
Leeuwarden

AMSTERDAM

DEN HAAG

eindhoven

maastricht

age friendly financiering

op weg naar duurzame
culturele projecten

voor en door ouderen

In opdracht van het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft 
Cultuur+Ondernemen een verkenning gedaan naar 

financieringskansen voor cultuurprojecten voor en door 
ouderen. Vijf steden: Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, 

Leeuwarden en Maastricht zijn op zoek gegaan naar 
financieringsmogelijkheden buiten de incidentele gelden 

uit de cultuursector. Hoe pakten zij dit aan? 
Lees in deze gids over financieringsstrategieën. 
Vol praktische tips en inspirerende voorbeelden.

Een gids voor gemeente en cultuur.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie
stimuleert actieve deelname aan cultuur 

Cultuur+Ondernemen is hét kenniscentrum
voor ondernemerschap in de cultuursector

cultuur+
ondernem

en age friendly
financiering



Colofon

Een uitgave van Cultuur+Ondernemen in opdracht van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Concept en teksten

Erika Happe

Krista Heijster 

Kristien van den Oever 

Fonds voor Cultuurparticipatie

Gabbi Mesters

Nancy Scheeve 

Interviews

Lisa Koetsenruijter

Eindredactie

Yolanda Bakker

Sarannah Vonk

Ontwerp

Bart Driessen

Fotografie

Marchje Andringa

Peter van Beek

Karin Kikkert

Coco Plooijer

Sas Schilten

Jacques Zorgman

Ook online

cultuur-ondernemen.nl/

publicatie-age-friendly-financieren

Dankjewel! 

Alle gesprekspartners in de steden  

Amsterdam, Den Haag, Eindhoven,  

Leeuwarden en Maastricht voor het delen  

van jullie kennis en ervaring. 

Graag hoort Cultuur+Ondernemen uw  

ervaring rondom duurzame financiering:  

krista@cultuur-ondernemen.nl

Meer informatie

cultuurparticipatie.nl

cultuur-ondernemen.nl

Age friendly financiering2 Age friendly financiering 63

Leestips

Nooit te oud voor cultuur – Handreiking lokaal beleid ouderen en cultuur 
LKCA, 2016
De handreiking Nooit te oud voor cultuur onderbouwt de uitgangspunten voor beleid 
(waarom en voor wie) en biedt praktische steun bij het ontwikkelen van beleid (tips, 
stappenplan). Deze handreiking is een samenwerking van LKCA met VNG, OCW en 
VWS en 7 gemeenten.

Zakelijke Gids, 111 tips voor kunstenaars en creatieven 
Cultuur+Ondernemen, 2016/2017

Cultureel ondernemen, nieuw rendement voor gemeenten en instellingen
VNG en Cultuur+Ondernemen, 2014

De rem op de projectencarrousel. Geleerde lessen in 2010 en 2011
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2012
Eindpublicatie van het experiment ‘De aanpak van de projectencarrousel’ met  
praktische handreikingen voor projecten die wijken en buurten verbeteren. 

Het rendement van zalmgedrag – De Projectencarrousel ontleed
Daniël Giltay Veth, 2009

Handboek Cultureel Ondernemen
Boris Franssen, Peter Scholten en Marc Altink, uitgeverij Van Gorcum, 2009

De zin die kleefde
Johan Idema en Roel van Herpt, Lagroup, 2009

Maatschappelijk rendement gemeten, Social Return on Investment 
Peter Scholten, uitgeverij SWP, 2003
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Bij deze gids verschijnt online een toolkit met praktische handvatten en 
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jan jaap knol

voorwoord

We worden met z’n allen ouder en dat is heel 
goed nieuws . Steeds meer mensen brengen na 
hun pensioen nog vele jaren in goede gezond-
heid door . Maar vergrijzing is ook een van de 
grootste maatschappelijke uitdagingen op dit 
moment . Ouderen doen substantieel meer 
beroep op zorg- en welzijnsfaciliteiten . Gelukkig 
zetten ook veel culturele organisaties hun 
creatieve kracht en maatschappelijke betrok-
kenheid in voor ouderen . Ze ontwikkelen een 
verscheidenheid aan projecten en spelen in op 
de wensen en behoeften van ouderen door hen 
actief te betrekken bij hun activiteiten .

