereld sluit bepaalde lichamen uit - denk
aan de (on)toegankelijkheid van veel theaters en
de manier waarop kunstacademies hun onderwijs
inrichten - en geldstromen vanuit fondsen gaan
uit van een tweedeling tussen het culturele en het
sociale domein. Laten we een poging doen blind te
worden voor de tweedeling van ‘met’ en ‘zonder’
beperking en scherpziend voor ieder die we zien,
met wie we praten; ieder die voor ons staat.

Speels Collectief en Siza. (2020). Theater zonder beperking. Pro-
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Samen creëren
De kracht van Theater Klare Taal

Caro Wicher
Mag ik een keertje langskomen en op de tribune zitten om te kijken wat jullie allemaal
in het theater doen?’, vraagt zij. Ik antwoord: ‘Natuurlijk mag dat, onze deur staat
open voor iedereen die benieuwd is naar deze ontmoeting.’
Bij Theater Klare Taal werken we twee dagen in de week aan theater, dans en muziek.
Wat de spelers in dit theater gemeen hebben, is dat ze allemaal mensen zijn met
een verstandelijke beperking. Ze lijken echter geenszins op elkaar. Elke speler heeft
zijn eigen kwaliteiten en mogelijkheden, heeft zijn eigen uitdagingen in het spelen,
zingen of bewegen. Wat de spelers bindt is hun enthousiasme voor het theater en
de aantrekkingskracht om hun gedachten, bevindingen en emoties op een theatrale
manier vorm te geven.

Spelen met verschillen
Samen theater maken houdt in dat er gezocht
wordt naar een volwaardige samenwerking waarbij de ene keer de rol en het personage naar de
speler toe wordt geschreven en een andere keer
de speler wordt uitgedaagd om uit zijn comfortzone te treden om zich te trainen in iets wat hij of zij
nog niet kan. Er wordt van de speler verwacht dat
hij zich voor honderd procent inzet, moeite doet
en werkt. Eigenlijk is het niet anders dan bij ieder
ander theatergezelschap dat ik ken.
Of toch wel? Het werken bij Theater Klare Taal
wordt anders door het tempo waarin wordt
gewerkt. Stapjes om iets aan te leren zijn kleiner,
steviger met elkaar verbonden (duidelijker in
elkaars verlengde) en kosten tijd, omdat er meer
moeite moet worden gedaan voor het instuderen
van routines. Toch maakt dit het misschien nog
niet eens zo heel erg anders.
Wat wel degelijk een verschil is, is dat we bij elke
voorstelling of presentatie moeten besluiten of
we vertellen dat de spelers een beperking hebben
en dus ‘anders’ zijn. Of ‘gehandicapt’, langzamer,
gevoeliger, opener of amicaler. En dat ze zich
onderscheiden door hun gezichtsuitdrukking, hoe
ze oogcontact maken en in hun lichaamshouding.
Het feit dat we hier over na moeten denken nodigt
ons uit om - als makers en spelers - ‘anders’ naar
onszelf en naar elkaar te kijken: hoe verschillend
we zijn en hoe we dat kunnen tonen.
In de ene situatie is het namelijk van belang voor
de kijker om op de hoogte te zijn, dan ‘hebben we
het maar gehad’ en dan kunnen we spelen over
de grote zaken ‘des levens’ die iedereen kent.
In de andere situatie is het níet benoemen een
kracht omdat het de blik van de toeschouwer
verscherpt en de vraag oproept: Wie zijn in deze
groep anders? Juist in de voorstellingen waarin we
een inclusieve samenwerking zijn aangegaan met
studenten van ArtEZ is dit speciaal. In deze groep
is ‘anders’ zijn opeens een belangrijk theatraal
gegeven. Er wordt gespeeld met verschillen. Het
is bijzonder dat de nadruk hier opeens ligt op de

verscheidenheid die van buiten meteen zichtbaar
is en niet wat van binnen van elkaar verschilt. Het
hebben van een verstandelijke beperking blijft
nog lang een geheim. En daardoor kan dit verschil,
deze beperking, later zelfs als een theatraal gegeven worden ingezet.
Maar wat echt van belang lijkt, is niet zozeer het
benoemen van de verschillen, maar het laten
vergeten van het hebben van een óórdeel over
deze verschillen. En zodra het mogelijk is om dat
te laten verdwijnen, kan er met een meer vrije blik
zowel met spelers worden gewerkt als naar voorstellingen worden gekeken.
Drie uitgangspunten
Ik meen dat dit kan beginnen als er kan worden
‘ontmoet’. Zo zijn er bij de totstandkoming van
Theater Klare Taal een aantal uitgangspunten
geformuleerd, waarbij op nummer één staat dat
onze deur altijd open staat voor mensen die willen
komen kijken en ons willen ontmoeten.
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Een tweede uitgangspunt is dat er in het theater
wordt toegewerkt naar een kwalitatief goed en
waardevol theatraal eindproduct. Dat heeft een
aantal voeten in de aarde. Om dit na te streven
zullen spelers moeten beseffen dat hier werken
iets van ze vereist. Het vraagt om een werkhouding waarmee een training materiaal oplevert dat
gebruikt kan worden in een voorstelling. Spelers
zullen zich dus op een bepaalde manier moeten
verhouden tot de regisseur, de choreograaf of
de muzikant en een coöperatieve houding is een
vereiste. Op momenten dat bepaalde zaken deze
werkhouding in de weg zitten is het mogelijk dit
onder begeleiding op te lossen. Hieraan werken
gebeurt echter niet ín het theater maar buiten
de theaterzaal, zodat andere spelers daar geen
hinder van ondervinden.
Van alle spelers wordt verwacht dat ze goed voor
zichzelf en hun omgeving zorgen. Om te kunnen
werken is het nodig dat iedereen een redelijke

spannende aan dit soort samenwerkingen is dat
van tevoren niet ingeschat kan worden wat het
leerrendement is voor zowel de studenten als de
spelers.
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nachtrust heeft gehad, genoeg heeft gegeten en
gedronken, en zich schoon en fatsoenlijk kleedt.
En de werkmentaliteit is van belang: gericht zijn
op het werk en genegen zijn om eigen gevoelens, emoties en ervaringen in te zetten voor een
theatrale uitdrukking van een bepaalde vraag of
opdracht.

op je werk, binnen je woonomgeving, of in je vrije
tijd? Het feit dat iemand wél de stap neemt en een
idee tot samenwerken oppert, moet gekoesterd en
(op zijn minst) onderzocht worden.

Een derde uitgangspunt van Theater Klare Taal
is dat we op bijna elke (van buiten aangeboden)
samenwerking ingaan. We denken namelijk dat
de uitnodiging tot samenwerken alle noodzakelijke elementen tot werkelijk ontmoeten al in zich
heeft. Hóe we dat dan gaan doen komt op een
tweede plaats. Dat we daar soms ons programma
voor om moeten bouwen, onze routines voor moeten opgeven, spelers moeten brengen en halen
naar andere repetitieplekken of de groep in tweeën moeten splitsen zodat er meerdere repetities
tegelijkertijd kunnen worden gestart, is iets wat
we op de koop toe nemen.
Wat namelijk gekoesterd moet worden, is de
durf en de moed van de initiatiefnemer om zo’n
samenwerking aan te gaan. Hoe makkelijk is het
om te zeggen dat je niemand in je omgeving kent
die een beperking heeft? Hoe eenvoudig is het om
te ontkennen of te vergeten dat iemand met een
beperking behoefte heeft aan gezien en gewaardeerd worden, als je hem of haar niet tegenkomt