Uit onderzoek blijkt dat cultuurparticipatie een positief effect heeft op de vitaliteit, 
de gezondheid en het welzijn van ouderen1 . Des te meer reden om vanuit zorg, 
welzijn én cultuur samen op te trekken om ouderen te bereiken en mee te laten doen . 
Staatssecretaris Van Rijn en ook de Raad voor Cultuur benadrukten eerder het belang 
van nieuwe verbindingen op lokaal niveau . In de praktijk staan schotten toch vaak 
nog in de weg . Dit wordt ook geconcludeerd in het advies van de Raad voor Cultuur 
Een kwestie van waarde(n) . Sinds de invoering van de nieuwe Wet maatschappelijke 
ondersteuning hebben lokale overheden een grote invloed op de inrichting van de 
participatiesamenleving . De raad adviseert hen om beleid te ontwikkelen waarbij 
cultuur, welzijn en zorg niet als losse onderdelen maar in samenhang met elkaar 
worden benaderd .

Het Fonds voor Cultuurparticipatie, met het Ministerie van OCW, VWS, VSBfonds, 
RCOAK, Sluyterman van Loo en LKCA, ondersteunden de afgelopen 4 jaar meer dan 
950 projecten gericht op ouderenparticipatie, onder de noemer Lang Leve Kunst .  
Met als resultaat, succesvolle methodieken en nieuwe werkwijzen voor en met  
ouderen . We zien dat fondsen de mogelijkheden voor cultuurparticipatie nu nog 
vooral projectmatig financieren . Dat maakt de continuïteit van dit aanbod kwetsbaar . 
Het is een van de redenen waarom het Fonds voor Cultuurparticipatie in 2016 het 
landelijke programma Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cultural Cities 

1 Ouderen en cultuurparticipatie, Verkennende notitie van de RMO commissie, 2015
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lanceerde . Deze titel verwijst naar de titel van het programma Age Friendly Cities van 
de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) . Hierin worden steden aangemoedigd om 
in alle opzichten in te spelen op de leefbaarheid voor ouderen .
 
Ons programma benadrukt het belang van beleidsmatige en praktische samenwer-
king tussen de domeinen cultuur en ouderenbeleid in combinatie met een duurzame 
financieringsmix . Het Fonds heeft in 2016 met vijf steden, Amsterdam, Den Haag, 
Eindhoven, Leeuwarden en Maastricht, convenanten afgesloten . Er zijn koppels 
gevormd van de steden én culturele projecttrekkers voor een breder draagvlak . 

Cultuur+Ondernemen voerde per stad een verkenning uit naar alternatieve financie-
ringsmogelijkheden buiten de incidentele kunstsubsidiëring . Zij legden de opgedane 
ervaringen uit de vijf steden vast in deze praktische gids . Deze bevindingen delen we 
graag met u .

We zetten ons programma voort en rekenen in 2020 op 24 Age Friendly Cultural  
Cities, verspreid over het hele land . Zo blijven we werken aan een duurzaam  
programma voor cultuurparticipatie . Voor, maar vooral door en mét de ouderen! 

Ik wens u veel inspiratie en leesplezier!

Jan Jaap Knol
Directeur-bestuurder Fonds voor Cultuurparticipatie

Age Friendly Cities and Communities  
De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) richtte in 2006 het netwerk  

Age Friendly Cities and Communities op . Het doel is een leeftijdsvriendelijke 

wereld te creëren, waar iedereen, onafhankelijk van leeftijd, kan participe-

ren, een waardevol sociaal netwerk kan onderhouden zo vitaal mogelijk oud 

kan worden en kan rekenen op respect . Het WHO-netwerk stimuleert en 

faciliteert kennisuitwisseling . Er zijn ondertussen meer dan 250 steden uit 

28 landen aangesloten, waaronder Den Haag en Amsterdam . Cultuur wordt 

in deze aanpak als een essentieel onderdeel beschouwd . 
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wat kan deze gids voor u 
betekenen?
Gemeenten, culturele organisaties en alle andere belanghebbenden bij het verbeteren 
van de kwaliteit van leven van ouderen, lezen in deze gids over de ervaringen die zijn 
opgedaan door vijf steden op zoek naar duurzame financiering . 

In hoofdstuk 1 leest u over het belang voor gemeenten om actief bezig zijn met oude-
ren en cultuur . In hoofdstuk 2 pleiten we voor ontschotting binnen de gemeenten . 
Samenwerking met externe partijen komt aan de orde in hoofdstuk 3 . Zij zijn uw 
sleutel naar financiering . In hoofdstuk 4 vindt u praktisch toepasbare inspiratie voor 
financieringsstrategieën . Niet alleen binnen de culturele kapitaalmarkt maar juist 
daarbuiten is nog een wereld te winnen!

De hoofdstukken worden afgewisseld met korte beschrijvingen van projecten in de 
vijf steden . U leest welke stappen de succesvolle projecten en gemeenten namen in 
hun zoektocht naar financiering . Cultuur+Ondernemen ging samen met hen op pad . 
We voerden meer dan dertig gesprekken met betrokkenen uit bedrijfsleven, vertegen-
woordigers van zorgorganisaties, zorgverzekeraars, ambtenaren en medewerkers van 
culturele organisaties . Deze gesprekspartners zijn onder andere gekozen op basis van 
een stakeholdersanalyse die Cultuur+Ondernemen per stad samen met de culturele 
instelling en de gemeente uitvoerde . 