Deskundig zijn
Middels deze houding is het gelukt om een duurzame samenwerking met ArtEZ tot stand te brengen,
waarbij minstens één keer per jaar een inclusieve
theaterproductie, onder leiding van een professionele regisseur, wordt gemaakt en gespeeld. In
deze productie spelen spelers van Theater Klare
Taal met tweedejaars studenten van de opleiding
Docent Theater. Daarnaast is met de opleiding
Docent Dans al meerdere jaren een uitwisseling
van spelers, waarbij er onder meer duetten worden gemaakt die in het theater worden gedanst
of op film worden gezet. Voor studenten van de
verschillende opleidingen van ArtEZ is er ruimte
om stage bij ons te lopen om zowel didactische
skills te leren als vanuit een uitvoerende rol iets te
maken.
Naast deze uitwisseling met studenten van ArtEZ
werken we ook samen met andere groepen en personen. Zo hebben we afgelopen jaar een muziekpilot van studenten van het tweede jaar van de
HAN-opleiding Social Work mede vormgegeven.
Een aantal studenten volgden en gaven hun lessen
in het vak Muziek vorm bij Theater Klare Taal. Het

Achteraf is er het nodige te noemen dat een
volgende keer anders zou kunnen. Soms gebeurt
er iets dat de organisatie in de voorbereiding had
kunnen worden ondervangen. Zo zagen we dat de
spelers van Klare Taal meer deskundig waren in
het inzetten van theatrale en muzikale mogelijkheden dan de studenten. Tijdens de uitwisseling
van ervaringen in de theatrale ruimte werd door
de spelers met een beperking onbeperkt bewogen
terwijl de studenten zich beperkt voelden. Dit
kwam voor een deel doordat de studenten zich
nog niet deskundig voelden binnen het medium
muziek: ze hadden nog veel uit te zoeken en te
veroveren. Deels ook kan dit voortkomen uit een
onderschatting door de studenten van de spelers
met een beperking. weinig van ze eisten tijdens
een gezamenlijke onderzoek. Hoe dan ook: door
dit soort ontmoetingen ontstaan er nieuwe inzichten die er anders niet zouden zijn geweest.
Bouwen aan een waardige relatie
Het is van onschatbare betekenis om een waardige relatie met elkaar op te bouwen. Wat van
wezenlijk belang is, is dat er wordt samengewerkt
in de relatie an sich. Het samen onderzoeken en
ervaren binnen de theatrale en muzikale ruimte
geeft eenieder de mogelijkheid zich te tonen en
zijn deskundigheid te laten excelleren.
In mijn onderzoek De kunst van het samen creëren
(Wicher, 2018), voor de masterstudie Kunsteducatie, beschrijf ik deze ruimte als één van de noodzakelijke geldigheidsaanspraken om een (even)
waardige relatie met elkaar te krijgen. Ik noem dat
het van belang is om elkaar te bejegenen vanuit de
juiste houding. Dit houdt in dat je eerlijk moet zijn
in je communicatie en de intentie moet hebben om
elkaar daadwerkelijk te begrijpen. Daarnaast is
het van belang te begrijpen in welke context je tot

elkaar bent gekomen of gebracht. Is het bijvoorbeeld de gezamenlijke liefde voor het spel en het
theater of is het de relatie tussen zorgvrager en
zorgverlener? Om de relatie met elkaar te onderzoeken en definiëren, heb je inzicht nodig in de
mate waarin je bijvoorbeeld afhankelijk bent van
elkaar.
Over mijzelf
Als theatermaker en theaterdocent ben ik sinds
de oprichting werkzaam bij Theater Klare Taal.
Ik geloof niet dat wij mensen heel veel van elkaar
foto: Sylvia Theunissen
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verschillen. Wel denk ik dat we een open blik
moeten hebben en houden als het gaat over
hoe we met deze verschillen omgaan (zie ook:
Nussbaum,2011). Daarom streef ik naar zo veel
mogelijk inclusieve samenwerkingen binnen de
kunst. Daar waar een ware ontmoeting plaats kan
vinden, is ruimte voor empathie, gelijkwaardigheid
en zachtheid.

Bronnen:
Nussbaum, M. (2011). Niet voor de winst. Amsterdam: Ambo.
Wicher, C. (2018). De kunst van het samen creëren (Masterthesis). Master Kunsteducatie, ArtEZ Hogeschool voor de
Kunsten, Arnhem.
Links:
Theater Klare Taal

Over Klare Taal
Theater Klare Taal zorgt ervoor om naast professionele kunstvakdocenten, professionals aan te
trekken die op het artistieke vlak bepaalde vakmatige eisen stellen die alleen door training, en
gedegen sturing en begeleiding, kunnen worden
behaald. Door samen met zorgprofessionals op te
trekken – die waken voor een werkbaar en zorgzaam klimaat, is de kans het grootst dat er kwalitatieve kunst wordt gemaakt.
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www.theaterklaretaal.nl
Essay De kunst van het samen creëren
www.linkedin.com/in/caro-wicher-9a75695a/Essay
Leeswijzer en bijlagen De kunst van het samen creëren
www.linkedin.com/in/caro-wicher-9a75695a/leeswijzerenbijlage
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‘Ik heb geleerd om
mijn grenzen aan te
geven en ook geleerd
om, als er iets is, het
gewoon te zeggen.’
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Veerle Wijnheymer

foto: Liselot Peerenboom

Gezamenlijke betekenisgeving
Wytske Lankester
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Als ik iets vertel over mezelf komt het woord
‘tussen’ altijd naar voren. Ik ben een verbinder
tussen mensen, ik ben een aanjager van de beweging tussen sociaal en artistiek. Wat ik doe
speelt zich af ergens tussen kunst & cultuur, zorg
& welzijn en educatie. Ik doe dat als (muziek)
docent, als onderzoeker, als beleidsmaker, als
mens, als onwetende, als genieter van schoonheid, als maker van ontmoetingen en als bouwer
van een gedeeld gevoel. De opdrachten komen
van de Academie Mens en Maatschappij van de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN),
diverse sociaal-artistieke leerwerkpraktijken
en ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten. Bovenal
voelt het als opdracht voor de mensen voor wie
het sociaal-artistiek samenwerken van betekenis
is en soms doe ik het ook gewoon voor mezelf.
Ik voel me thuis in dit tussengebied. Als sociaal
werker ben ik liever de juf (of de leerling), als
docent meer de artistiekeling en als kunstenaar
vooral een hulpverlener – en soms ronduit een
kwetsbaar mens. Een tussenmens. En dat bevalt
me heel goed. Op zoek naar mijn plek(ken) in het
sociaal-artistieke speelveld; balancerend op het
tussenstreepje.
In dit artikel geef ik een samenvatting van de
thesis die ik in 2019 schreef als afsluiting van de
master Kunsteducatie aan Codarts Hogeschool
voor de Kunsten in Rotterdam. In de thesis staat
het proces van gezamenlijke betekenisgeving
in sociaal-artistieke ontmoetingen centraal. De
redenering is dat het gezamenlijk creëren van
betekenis bijdraagt aan de kwaliteit van leven van

mensen. Ik constateer dat de betekenisgevende
waarde van sociaal-artistieke praktijken landelijk
wordt erkend, onder meer in een veelheid aan publicaties (Van den Belt, Van Dijk, Docter, & Minke,
2019; Raad voor Cultuur, 2007). Desalniettemin is
er minder bekend over het proces van gezamenlijke betekenisgeving binnen het sociaal-artistieke.
Met mijn masterthesis draag ik bij aan kennis over
dit proces. De resultaten zijn specifiek van waarde
voor mensen die in het sociale domein centraal
staan: mensen die zich (soms) in kwetsbare posities bevinden, waarbij de kwaliteit van leven middels gezamenlijk betekenis geven bevorderd kan
worden. Aanbevelingen kunnen worden gedaan
voor professionals die met kunst de levenskwaliteit van mensen willen vergroten. In dit opzicht
is het onderzoek van waarde voor (onder andere)
beleidsmakers, kunstenaars, kwartiermakers en
organisaties die zich op het snijvlak van het sociale
en het artistieke begeven.
De hoofdvraag van het onderzoek was: Hoe
komt gezamenlijke betekenisgeving tot stand in
sociaal-artistieke ontmoetingen? Om deze vraag
te beantwoorden heb ik een literatuurstudie
gedaan en de sociaal-artistieke ontmoetingen van
Het Reisgezelschap Kunst en Maatschappelijke
Inclusie geanalyseerd. Uit het onderzoek bleek
dat ‘dialogisch onderzoeken’ belangrijk is voor
gezamenlijke betekenisgeving. In een dialogisch
onderzoekend proces wisselen deelnemers
perspectieven uit en komen zij op deze wijze tot
individuele en collectieve betekenisgeving. Een
voorwaarde in het dialogische proces is ruimte:

zowel narratieve als dialogische ruimte1 is nodig
om verhalen te kunnen vertellen en tot een
dialoog te komen. Kunst (het artistieke) speelt
een rol in het creëren van deze ruimte; er wordt
ook wel gesproken over de mediale ruimte. Kunst
wakkert de verbeelding aan en helpt om een
eigen ‘taal’ of ‘stem’ te vinden in het vertellen en
dialogiseren. Mensen komen in beweging door
kunst. Kunst maken of artistiek bezig zijn wordt
als plezierig ervaren en het neemt je mee naar een
nieuwe, andere wereld.
In het onderzoek heb ik naast deze factoren een
aantal andere elementen geïdentificeerd die
bijdragen aan het proces van gezamenlijke betekenisgeving. Ik ben tot de conclusie gekomen dat het
proces methodisch van aard is. De kernactiviteit
van Het Reisgezelschap – het organiseren van
sociaal-artistieke ontmoetingen met betekenisgevende waarde – is in wezen een methode en sluit
goed aan bij de Art Dialogue Methods (ADM). Middels de ADM kunnen door kunst gevoede dialogen
ontstaan, waarmee praktische wijsheid (inzichten
en kennis over hoe te handelen in sociale situaties)
wordt ontwikkeld bij deelnemers. In de ontmoetingen van Het Reisgezelschap zitten aspecten van
de ADM; onder meer in het artistieke, dialogische
en methodische. De ADM bieden een ordeningssysteem waarmee sociaal-artistieke ontmoetingen geanalyseerd alsmede gerealiseerd kunnen
worden. Vijf aspecten staan centraal: methodos,
mythos, logos, pathos en ethos:
1. Methodos: het uitzetten van een actiekoers
2. Mythos: het aanspreken van verbeeldingskracht
3. Logos: de exploratieve kracht van de verrijkende en kritische dialoog
4. Pathos: de kracht van (morele) geraaktheid en
sensitiviteit voor onderstromen
5. Ethos: welke waarden staan op het spel?
(Muijen & Brohm, 2018-2)

Deze aspecten heb ik gebruikt om in de beschrijving en analyse van de ontmoetingen van Het
Reisgezelschap een ordening aan te brengen.
Wanneer alle vijf aspecten goed vertegenwoordigd zijn en er een samenspel is tussen de aspecten, verrijkt dit het proces van gezamenlijke
betekenisgeving. Tijdens een ontmoeting kan de
dialoog (logos) versterkt worden als er relevante
waarden op het spel staan (ethos) en als er veiligheid, gelijkwaardigheid en een fijne sfeer worden
ervaren (pathos). Middels deze benadering kan
gezamenlijke betekenisgeving in sociaal-artistieke
ontmoetingen plaatsvinden.
Dit leidt tot twee kernachtige aanbevelingen.
De eerste aanbeveling is om op grotere schaal
sociaal-artistieke ontmoetingen te initiëren. De
wens is dat meer sociaal-artistieke praktijken zich
openstellen voor ontmoetingen met het sociale
domein, dat ontmoetingen die al geïnitieerd
zijn tussen studenten van ArtEZ en Social Work
worden uitgebreid en dat Het Reisgezelschap
verbindingen legt tussen andere disciplines
waardoor er meer variatie in de kunstvormen
ontstaat. Het is vooral een oproep aan cultuur- en
kunstorganisaties en organisaties in het sociaal
domein, hogescholen en anderen: zij hebben
de sleutel in handen – in de vorm van kennis
die in dit onderzoek over de bühne komt – om
verschillende deuren te openen die uiteindelijk
kunnen leiden tot een grotere kwaliteit van
leven van mensen in (soms) kwetsbare posities.
Mijn tweede aanbeveling is om die kennis wortel
1

Van Haaster beschrijft twee verschillende ruimtes waarin

verhalen centraal staan: de narratieve ruimte en de dialogische ruimte. Beide zijn ruimtes in de figuurlijke zin van het
woord. In de eerste ruimte is er vooral een podium voor de
vertelling, hier wordt de gestolde werkelijkheid opgevoerd. In
de tweede ruimte staat het gesprek óver het verhaal centraal:
er ontstaat een dialoog waarbinnen processen van reflectie
en interpretatie plaatsvinden (Van Haaster, 2008).
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te laten schieten bij (aankomende) sociale en
artistieke professionals en hen te bekwamen in de
daadwerkelijke uitvoering van sociaal-artistieke
ontmoetingen waar gezamenlijke betekenisgeving
tot stand komt. Voor (aankomende) professionals
met een achtergrond in beide ‘richtingen’ liggen
uitgesproken kansen. Voor opleidingen waar beide
richtingen samenkomen ligt er een opgave: het
inbedden van de methodische uitgangspunten en
principes van de ADM in onderwijscurricula.

Bronnen:
Lankester, W. (2019). Ontmoet, speel en vertel! Een studie naar
het proces van dialogische betekenisgeving in sociaal-artistieke
ontmoetingen (Masterthesis). Kunsteducatie, Codarts Hogeschool voor de Kunsten, Rotterdam.
Muijen, H. & Brohm, R. (2018-1). Art Dialogue Methods: De
kracht van kunst en dialoog voor het ontwikkelen van morele

Hallo Heseveld!
Onderzoek naar een kunstproject in een
Nijmeegse wijk

Wytske Lankester

werkgemeenschappen. In: Waardenwerk. (73), 33 - 42.
Muijen, H. & Brohm, R. (2018-2). Art dialogue methods:
phronèsis and its potentioal for restoring an embodied moral
authority in local communities. In: Britisch Journal of Guidance
& Counselling, 46:3, 349-364.
Raad voor Cultuur. (2007). Innoveren, participeren! Advies agenda cultuurbeleid & culturele basisinfrastructuur. Den Haag: Raad
voor Cultuur.
Van Haaster, K. (2008). Kleine verhalen. Narrativiteit met multimedia in sociale beroepen. Bussum: Coutinho.
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Van den Belt, H., van Dijk, A., Docter, I. & Minke, F. (2019).
Kom erbij! Met kunst en cultuur. Samenwerken om eenzaamheid
te bestrijden. Utrecht: LKCA, Coalitie Erbij en Cultuurconnectie.
Links:
Onderzoek Ontmoet, speel en vertel!
www.linkedin.com/in/wytske-lankester-9755965b/onderzoek