Bij deze verkenning gebruikten we het ‘4+1-model’ dat in 2010 en 2011 door het 
Ministerie van BZK/WBI in de publicatie ‘Het rendement van Zalmgedrag’ is geïntro-
duceerd . Dit model blijkt in de praktijk goed hanteerbaar om uitspraken te doen over 
het verduurzamingspotentieel van projecten en berust op de constatering dat alle 
succesvolle projecten over deze vier kenmerken beschikken:

 + De uitvoerders zetten hun klant voortdurend en vasthoudend centraal

 + De outcome en impact wordt gemeten en overtuigend gepresenteerd

 + Het project is ingebed in een strategische coalitie van stakeholders

 + Het project wordt geleid door mensen die energiek, creatief en ondernemend zijn 
en brede verbanden leggen
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De +1 slaat op de verduurzamingsstrategieën die tot uiting komen in organisatorische 
vormgeving en financiering .

Achter in de gids vindt u verwijzingen naar praktische tools en een lijst met aanbevo-
len literatuur . 

Laat u inspireren en maak een succes van uw initiatieven op het gebied van ouderen 
en cultuurparticipatie . 

De auteurs
Cultuur+Ondernemen

Tool 1 - Strategisch platform en stakeholdersanalyse 
Zelf aan de slag met een strategisch platform en stakeholdersanalyse 

maken?  

cultuur-ondernemen .nl/strategischplatform-stakeholdersanalyse

Tool 2 - Acquireren doe je zo!  
Praktische tips om nieuwe netwerken aan te boren . 

cultuur-ondernemen .nl/toolkit-acquireren-doe-je-zo
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hedy d’ancona:
‘schotten tussen zorg 

en cultuur moeten 
doorzichtiger worden’



INTERVIEW MET hedy d’ancona 

kunst bevrijdt

Als ambassadeur van het programma Lang Leve Kunst is  
Hedy d’Ancona (79) nauw betrokken bij de cultuurparticipatie  
van ouderen. De oud-minister meent dat kunst zien en maken 
voor senioren zelf en voor de samenleving veel kan betekenen. 
“Daarom moeten de schotten tussen zorg en cultuur  
doorzichtiger worden.”

Hedy d’Ancona (79) is ambassadeur van het programma Lang Leve Kunst, dat  
cultuurparticipatie onder ouderen stimuleert . “In mijn tijd als minister heb ik cultuur-
participatie altijd in mijn portefeuille gehad . Zulke initiatieven voor ouderen bestonden 
toen nog niet . Pas sinds kort zijn zij door de vergrijzing een specifieke doelgroep 
geworden .” 

Het is belangrijk dat ouderen kunst blijven zien én maken . “Het is duidelijk dat hun  
algemeen welbevinden daarvan profiteert . Kunst kan ervoor zorgen dat ze zich  
minder eenzaam voelen, meer structuur in hun leven krijgen, minder naar de dokter 
gaan . Kunst bevrijdt en stelt je open voor nieuwe ervaringen . Uiteindelijk is het zelfs 
een bijdrage aan het democratisch burgerschap .”

Mooie voorbeelden van de uitwerking van cultuurparticipatie zijn er genoeg .  
D’Ancona: “Neem het initiatief waarbij Nederlandse musea mensen met een niet- 
aangeboren hersenafwijking, bijvoorbeeld dementie, naar hun collectie laten kijken . 
Uit onderzoek blijkt dat hun vermogen tot communiceren daardoor toeneemt .”

Het is dus ‘heilzaam en verstandig’ om dit soort projecten mogelijk te blijven maken . 
Dat gebeurt nu via instanties als het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Landelijk 
Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, en ouderenfondsen . Cultuur- 
subsidies zijn echter vaak eenmalig . Hoe kunnen succesvolle projecten goed  
verduurzamen? Waar is financiering te vinden buiten de geijkte cultuursubsidies? 
D’Ancona ziet mogelijkheden tot verduurzaming bij twee spelers: de gemeenten  
en de zorgverzekeraars .
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“Nu de zorg is gedecentraliseerd, is het van belang dat gemeenten programma’s  
rondom dit thema ontwikkelen én subsidiëren . Ik zou graag zien dat hierover  
gesproken wordt bij de vorming van gemeenteraden en colleges . Zorg en cultuur  
zijn vaak nog erg gescheiden . Breek die schotten door, of maak ze doorzichtig .  
Uit samenwerken kunnen mooie dingen voortkomen .”