Vlak voor de zomer, in juli 2020, rondde ik het
onderzoeksrapport Hallo Heseveld! af over een
kunstproject dat geïnitieerd werd door Ellen
Dingemans vanuit de Allesbinder. De Allesbinder
is een in Nijmegen-West gelegen professionele
leergemeenschap van de Hogeschool van Arnhem
en Nijmegen (HAN) waar studenten, docenten
en wijkbewoners met elkaar samenwerken aan
maatschappelijke vraagstukken. Sinds 2017
voerde Ellen als wijkdocent bij de Allesbinder
verkennende gesprekken met zowel professionals
uit de wijk als met Het Reisgezelschap Kunst en
Maatschappelijke Inclusie over hoe de Allesbinder
als sociaal-artistieke praktijk ingericht kan worden
en ontmoetingen tussen wijkbewoners kan stimuleren. In het voorjaar van 2019 werd besloten een
sociaal-artistieke praktijk op te starten met Inge
Leuverink als beeldend kunstenares. Studenten
van de HAN en de Radboud Universiteit meldden
zich aan en in september 2019 ging het project
Hallo Heseveld! van start.
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Thesis Ontmoet, speel en vertel!
www.linkedin.com/in/wytske-lankester-9755965b/thesis

Parallel aan het project startte ik samen met Erik
Jansen, associate lector Capabilities in Zorg en
Welzijn, een onderzoek dat beoogde inzicht te
krijgen in het proces van interactie en betekenisgeving bij sociaal-artistieke ontmoetingen in
de wijk. De onderzoeksvraag was: Hoe werkt het
samenspel rondom kunst, ontmoeting en betekenisgeving in het proces van plannen en uitvoeren van het
sociaal-artistieke project Hallo Heseveld! met bewoners, studenten en professionals in de wijk Heseveld?

Om deze vraag te beantwoorden werden twee van
de ontmoetingsactiviteiten van het project Hallo
Heseveld! als casus bekeken. Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag ontwierpen we een
conceptueel kader, gebaseerd op de theoretische
uitgangspunten van de Art Dialogue Methods
(Muijen & Brohm, 2018-2) en drie vormen van
waarden van kunst (Jansen, 2018). Dat bood de

mogelijkheid om de processen die rondom de
sociaal-artistieke ontmoetingen ontstonden te
ordenen. Het resultaat van het onderzoek was
een uitgebreide beschrijving van de ontmoetingen in woord en beeld, inclusief de context van de
ontmoetingen. Doordat er zowel tijdens de voorbereidingen als de uitvoering doelbewust gebruik
gemaakt werd van kunst en andere non-verbale
middelen, kon het daadwerkelijke moment van
ontmoeten – met de daarin gecreëerde kunstwerken en de subjectieve beleving van de deelnemers
– op verschillende manieren zichtbaar worden.

zijn samen aan de slag gegaan met het maken van
een kunstwerk. Door met een 3d-pen de verbeeldingskracht aan te spreken kregen deelnemers
een stem, konden ze hun gedachten over hun
leefomgeving (de wijk Heseveld) in een tekening
tot expressie brengen en ontstonden dialogen en
verhalen.
Een van de deelneemsters kon niet praten en
was halfzijdig verlamd. De begeleidende student
vertelt: ‘Tijdens de activiteit heb ik veel gezocht
naar manieren om haar zoveel mogelijk zelf met de
3d-pen te laten tekenen of anders haar hand vast

Over de impact op de wijk vertelt de wijkdocent:
‘Door dit project is er echt een frisse wind door de
wijk gegaan en door professionals en bewoners.
Dus ik heb hoop gekregen en ik heb plezier in het
werk. Ik had niet durven hopen op deze impact in
de wijk! Het project en het kunstwerk is op veel
meer plekken in de wijk en bij veel meer bewoners
bekend dan ik had gedacht. Wijkprofessionals en
de gemeente weten me makkelijker te vinden en
er zijn drie nieuwe concrete opdrachten geformuleerd waarin kunst een rol speelt.’

Muijen, H. & Brohm, R. (2018-2). Art dialogue methods:
phronèsis and its potential for restoring an embodied moral
authority in local communities. In: British Journal of Guidance &
Counselling, 46:3, 349-364.
Links:
Onderzoeksrapport Hallo Heseveld!
www.blog.han.nl/han-sociaal/files/2020/10/200701-Onderzoeksrapport-Hallo-Heseveld.pdf
Allesbinder
www.han.nl/onderzoek/werkveld/projecten/allesbinder/

Bronnen:
Jansen, E. (2018). Art and creativity as capability: utilizing

Inge Leuverink

art in social work education. In: Social Dialogue, 2018 (19), p.

www.ingeleuverink.nl

33-36.
foto: Inge Leuverink
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te pakken en het samen te doen. Zo iemand als zij
kan op deze manier dan toch haar passie uiten.’

Het rapport - dat te vinden is op het blog van het
Kenniscentrum HAN Sociaal - geeft een inkijkje in
een manier van ontmoeten die in het licht van corona extra bijzonder geworden is. Diverse groepen
bewoners van de wijk Heseveld hebben elkaar op
verschillende plekken en momenten ontmoet en

Individuele en gezamenlijke waarden zoals erkenning, autonomie, scheppen, maar ook vrijheid en
sociale interactie kwamen naar voren.
Dit is te zien in het kunstwerk – te zien op de foto
– waarin alle individuele kunstwerken met elkaar
verbonden zijn met op de achtergrond het stratenplan van de wijk Heseveld. Het project Hallo
Heseveld! onderstreept het actuele belang van
zoeken naar nieuwe manieren van ontmoeten en
het op gang brengen van dialogen, omdat zich in
die ontmoetingen verhalen kunnen ontvouwen die
op vele manieren en voor vele mensen van betekenis zijn. Misschien nu wel meer dan ooit.
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‘Ik heb mede door Speels
Collectief geleerd om
beter met mijn angsten
om te gaan, om mezelf
vrijer te voelen en mezelf
te kunnen zijn. Het plezier
van het spelen houdt me
voor een hele week op de
been.’
Hendrie Bombach

foto: Liselot Peerenboom
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De sociaal-artistieke praktijk: waarden
en uitdagingen
Irene Flapper
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Inleiding
Vanuit mijn master Kunstbeleid en Cultuurbedrijf
aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en met
Cultuur Oost als opdrachtgever (met begeleider
Rose Figdor, adviseur cultuurparticipatie) heb ik
het afgelopen half jaar sociaal-artistieke praktijken onderzocht. Mijn focus lag op de waarden
die begeleiders, opdrachtgevers en deelnemers
toeschrijven aan sociaal-artistieke praktijken.
Daarnaast keek ik naar samenwerkingen tussen
sociaal-artistieke praktijken en andere partners,
zoals zorginstanties en gemeentes – en welke
uitdagingen zij daarin tegenkomen. Tot slot heb
ik de financiële stabiliteit van sociaal-artistieke
praktijken onder de loep genomen. Cultuurparticipatie voor mensen met een ondersteunings- of
zorgvraag is en blijft belangrijk: voor hun zelfvertrouwen, hun sociale ontwikkeling en voor het
gevoel van eigenwaarde en zingeving.
Cultuurparticipatie is een actueel thema in het
Nederlandse cultuurbeleid. Het Ministerie van
OCW beschrijft in de Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021-2024 dat cultuur van en voor iedereen
is, ongeacht woonplaats, gezinssamenstelling,
culturele achtergrond, leeftijd, geslacht, beperking
en opleiding. En geeft aan dat cultuurparticipatie groot is in Nederland, maar dat er nog te veel
verschil bestaat in cultuurdeelname en cultuurbeleving tussen groepen burgers. Dit kan komen
doordat culturele instellingen niet altijd toegankelijk zijn – in praktische zin (denk aan het missen
van voorzieningen voor rolstoelgebruikers) of
financiële drempels (verschillen in sociaaleconomische status).