“En is cultuurparticipatie voor ouderen op lokaal niveau op de kaart gezet, dan is het 
een logische stap voor zorgverzekeraars om zich in dit thema te gaan interesseren .  
Er is een preventie-pot, dat budget kunnen ze gebruiken om initiatieven op te zetten 
of te ondersteunen . Uiteindelijk sparen we zo geld uit: wie zich beter voelt, hoeft 
minder naar de dokter .”

Voor de ambassadeur is het duidelijk: “Met programma’s als Lang Leve Kunst en de 
steun van het Fonds voor Cultuurparticipatie is de eerste stap gezet . De belangstel-
ling is gewekt, nu moet de inzet worden vergroot . Want cultuurparticipatie heeft niet 
alleen op individueel niveau betekenis voor ouderen, het is ook in het belang van de 
gehele samenleving .”

Hedy d’Ancona is ambassadeur van het programma Lang Leve Kunst

Tip: bespreek het begrip ‘Kwaliteit van Leven’  
Bespreek het begrip ‘Kwaliteit van Leven’ en verbindt daar conse-

quenties aan . Bijvoorbeeld op het onderdeel individuele begeleiding of 

dagbesteding in zorginstellingen bij de WMO .
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de impact van cultuurparticipatie door ouderen

niet alleen pillen 

Nederland telt begin 2015 3 miljoen 65-plussers, waarvan 0 .7 miljoen 80-plussers . 
En dat worden er meer . In 2040 leven er 4 .7 miljoen 65-plussers in Nederland (26% 
van de totale bevolking), waaronder 2 miljoen 80-plussers . De levensverwachting bij 
geboorte blijft ook toenemen .  

Als we het hebben over deze ouderen, dan gaat het vaak over de kosten van de 
gezondheidszorg . Dat lijkt een somber verhaal te worden . Want hoe ouder we worden 
hoe meer we gaan mankeren . De gezondheidszorg werkt daarom hard aan efficiency 
en technologische innovaties . Regionaal zijn waardevolle kennisnetwerken opgezet 
rondom ‘Active Ageing’ . Die zetten bijvoorbeeld volop in op ‘eHealth’ . Maar is dat 
genoeg? Zien we misschien over het hoofd dat gezondheid gebaat is bij meer dan ‘op 
tijd je pillen innemen’?

Een beetje aandacht…
De Medido, een ingenieus geautomatiseerd pillendoosje van Philips, herinnert ouderen 
aan de inname van hun pillen . De pilots waren geen succes . Want de ouderen kregen 
daardoor geen bezoekjes meer van wijkverpleegkundigen en juist die bezoekjes 
misten ze! Iets dergelijks zag ook de Italiaanse econoom Pier Luigi Sacco . Hij vertelt 
(in Boekmancahier nr . 104, 2015) over een modelzorginstelling waar de bewoners 
ineens spectaculair minder vaak een beroep deden op hun verzorgers om naar de 
wc te gaan . Daar bleek geen verandering aan dieet aan ten grondslag te liggen, maar 
de gezelligheid en interactie die nieuwe culturele activiteiten met zich mee namen . 
Die zorgden ervoor dat ze hun verzorgers minder nodig hadden voor een praatje en 
een beetje aandacht . Sacco constateerde dat eenzaamheid, gebrek aan mobiliteit, 
economische onzekerheid en angst voor de toekomst een zeer grote rol spelen bij 
het beroep op de gezondheidszorg . Hij pleit daarom voor een breder perspectief op 
gezondheid .

Arts-onderzoeker Machteld Huber is het daar helemaal mee eens . Zij adviseert om 
ouderen niet als chronisch zieken te beschouwen maar als burgers die hun gezond-
heid ook halen uit zingeving en ‘erbij horen’ . Huber zegt: “Gezondheid is het vermogen 
om je aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotio-
nele en sociale uitdagingen van het leven . Het gaat niet alleen om het ontbreken van 
ziekte . Persoonlijke groei en ontwikkeling en het vervullen van persoonlijke doelen in 
het leven zijn net zo belangrijk voor gezondheid” .
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Gezondheid kun je volgens Huber afmeten aan zes criteria:

1 . Lichamelijk functioneren
2 . Mentaal welbevinden
3 . Kwaliteit van leven
4 . Dagelijks functioneren 
5 . Sociaal maatschappelijke participatie
6 . Spirituele dimensie 