De sociaal-artistieke praktijk biedt binnen de visie
en missie van de nieuwe beleidsperiode, op het
gebied van cultuurparticipatie, legio kansen en inzichten. Maar wat is precies een sociaal-artistieke
praktijk? Bijna iedereen in de culturele- en sociale
sector definieert het begrip anders. Als onderzoeker beschrijf ik het als volgt:
Een sociaal-artistieke praktijk is een vrijplaats
waarin mensen met een ondersteuningsvraag
(deelnemers1) of anderen in samenwerking met
kunstenaars en sociale professionals een artistiek kwalitatief product produceren. Dit kan een
dans- of een theatervoorstelling zijn, maar ook
een beeldende tentoonstelling. Het proces naar
het artistieke eindproduct en de samenwerking is
belangrijk. Doordat sociale en artistieke professionals coöpereren ontstaat er een solide en veilige
basis voor deelnemers om te experimenteren met,
en vorm te geven aan, artistieke projecten. De
deelnemers ontwikkelen verschillende competenties, onder andere: netwerken, zelfvertrouwen,
talenten aanboren, verbindingen aangaan en
structuur creëren in het dagelijks leven.
De artistieke professional bewaakt het artistieke
proces en de artistieke kwaliteit. De sociale pro1

fessional focust meer op de grenzen en de behoeftes van de deelnemers. Deze processen lopen in
elkaar over en kunnen elkaar versterken; op een
positieve en negatieve wijze, afhankelijk van hoe
de samenwerking binnen een sociaal-artistieke
praktijk is georganiseerd. Het proces wordt versterkt als de sociale en artistieke professional elkaars ‘taal’ en werkwijze begrijpen (ze brengen tijd
met elkaar door en bespreken de voortgang van de
individuele deelnemers). Als ze elkaars methoden
niet begrijpen kan dit voor wrijving zorgen. Een
artistieke professional kan bijvoorbeeld, in het belang van het artistieke proces, over de persoonlijke
grenzen van een deelnemer gaan. Als de sociale
professional de intentie hierachter niet weet, kan
dat voor onbegrip zorgen. Soms is er in de sociaal-artistieke praktijk fysiek gezien geen sociale
professional aanwezig, maar monitort hij of zij op
de achtergrond. Een sociaal-artistieke praktijk kan
opgericht zijn in opdracht van een zorginstelling of
vanuit een zorgvraag. De praktijken zijn dan vaak
afhankelijk van financiering van zo’n zorginstelling
of van de gemeente.
Tijdens het onderzoek heb ik verschillende, bij
zorginstellingen werkzame, professionals geïnterviewd en hen gevraagd naar hun visie op sociaal-artistieke praktijken. Ook was ik erg benieuwd
naar de waarden die zij zouden koppelen aan deze
praktijken. Daarnaast heb ik ook de deelnemers
van de praktijken gesproken en hen vragen gesteld
over hun ervaring bij Theater Klare Taal en Speels
Collectief. De volgende onderzoeksvraag stond
centraal: Welke verschillende waarden schrijven diverse professionals en deelnemers toe aan sociaal-artistieke praktijken?

In het onderzoek noem ik mensen met een ondersteunings-

vraag bewust deelnemer en geen cliënt. In het sociale domein
en in de zorgsector wordt deze term vaak gebruikt, maar ik
vind het afdoen aan de kwaliteiten en talenten die een deelnemer heeft en meeneemt binnen een sociaal-artistieke praktijk. Een persoon met een ondersteuningsvraag is veel meer
dan enkel zijn of haar beperking of ondersteuningsvraag.

Waarden van kunst
In een sociaal-artistieke praktijk spelen allerlei
waarden een rol. Ieder mens kan een waarde op
zijn eigen manier beleven en hier invulling aan
geven. Erik Jansen (2018) breekt een lans voor
de waarden van kunst in het sociaal domein. Hij

noemt dat bij het vaststellen van de waarde van
kunst het niet per se gaat over ‘doel versus middel’
of ‘verbaal versus non-verbaal’, maar dat vooral
de betekenis van kunst van belang is voor mensen.
Jansen onderscheidt drie verschillende waarden
van kunst:
• Instrumentele waarde (toepassingsgerichte
waarde): andere waarden verkrijgen, zoals
economisch gewin of sociale competenties, door
gebruik te maken van creatieve methoden en
technieken.
• Constructieve waarde: een waarde over betekenisgeving, zowel als uitdrukking van concepten
als van sociale relaties.
• Intrinsieke waarde: waarde in zichzelf; kunst en
creativiteit als aspect van de menselijke aard.
(Jansen, 2018)
Diana Rodenburg, productspecialist bij Siza, zegt
over de waarde van kunst:
‘Een dagbestedingsplek is een plek waar je waarde
voor jezelf uithaalt en waarin je wellicht iets kunt
betekenen voor de samenleving. Het maken van
zeepjes, schilderen, of bezig zijn met sociaalartistieke praktijken, uit alle drie kan je voldoening
halen. Je bent aan het creëren en maakt hierin
eigen keuzes. Het ontdekken van talenten draagt
bij aan eigenwaarde. Je leert om keuzes te maken
en om samen te werken. Het gaat over het ontwikkelen van jezelf, maar vooral ook over meer leren
óver jezelf.’
Rodenburg vat de waarden die Jansen noemt
samen. Sociale en zorgprofessionals praten vaak
vanuit een middel (het artistieke) om sociale
doelstellingen bij deelnemers te bewerkstelligen.
Het artistieke product is dan geen doel an sich,
maar een middel; het is toepassingsgericht. De
koppeling met deze instrumentele waarde maakt
Diana door te beschrijven dat deelnemers zichzelf
beter leren kennen, eigen keuzes leren maken
en om samen te werken (sociale competenties).
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De constructieve waarde gaat over betekenisgeving. De deelnemers zijn gemotiveerd om naar
de dagbesteding te gaan; het geeft structuur en
voldoening (betekenis aan hun leven). Daarnaast
speelt de intrinsieke waarde een rol. De deelnemers maken vanuit een intrinsieke motivatie kunst
met anderen; ze willen hun talenten ontdekken en
ontwikkelen. Voor artistieke professionals binnen
sociaal-artistieke praktijken is het artistieke proces en -product wel een doel en minder een middel
om sociale competenties te vergroten bij de deelnemers. Voor deze professionals is het aanspreken
van de kunstzinnige talenten van de deelnemers
erg belangrijk. Zij richten zich dus meer op de
intrinsieke waarden van de deelnemers, waarin
kunst en creativiteit een aspect is van de menselijke aard.
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Marieke de Groot, begeleider bij de Driestroom,
ziet sociaal-artistieke praktijken als een plek waar
iedereen mee kan doen: ‘Iedereen, ongeacht de
beperking, krijgt de kans om zich op artistiek vlak
te ontwikkelen en om te kunnen doen waar hij
of zij plezier in heeft. Door middel van theater
vergroten onze cliënten hun sociale vaardigheden
en ontwikkelen ze zich; mensen komen uit hun
comfortzone en leren samenwerken. Je kunt jezelf
hierdoor veel ruimer ontwikkelen.’ Ook Marieke
maakt hierin, als sociale professional, de koppeling
met de instrumentele waarde voor de deelnemers.
Voor deelnemers geeft het participeren binnen
een sociaal-artistieke praktijk betekenis aan hun
leven. Bram Reichwein van Theater Klare Taal
vertelt dat dansen en bewegen voor hem heel belangrijk is. Caro Wicher, theatermaker bij Theater
Klare Taal, zegt tegen Bram: ‘De studenten van
ArtEZ zagen allemaal bewegingskwaliteiten bij
jou. Dat je heel mooi spanningsbogen kunt vasthouden in het bewegen. Je laat het niet zomaar
los. Je kunt heel vloeiend bewegen en jezelf met
de muziek meenemen.’ Bram zit al vanaf het begin
bij Theater Klare Taal. Als ik aan hem vraag wat hij