Cultuurparticipatie: invloed op gezondheid en maatschappij 
Hoe kan cultuurparticipatie bijdragen aan het bereiken van deze definitie van gezond-
heid? Volgens de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) staat cultuurpar-
ticipatie voor ‘activiteiten die een bepaalde mate van sociale interactie met zich mee 
brengen en daarnaast van persoonlijke betekenis zijn voor degene die eraan deel-
neemt . Het is een combinatie van interactie en betekenisgeving . Cultuurparticipatie 
door ouderen draagt bij aan een actieve levenshouding en stimuleert de maatschap-
pelijke participatie van ouderen . Het heeft effect op het welbevinden van ouderen en 
kan leiden tot afname van zorg- en ondersteuningsbehoeften’ .2 

In de voorbeeldprojecten van onze verkenning zien we dat de meerwaarde van kunst 
en cultuurprojecten voor ouderen erin ligt dat kunstenaars en culturele instellingen 
inspelen op kracht en passie, op wat ouderen wél kunnen . Tussen oudere en kunste-
naar is geen professionele afhankelijkheidsrelatie . In de projecten komt de oudere met 
zijn volledige verhaal, geschiedenis en vaardigheden in beeld . 

… creëert maatschappelijke impact 
Deze benadering verdient zich ook letterlijk terug . Ouderen doen minder beroep op 
de zorg en zorgpersoneel kan efficiënter ingezet worden . Naast technologische  
innovatie is sociale innovatie dus ook waardevol om ervoor te zorgen dat de  
groeiende groep ouderen in alle opzichten gezond blijft en ‘erbij blijft horen’ .  
Deze kwalitatieve waarde kunnen we ook kwantificeren . Dat is nodig om elkaar, als 
belanghebbenden, in beweging te krijgen en concrete stappen te zetten .

… en levert ook besparingen op 
Sacco geeft aan dat andere aspecten van welzijn bijdragen aan kostenbesparing . De 
effecten van kostenbesparing betekenen ook dat de maatschappij minder uitgaven 
heeft of dat zorgpersoneel efficiënter ingezet kan worden . Theoretisch staat maat-
schappelijke impact voor: alle veranderingen die bewerkstelligd worden door een 
specifieke interventie of project . Die veranderingen kunnen bedoeld en onbedoeld 
zijn, positief, neutraal en negatief zijn . Bijvoorbeeld de verminderde toiletgang van 

2 Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie, 2012

Age friendly financiering12



patiënten is een niet beoogd doel, maar wel een waardevol bij-effect . Bovendien is dit 
effect ook om te rekenen naar financiële besparingen . Ander voorbeeld is het project 
City Proms Embrace: door de muzikale interventies voor dementerende ouderen 
maken de ouderen minder gebruik van medicijnen . De muzikale interventies hebben 
tegelijkertijd effect op de verzorging door mantelzorgers en zorgpersoneel, omdat 
er meerdere momenten van contact beleefd worden . Om deze effecten om te zetten 
naar financiële waarden is een methode van impact meten ontwikkeld . Hierbij worden 
alle effecten in beeld gebracht . Het is een manier om financiers uit een ander domein 
te overtuigen om te investeren in cultuurparticipatie . 

tool 3 - 10-stappenplan impact meten  
Zelf aan de slag met impact meten met het 10-stappenplan van 

Adviesbureau Sinzer: 

cultuur-ondernemen .nl/toolkit-impact-meten

tip: niet alléén financiële waarde 
Belangrijke kanttekening bij het meten van maatschappelijke impact is 

dat de kunst- en cultuursector opereert vanuit een intrinsieke waarde, 

en zich juist onderscheidt door haar eigenheid en onbedoelde waarde- 

volle neveneffecten . We pleiten daarom ook niet om alle cultuur- 

participatieprojecten om te rekenen naar financiële waarde . Het belang 

van kwalitatieve resultaten in verhalen, storytelling en visualisering is 

onmisbaar . Het is een en/en verhaal: kies per plan of stakeholder voor 

een passende strategie . Kijk of het past bij jouw aanpak en visie . Dan 

kun je er veel mee winnen . 

Marleen Jansen, sectorspecialist gezondheidszorg, Rabobank Nederland 

constateert dat in Nederland nog weinig in preventie wordt geïnvesteerd . 

In 2015 werd slechts 4% van het zorgbudget ingezet op preventie . Zorg is 

meer dan het kostenplaatje van zorgbehandelingen . “De samenleving is 

juist ook bij sociale innovatie gebaat . Denk aan: klantgerichte ontwikkeling 

van zorgdiensten, invloed in zorgbehandelingen via digitalisering, methoden 

om het eigen sociale netwerk te versterken . Benader zorg als ecosysteem . 

Juist met sociale innovatie creëer je zorgwinst .” 
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amsterdam 
vertelt

Het project Amsterdam Vertelt brengt twee 
generaties in contact met kunst en cultuur, met 
hun creatieve talenten én met elkaar . In vier 
Amsterdamse wijken maken buurtbewoners, 
jong en oud, kennis met fotografie en schrijven: 
twee kunstvormen die bij uitstek geschikt zijn om 
verhalen te vertellen . Zij gaan met professionele 
fotografen en schrijvers aan de slag . 
Amsterdam Vertelt is een initiatief van de 
OBA (Openbare Bibliotheek Amsterdam) en 
Foam Fotografiemuseum met als doel nieuwe 
ontmoetingen in wijken te stimuleren . →





In 2010 kiest toonaangevend fotografie-
museum Foam bewust voor een rol in de 
wijk Amsterdam Nieuw West om een divers 
publiek bij het museum en het medium 
fotografie te betrekken . Tijdens de fotogra-
fieworkshops in de wijk ziet Foam bij ouderen 
de behoefte aan activiteit en ontmoeting . 
Foam start daarom in 2014 het project 
Twee keer kijken in vier aandachtswijken in 
Amsterdam . Twee keer kijken koppelt een 
oude en een jonge buurtbewoner . Ze tonen 
elkaar bijzondere plekken in hun wijk en 
fotograferen die . Amsterdam Vertelt is het 
vervolg op Twee keer kijken . 

Streven naar verduurzaming
Foam werkt in Amsterdam Vertelt samen 
met de Openbare Bibliotheek Amsterdam 
(OBA) . De gemeente Amsterdam heeft bij 
OBA een belangrijke rol gelegd voor het 
ouderenbeleid: de 25 vestigingen dienen 
als portals voor het bereiken van ouderen 
in de stad . De samenwerking van Foam en 
OBA binnen Amsterdam Vertelt zorgt zo 
voor laagdrempelige toegang tot ouderen . 
Twee keer kijken en Amsterdam Vertelt zijn 
gefinancierd met projectsubsidies . Specifiek 
is er de behoefte om een duurzame relatie 
met de directie van zorgondernemers aan te 
gaan en zo ook in contact te kunnen komen 

met meer kwetsbare ouderen en toegang te 
krijgen tot zaken als vervoer van ouderen en 
gebruik van ruimte .

Vraag 
Foam streeft naar een brede financierings-
mix . In het traject is onderzocht op welke 
wijze een samenwerking met overkoepe-
lende zorgondernemers vorm kan krijgen . 
Deze groep heeft belang bij Twee keer kijken 
als kwalitatieve dagbesteding voor hun 
cliënten . 

Aanpak
Cultuur+Ondernemen stelt voor in gesprek 
te gaan met de trekkers bij de gemeente 
van Age Friendly City, de afdeling Zorg en 
de GDD . De stuurgroep ouderen van Age 
Friendly City heeft namelijk periodiek overleg 
met zorg- en welzijnsinstellingen in de stad . 
OBA heeft een goed netwerk van welzijns- 
aanbieders waarmee ze in de wijk 
vaak werkruimte delen . OBA betrekt 
hen bij het gesprek . Daarnaast vraagt 
Cultuur+Ondernemen of ook onderzocht 
is of de ouderen bereid zijn te betalen voor 
het aanbod . Ouderen hebben veel plezier en 
profijt ervaren van het project, dus zou een 
deelnemersbijdrage niet heel logisch zijn?

AMSTERDAM / FOAM en OBA

Amsterdam Vertelt
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De zorgondernemers worden bereikt via de 
GGD Amsterdam . Foam krijgt de gelegenheid 
om Amsterdam Vertelt te presenteren aan 
een stuurgroep van directies van zorgon-
dernemers . Hierna werkt Foam verder aan 
het opbouwen van relaties met individuele 
zorgondernemers . Zorgondernemer Evean, 
voorloper op klantgericht zorgbeleid, stelt 
voor om met drie grote zorgondernemers 
in Amsterdam een duurzame relatie aan te 
gaan door langlopende onderlinge afspraken 
te maken om zo meer verschil te kunnen 
maken in de stad . Zowel met de koepel als 
met individuele zorgondernemers wordt 
overlegd over hoe Amsterdam Vertelt in de 
dagbesteding bij de zorginstellingen een 
rol kan spelen . Met deze partijen kunnen 
mogelijk ook afspraken worden gemaakt 
over vervoer van ouderen, het gebruik van 
ruimte en een financiële bijdrage door de 
zorgondernemers . 

Propositie  
Foam en de OBA kunnen een waardevolle 
meerwaarde hebben voor de zorgorganisa-
ties . De activiteiten van Amsterdam Vertelt 
kunnen invulling geven aan een kwalita-
tieve vorm van dagbesteding, die vaak is 
wegbezuinigd .

Zorgpersoneel komt steeds vaker ‘achter de 
voordeur’ en ziet veel meer van wat er speelt 
bij ouderen . Zorginstellingen ontwikkelen 
diensten meer vanuit de wensen van de 
klant . De aanpak vanuit kunst en cultuur kan 
daaraan een bijdrage leveren en personeel in 
de zorg inspireren . 