zo leuk vindt aan het theater zegt hij: ‘Om bekend
en beroemd te zijn, om artiest te zijn en te zingen.
Ik hou van muziek en theater maken.’ Hij heeft ook
vrienden gemaakt bij het theater. Caro geeft aan
dat de kracht van Bram niet zozeer in het spreken
zit, maar in het bewegen. Daar is hij de afgelopen
jaren steeds beter in geworden. De droom van
Bram is om ooit in GTST te spelen.
Veerle Wijnheymer is ook al een aantal jaar speler
bij Theater Klare Taal. Ze vindt het erg leuk om te
acteren: ‘Je kan verschillende rollen spelen, ik vind
het fijn om een typetje te zijn. Tekst onthouden
is leuk, want daar ben ik best wel goed in.’ Ze wil
graag ervaren hoe het is om iemand anders te zijn
en zich in die persoon in te leven. Veerle vertelt
dat ze de afgelopen jaren veel heeft geleerd. Door
haar ADHD vindt ze het soms lastig om zich te
concentreren. Door veel theateroefeningen is
haar spanningsboog verbeterd: ‘Ik heb geleerd
mijn grenzen beter aan te geven. Meestal prop ik
het op of schrijf ik het op een briefje. Ik moet leren
om naar diegene toe gaan en gewoon te zeggen
wat me dwars zit. Dat gaat steeds beter.’
Als ik aan Veerle vraag wat ze zo bijzonder vindt
aan Theater Klare Taal vertelt ze: ‘Dat ik samen
kan spelen met mensen die een beperking hebben.
Soms worden mensen met een beperking niet
echt geaccepteerd, dan vinden ze dat er iets aan je
mankeert. Hier accepteert iedereen elkaar, iedereen heeft iets anders. Dat vind ik mooi. Dat je niet
wordt gepest, omdat je iets hebt. Het maakt hier
niet uit wat je hebt.’
Bij Theater Klare Taal wordt samen met de spelers
een voorstelling gemaakt. ‘Je hebt inspraak, je mag
met eigen ideeën komen,’ zegt Veerle. Tijdens een
voorstelling probeert Caro altijd de belevingswereld van de spelers in beeld te brengen. Bij Veerle
ging het over de processen die zich in haar hoofd
afspelen. ‘Ik zeg altijd, iedereen heeft draadjes in
zijn hoofd, maar bij mij werken die draadjes niet

altijd even goed en dan krijg ik kortsluiting. Daarom hebben we in de voorstelling laten zien hoe dat
werkt in mijn hoofd.’ De droom van Veerle is om
ooit in de schouwburg op te treden.
Ook heb ik Joanne van Beek en Hendrie Bombach
van Speels Collectief geïnterviewd. Joanne zit al
vijf jaar bij het collectief en houdt erg van toneelspelen: ‘Wat ik leuk vind aan toneelspelen is dat je
even niet jezelf hoeft te zijn. Je kunt lekker iemand
anders zijn en de dagelijkse sleur vergeten.’ Ze
heeft een hele hechte band met haar medespelers:
‘Je bent wel met je collega’s, maar voor mij voelen
ze echt als familie. Ik weet niet beter. De band is zo
ontzettend sterk, je hebt geen woorden nodig om
elkaar te begrijpen. Dat is heel erg fijn.’
Ook bij Speels Collectief wordt aan de spelers
input gevraagd voor de voorstelling. Joanne: ‘We
bedenken zelf allemaal scènes. Wat ik meemaak in
het dagelijks leven verwerken we dan in een scène
tijdens een repetitie. Soms ben ik actief tijdens de
repetities en bedenk ik nieuwe dingen, maar soms
ben ik ook afwachtend. Dat ligt eraan hoe moe ik
ben.’
Joanne heeft veel geleerd bij Speels Collectief.
‘Sommige mensen denken dat wij achterlijk zijn,
maar dat zijn we helemaal niet. Ik vind het lastig
als mensen dat denken of hardop zeggen. Ik heb
nu wel een beter weerwoord. Ik heb ook geleerd
om geduldiger te zijn. Wat ik hier leer gebruik ik in
mijn dagelijks leven. Ik wil nog wel leren om beter
met stress om te gaan. Soms raak ik overprikkeld
tijdens een voorstelling, want dan is er weinig tijd
om naar de wc te gaan of om even wat te drinken.’
Joanne’s droom is om ooit gebarentaal te leren
en dit misschien te verwerken in een voorstelling,
omdat haar vader slechthorend is. ‘Dan kan ook
mijn vader een keer een voorstelling begrijpen.’
Joanne vindt het belangrijk dat mensen naar de
voorstellingen komen. ‘Dan begrijpen ze beter wie
wij zijn en hoe wij ons soms voelen.’

Ook Hendrie krijgt veel energie van het spelen bij
Speels Collectief: ‘Het sociale gedeelte spreekt
mij aan. Het ontmoeten van mensen en samen
spelen. Het is elke keer weer een uitdaging om iets
moois te maken. Ook de spelvormen zijn leuk, ik
leef er elke keer weer naartoe.’ Hij wordt bij Speels
Collectief geaccepteerd hoe hij is en dat vindt hij
fijn. Hij heeft er de afgelopen jaren veel geleerd.
‘Ik heb geleerd om met andere mensen om te gaan
en om samen plezier te hebben. Werken aan een
voorstelling is een uitdaging, om samen iets neer
te zetten en samen te ontdekken wat het wordt.
De spanning op de dag zelf is bijzonder. Soms vind
ik het lastig hiermee om te gaan, maar uiteindelijk
komt het goed.’
Hendrie vertelt dat hij af en toe in een isolement
leeft, maar door Speels Collectief meer onder de
mensen komt. Soms heeft Hendrie last van angsten en gaat hij niet naar de repetities. Dan komt
hij letterlijk de drempel niet over. Het helpt als
Merel en Sanne (zakelijk en artistiek leiders Speels
Collectief) hem opbellen en vertellen dat hij altijd
welkom is. ‘Ik heb mede door Speels Collectief geleerd om beter met angst om te gaan, me vrijer te
voelen en mezelf te kunnen zijn. Het plezier dat ik
krijg van het spelen houdt me voor een hele week
op de been.’
Het deelnemen aan de sociaal-artistieke praktijk
en het samen spelen met een groep andere, gelijkgestemde spelers geeft betekenis aan het leven
(constructieve waarde). De spelers leren meerdere competenties in de sociaal-artistieke praktijk:
het aangeven van grenzen, het uiten van gevoelens, elkaar helpen en zelfvertrouwen opbouwen.
Deze sociale vaardigheden passen ze toe in hun
dagelijks leven (instrumentele waarde). De spelers
ontdekken hun talenten, zoals acteren en dansen.
Ze maken vanuit een intrinsieke motivatie kunst
met anderen (intrinsieke waarde).
Het maakproces van de voorstellingen bij Theater
Klare Taal en Speels Collectief is erg belangrijk
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voor de deelnemers. Doordat ze een eigen inbreng
mogen hebben, voelen ze zich gehoord en gezien.
Deze inbreng gaat bijvoorbeeld over hun ervaringe, over wat ze allemaal meemaken in het dagelijks
leven. Zo brengen de deelnemers hun belevingswereld over aan het publiek. Je krijgt letterlijk een
kijkje in het leven van de spelers en dit zorgt voor
meer begrip bij het publiek. De saamhorigheid
en de gelijkwaardigheid bij de praktijken vind ik
inspirerend. Zoals Hendrie het mooi verwoordt:
‘Je mag hier zijn zoals je bent.’
De kracht van kunst in zorg en welzijn
Speels Collectief werkt vanuit een sociaal-artistieke formule die bijdraagt aan de kwaliteit van leven
van de spelers. De ervaringen van de deelnemers
worden centraal gesteld en krijgen op een theatrale manier een podium; perspectieven die doorgaans weinige waarde lijken te hebben worden
bespreekbaar gemaakt en tot kunst ‘gekneed’. Dit
maakt dat de spelers zich krachtig voelen.
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Hilde van den Berg heeft in opdracht van Cultuur
Oost de meerwaarde van cultuurparticipatie onderzocht: Dit is de kracht van kunst in zorg en welzijn
(2019)2. De publicatie is een wetenschappelijke
onderbouwing van de effecten van cultuurparticipatie voor mensen met een ondersteuningsvraag,
gebaseerd op recente literatuur (vanaf 2017). De
resultaten van dit onderzoek zijn verbonden aan
het model Positieve Gezondheid van Machteld
Huber. Met het onderzoek wordt getoond hoe
kunst en cultuur bijdragen aan verschillende aspecten van zorg en welzijn.
Het onderzoek toont dat verschillende kunstdisciplines een positief effect hebben op de domeinen van Positieve Gezondheid. Het maken van
beeldende kunst zorgt bijvoorbeeld voor minder
negatieve emoties en een beter geheugen. Dansen
is goed voor een beter mentaal welbevinden en literatuur zorgt voor een hoger concentratievermogen en minder verwardheid. Muziek luisteren leidt