Foam hanteert een belangrijke sleutel voor 
succes: vraaggericht werken . In de ontwikke-
ling van projecten gebruikt Foam informatie 
uit seniorenpanels (evaluatiegesprekken met 
deelnemers) . Zo is ook het eerste ouderen-
participatieproject ontstaan .

Financiering 
Twee ontwikkelingen bieden een mooie start 
voor een breder gespreide financieringsmix: 
recente seniorenpanels tonen aan dat vitale 
en financieel draagkrachtige ouderen graag 
maatschappelijk willen bijdragen, bijvoor-
beeld door kwetsbare leeftijdsgenoten te 
helpen . En in de koepel zorgondernemers is 
een financiële bijdrage besproken in de vorm 
van inkoop van creatieve dagbesteding of als 
projectbijdrage . 
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Gemeente – op weg naar een Age 
Friendly Cultural City
De gemeente Amsterdam is aangesloten 
bij het programma Age Friendly Cities 
van de Wereldgezondheidsorganisatie . 
Programmatrekker binnen de gemeente is 
GGD Amsterdam . De constatering van de 
afdeling Kunst en Cultuur van de gemeente 
is dat kunst en cultuur onvoldoende wordt 
aangehaakt in het Age Friendly City-beleid . 
Een organisatorische beperking is ook dat de 
afdeling Kunst en Cultuur uit een klein aantal 
ambtenaren bestaat, zeker in vergelijking met 
andere afdelingen binnen het cluster Ruimte 
en Economie waartoe het behoort . Hoe kan 
samenwerking bijdragen aan de versterking 
van het ouderenbeleid en de kunst- en 
cultuursector? 

Cultuur+Ondernemen verkende samen 
met de afdeling Kunst en Cultuur de moge-
lijkheden voor een betere verankering van 
cultuurparticipatie in het ouderenbeleid . Het 
Age Friendly City programma is opgenomen 
in de hoofdlijnen van de Cultuurnota van 
de stad . De beleidsnota van Age Friendly 
City Amsterdam bevat een paragraaf over 
cultuurparticipatie van ouderen . Binnenkort 
volgt een onderzoek hoe het gehele Age 
Friendly City beleid in te vullen . De afdeling 
Kunst en Cultuur wil hierin een gelijkwaar-
dige positie innemen naast de andere 
beleidsafdelingen .

Amsterdam Vertelt
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Tip: leg je verwachtingen, belangen en wensen op tafel 
Grote en kleine(re) organisaties kennen een verschillende financiële 

urgentie . Daarnaast kunnen agenda’s, prioriteiten en organisatie- 

dynamiek verschillen . Belangrijk is om dit inzichtelijk te maken vóór  

de start van een project: leg je verwachtingen, belangen en wensen  

op tafel in een open gesprek .  

Tip: Ga in gesprek met zorgorganisaties 
Wat speelt er bij hen? Wat zijn hun vraagstukken? Waar is behoefte  

aan? Wat wil de directie? Vraag door, wat is de vraag achter de  

gestelde vraag? Als je aansluit bij de werkelijke behoeften, is de klant 

eerder bereid financieel bij te dragen . De klant kan de directie en  

management van een zorgorganisatie zijn, maar ook de oudere zelf .  

Die wil soms best betalen voor een product of dienst als deze  

daadwerkelijk aansluit bij hun behoeften .  

Besef dat zorgorganisaties verschillende geldstromen hebben . Een  

project kan uit het geld voor activiteitenbegeleiding worden  

gefinancierd, maar misschien ook uit het communicatiebudget of  

de vriendenstichting .

tool 4 - prijsbeleid 
Denk ook eens aan Value based pricing . Laat de prijs bepaald worden 

door de waarde die de klant ervaart in plaats van deze alleen te baseren 

op de kosten .  

Meer over prijsbeleid: cultuur-ondernemen .nl/toolkit-prijsbeleid
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eindhoven  
kunstroute65 

KunstRoute65 laat ouderen in wijken in en rond 
Eindhoven kennismaken met nieuwe ontwikkelingen op 
het gebied van design, kunst, technologie en cultuur . 
KunstRoute65 verbindt zelfstandig wonende ouderen 
met culturele organisaties . KunstRoute65 stimuleert en 
ondersteunt culturele organisaties in het organiseren van 
ouderenprojecten . →



In Eindhoven ontwikkelde Shirley Hendrikse, 
als kwartiermaker voor Lang Leve Kunst, een 
speciaal aanbod voor ouderen rond inno-
vatieve cultuur . Daarbinnen bundelen vier 
culturele organisaties, STRP, MU, Mad Skills 
en Dutch Design Foundation hun krachten . 
Voorbeelden van innovatieve cultuur zijn 
experimentele technologie en elektronische 
muziek van een seniorenorkest, ouderen 
die street-art maken, jongeren die ouderen 
meenemen in de wereld van programmeren 
en ouderen die hun vakkennis overdragen .