tot minder angst en depressieve symptomen, en
theater maken tot beter emotioneel welbevinden
en een hogere kwaliteit van leven (Van den Berg,
2019). Uit de interviews die ik heb afgenomen met
de deelnemers van Speels Collectief en Theater
Klare Taal blijkt dat zij een deel van deze positieve
effecten ervaren.
Financiële haalbaarheid
Er zijn verschillende soorten sociaal-artistieke
praktijken. Sommige praktijken zijn dagbestedingsplekken van welzijnsorganisaties of grote
zorgpartijen (zoals Siza en Driestroom), anderen
zijn zelfstandig. De praktijken worden dan door
zorgorganisaties of andere partijen ‘ingehuurd’ als
dagbestedingsplek. Er is dan sprake van onderaannemerschap: het indicatiegeld van de deelnemers
(gefinancierd door de gemeente via aanbestedingen), wordt uitbetaald aan de sociaal-artistieke
praktijk via de desbetreffende (zorg)partij. Dit
budget wordt dan besteed aan (onder andere) de
huur van de locatie, het artistieke materiaal en het
salaris van de sociale en artistieke professional.
De zorginstelling kan ook een sociale professional
betalen voor de ondersteuning en begeleiding in
de sociaal-artistieke praktijk. Bij Theater Klare
Taal is dit het geval. Marieke de Groot, persoonlijk
begeleider bij Driestroom, is altijd aanwezig bij
de theaterrepetities en ondersteunt de artistieke
professionals door het begeleiden van de deelnemers. Daarnaast regelt ze praktische zaken, zoals
het vervoer van de spelers en het contact met de
familie.
De financiële situatie is voor sociaal-artistieke
praktijken niet altijd stabiel, waardoor ze zich minder goed kunnen ontwikkelen. Ondersteuning van
een sociale professional is prettig, maar kan financieel gezien niet altijd. Als er te weinig deelnemers
2

Het onderzoek van Van den Berg is hier te lezen: www.cul-

tuuroost.nl/de-kracht-van-kunst-in-zorg-en-welzijn/

zijn, zijn de inkomsten vanuit de indicatiegelden
te laag om bijvoorbeeld een sociale professional
te betalen of de huur te betalen van de locatie. Dit
geldt voornamelijk voor sociaal-artistieke praktijken in onderaannemerschap. Hierdoor kan het
gebeuren dat een sociaal-artistieke praktijk verlies
draait en dit op een andere manier moet aanvullen. Meer deelnemers is niet altijd een oplossing,
omdat er dan te weinig ruimte is voor individuele
begeleiding en het creëren van een veilige groepssfeer.

grote zorgpartij om sociaal-artistieke praktijken in
te huren of zelf te ontwikkelen in samenwerking
met artistieke en sociale professionals? Hierdoor
geven zij cliënten nog meer de gelegenheid om te
participeren binnen een sociaal-artistieke praktijk.
Een instelling kan zich ondernemend opstellen en
zich hierin profileren. Pas als beide partijen meer
toenadering tot elkaar zoeken en de verantwoordelijkheid samen oppakken, kunnen er duurzame
samenwerkingen ontstaan. Op deze wijze kan een
sociaal-artistieke praktijk zich verder ontwikkelen.

Samenwerkingen
Sommige sociaal-artistieke praktijken hebben een
duurzame samenwerking met een zorgpartij of
welzijnsorganisatie. Wanneer spreek je van een
duurzame samenwerking en wat is hiervoor nodig?
Ik sprak hierover met Diana Rodenburg. Zij vindt
het belangrijk dat de sociaal-artistieke praktijk aan
een aantal voorwaarden voldoet voordat ze een
samenwerking aangaat: ‘Er moet ruimte zijn voor
genoeg deelnemers en zij moeten ondersteund
worden in hun ontwikkeling, zowel op sociaal als
op artistiek vlak, zodat ze stappen kunnen zetten
in de maatschappij.’ Soms kan een dagbestedingsplek namelijk leiden naar betaald werk of vrijwilligerswerk, en meer zelfstandigheid bevorderen in
de woonsituatie. Ondernemerschap en profilering
van de sociaal-artistieke praktijk zijn van belang,
vindt Diana. De praktijk moet zichtbaar zijn binnen de zorg- of welzijnsorganisatie waarmee de
samenwerking aangegaan wordt. Medewerkers
moeten op de hoogte zijn van de sociaal-artistieke
praktijk, zodat zij hun cliënten er naartoe kunnen
leiden. Daarnaast is het belangrijk dat de praktijken zich ondernemend opstellen, zodat er meer
financiële middelen beschikbaar komen en
financiële stabiliteit wordt ontwikkeld.

Theater zonder beperking
Een goed voorbeeld van een duurzame en mooie
samenwerking is het project ‘Theater zonder Beperking’ van Speels Collectief en Siza. Zij hebben
een subsidieaanvraag gedaan voor de aanloopregeling ‘Cultuur maken verbreden’ van het Fonds
voor Cultuurparticipatie. Deze aanvraag is gehonoreerd en dient als start van het intensiveren van
de samenwerking tussen beide partijen. Samen
zetten ze zich in voor verbreding, verdieping en
verduurzaming van het sociaal-artistieke aanbod.
Hieronder geef ik een korte samenvatting van hun
projectplan ‘Theater zonder Beperking’:

Toch is een samenwerking niet altijd in balans en
vergt het veel tijd en energie van beide partijen,
zowel van de sociaal-artistieke praktijk als van
de zorgpartij. Is het niet ook juist de taak van een

Een van de ontwikkelingen zal gaan over het aantal deelnemers. Speels Collectief heeft twee groepen van spelers met beperking en spelers zonder
beperking. Het aantal spelers van deze groepen
willen ze vergroten. Binnen een niet-normatieve
samenstelling werken is voor hen een voorwaarde
om samen te creëren. Daarnaast richten ze een
derde gemixte groep op van zes spelers, waarin
ook professionals meespelen en dansen. Hier gaat
een selectieproces aan vooraf. Met alle drie de
groepen gaat Speels Collectief een voorstelling
maken die ze zullen uitvoeren bij Siza, ArtEZ en
HAN. Bij de derde groep bestaat de intentie om
ook op te treden op professionele podia.
Een van de missies van Speels Collectief is dat de
theaterlessen en repetities niet alleen dienen als
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dagbesteding, maar ook als arbeidstoeleiding.
Siza en Speels Collectief streven samen naar
destigmatisering van mensen met een beperking
en naar destigmatisering van de kunst waaraan
mensen met een beperking deelnemen. Bij de
voorstellingen wordt een uitwisseling met het
publiek georganiseerd in de vorm van een nagesprek of workshop. ArtEZ, de HAN en Cultuur
Oost worden als extra samenwerkingspartners bij
het project betrokken. Cultuur Oost ondersteunt
Speels Collectief bij het benaderen van professionele podia in Gelderland. Daarnaast zal Cultuur
Oost de impact van het project onderzoeken en
beschrijven in een publicatie. Ook verschillende
gastkunstenaars zullen vanuit hun eigen expertise
een bijdrage leveren. Het is daarbij belangrijk dat
Speels Collectief als professioneel theatercollectief door de kunstwereld wordt erkend.
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Volgens Siza en Speels Collectief heeft de aanwezigheid van een sociaal werker bij de theaterrepetities meerdere voordelen. Doordat de
sociaal werker de spelers begeleidt op sociaal- en
zorgvlak heeft de theatermaker meer ruimte om
te focussen op de artistieke inhoud van de voorstelling. Tevens kan de sociaal werker de kwaliteit
waarborgen die nodig is om financiering aan te
vragen voor dagbesteding.
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3

De sociaal-artistieke samenwerking tussen Siza en
Speels Collectief speelt in op duurzaamheid. Een
essentieel onderdeel is het creëren van draagvlak
voor de visie van Speels Collectief en impact bij
Siza. Het idee is dat als meer zorgprofessionals
kennismaken met de positieve effecten van het sociaal-artistieke theater, er meer bereidwilligheid is
om een samenwerking aan te gaan met artistieke
professionals (Siza en Speels Collectief, 2020).
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1 arnhem
De Stadscompagnie
Theaterbureau de Rode Loper
Astrid Aries
Theater Klare Taal
Atelier 23
Tg Signum
OverMalbruggen
Reframing HERstory Art
Foundation
Iris Jousma
Beeldend Dans Theater Telder
Speels Collectief
Saskiarts
Bureau Ruimtekoers
Muziektheater De Plaats
Introdans:
- De Ontmoeting
- Speciaal onderwijs
Rock en Rolstoel Producties
ArtEZ :
- ArtEZ opleiding Docent Theater
- ArtEZ opleiding Docent Dans
Rozet:
- Broek in de Pan
- KunstWerk
- Meester/Gezel
- Glad Back
- Kunstcafé
Museum Arnhem
NEEL
Ritmiek Dans en Muziek
De Nieuwe Oost:
- Vitamines voor de geest
- Productiehuis ouderen en
verhalen
KOM Gelderland
2 nijmegen
Stichting Kus
Francafil
Van ‘t Lindenhout Museum
Theater AanZ

www.stadscompagnie.nl		
www.theaterbureauderodeloper.nl
www.aribombari.exto.nl
www.theaterklaretaal.nl
www.siza.nl/atelier23
www.tgsignum.nl
www.overmalbruggen.nl
www.reframing-herstory-art-foundation.nl
www.irisjousma.nl/
www.beeldenddanstheatertelder.nl/
www.speelscollectief.nl
www.saskiarts.nl
www.ruimtekoers.nl/over-bureau-ruimtekoers/
www.theaterdeplaats.nl

www.introdans.nl
www.rockenrolstoel.nl

Circustheater Stoffel
TG Greppel
PUUR!
De Lindenberg:
- KunstWerk
- Musical Vinden & Verbinden
- Cursus bijzonder dansen met
Liesbeth
HAN Social Work
De KlankZaak
muZIEum
Waalzinnig Festival
Debora 24/7
3 apeldoorn
Stichting Inkluzie
CODA
De Klup
Gigant:
- Theatergroep WirWar
- Dans naar Balans
- ‘t Apeldoornse Schaep

www.circustheaterstoffel.nl
www.tggreppel.nl/over-greppel/
www.puurdans.nl

www.delindenberg.com
www.han.nl/opleidingen/hbo/social-work/voltijd/
www.klankzaak.nl
www.muzieum.nl
www.waalzinnigfestival.nl
www.debora24-7.nl		

www.inkluzie.nl
www.coda-apeldoorn.nl
www.deklupapeldoorn.nl/site/organisatie/de-klup/

www.gigant.nl

www.artez.nl

www.rozet.nl
www.museumarnhem.nl
www.neelproducties.nl
www.ritmiek.nl

www.denieuweoost.nl
www.komgelderland.nl/

www.stichtingkus.nl
www.francafil.nl
www.vantlindenhoutmuseum.nl
www.theater-aanz.nl

4 tiel
Stichting ZO
Zinder

www.stichtingzo.nl
www.zinder.nl

5 ermelo
Leonardo da Vinci
De Dorpswerkplaats
Beyond Words Productions

www.leonardodavinci-kunst.nl
www.dedorpswerkplaats.nl
www.beyondwordsproductions.nl/contact/

6 ede
Cultura Ede:
- Rockin’ Old School
- Vertel eens een verhaal
- Atelierklas
Krejeer:
- Kermiek workshops voor
kinderen
7 zevenaar
Het Element
Liemers Kunstwerk!

www.cultura-ede.nl

www.krejeer.com/

www.het-element.nl
www.liemerskunstwerk.nl
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8 epe
Diadans
Stichting Beweegreden
9 rheden
Care by Colour
LEFmakers
10 zutphen
Muzehof :
- Parels voor de Kunst
Stichting Fit Art
11 aalten
Kunst op School:
- Theaterwerkplaats 55+
12 dieren
Cultuurbedrijf RIQQ:
- Ouderen Graffiti
- Denktank kunst & ouderen

www.diadans.nl
www.beweegreden.org

www.carebycolour.nl
www.lefmakers.nl

www.muzehof.nl
www.fitart.nl

www.kunstopschool.nu/

cultuurbedrijfriqq.nl

18 lochem
Stichting FitArt

www.fitart.nl

19 oosterbeek
Theaterwerkplaats KAZOU

www.theaterwerkplaatskazou.nl

20 ubbergen
Circus Koekepan

www.circuskoekepan.nl

21 velp
Stichting RAUW

www.stichtingrauw.nl

22 vierakker
Muziek voor je Brein

www.muziekvoorjebrein.nl

23 wageningen
Fransje Smit
Bibliotheek Wageningen

www.fransje-smit.nl
www.bblthk.nl

24 weurt
Stichting ElanArt

www.elanart.nl
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13 elst
Bij Ingeborg
14 ederveen
MOMOtheaterwerkplaats

www.bijingeborg.nl

www.momotheaterwerkplaats.nl

15 gaanderen
Gekkoo

www.gekkoo.nl

16 harderwijk
Cultuurkust:
- Cursussen Zorg & Welzijn

www.cultuurkust.nl

17 heerde
Cultuurplein
- Doorgeefboeken en ontmoetingen
- Minder bekende Epenaren
vertellen

www.cultuurpleinnoordveluwe.nl/home

25 winterswijk
Boogie Woogie:
- Muziektheater maak je samen

www.boogiewoogie.nl

26 ooij
- Stichting IMBEO

www.stichtingimbeo.com

27 doetinchem
Gruitpoort:
- Kunst aan huis
- Kunst door de Brievenbus
- Schoolprojecten met ouderen
- Lang Leve kunst
- Art4Succes
- Activiteiten in tijden van
corona

www.gruitpoort.nl

Philadelphia:
- Slag en Vlag

www.philadelphia.nl/muziek-in-onze-zorg/philala
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