Streven naar verduurzaming
Initiator KunstRoute65 wil de betrokken 
organisaties het programma zelfstandig voort 
laten zetten, ondersteund door ‘ingewijde’ 
vrijwilligers uit de wijk . KunstRoute65 werkt 
hierin nauw samen met Stichting Cultuur 
Eindhoven, een onafhankelijke stichting die 
het cultuurbeleid van de gemeente uitvoert .

Vraag 
Voor dit programma wil KunstRoute65 meer 
samenwerking met de gemeente . In het 
sociaal en ruimtelijk domein is vooral contact 
op wijkniveau, niet op beleidsniveau . Ook wil 
KunstRoute65 belanghebbenden uit de zorg 
en bedrijfsleven benaderen om te komen tot 
een bredere financieringsmix .

Aanpak 
In Eindhoven is met Cultuur+Ondernemen 
ingezet op het verkrijgen van toegang 
tot diverse ondernemersnetwerken . 
KunstRoute65 heeft daarbij een aantrekke-
lijke propositie – ouderen in contact brengen 
met nieuwe cultuur en technologie . Daarom 
wordt contact gelegd met Slimmer Leven 
2020, een op eHealth en innovatie gericht 
ondernemersnetwerk . Tijdens de eerste 
bijeenkomst toetst KunstRoute65 haar pro-
positie in een uitgebreid gesprek met de CEO 
van Philips Hans de Jong . Philips specialiseert 
zich in eHealth maar weet dat ouderen vaak 
niet ontvankelijk zijn voor nieuwe technolo-
gie . Philips blijkt geïnteresseerd in een groter 
bereik dan KunstRoute65 op dit moment kan 
bieden . 

We zoeken verder . Leonne Cuppen van Yksi 
draagt KunstRoute65 voor bij het cross medi-
aal business platform 24u en de Lionsclub en 
er vinden gesprekken plaats met DELA en de 
Rabobank . DELA organiseert een stake- 
holdersdialoog om haar Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemerschap (MVO) 
beleid te kunnen hervormen en nodigt 
belanghebbenden uit om mee te denken over 
de nieuwe koers . Uiteindelijk kiezen de stake- 
holders er niet voor om cultuurparticipatie 

eindhoven / kunstroute65

nieuwe cultuur en technologie 
voor ouderen
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voor ouderen mee te nemen in het nieuwe 
beleid . Rabobank Nederland introduceert 
KunstRoute65 bij Rabobank Eindhoven-
Veldhoven . Deze lokale Rabobank heeft, 
naast adviseurs voor de medische markt 
(waaronder regionale zorgondernemers), ook 
ouderenadviseurs in dienst . 

Propositie 
KunstRoute65 heeft een aantrekkelijke pro-
positie; in haar aanbod ligt innovatie beslo-
ten . Dat zorgt voor het ‘reframen’ van het 
imago van de oudere . De aanpak gaat uit van 
de kansen die het biedt om ouderen ontvan-
kelijker te maken voor nieuwe technologie . 
Het gaat om een diverse groep en trekt vitale 
ouderen aan die zich willen blijven bewegen 
in sociale netwerken daarbij geholpen met 
meer begrip van nieuwe (sociale) media .

Financiering 
Door de persoonlijke kant van het verhaal
(iedereen kent zelf wel vitale en kwetsbare
ouderen), en de positieve op vernieuwing
gerichte insteek kan Kunstroute65 onderne-
mersnetwerken aan zich binden . Zeker ook 
voor de innovatieve netwerken van zorgon-
dernemers, zoals Slimmer Leven 2020 . Het 
betekent voor KunstRoute65 verder kennis-
maken, zichtbaar zijn en relaties ontwikkelen .

Gemeente – op weg naar Age 
Friendly Cultural City 
Stichting Cultuur Eindhoven trekt 
als convenantpartner van het Fonds 
voor Cultuurparticipatie nauw op met 
KunstRoute65 in het overleg met de 
gemeente . De programmamanager van de 
afdeling Ruimtelijke ordening organiseert 
een gesprek met de overkoepelende 
wijkmanagers Sociaal en Ruimtelijk en de 
beleidsadviseur Cultuur en Economie . Dit 
gesprek is een eerste korte kennismaking, 
om te kijken welke bijdrage KunstRoute65 
kan leveren aan de thema’s die bij deze 
domeinen centraal staan: het tegengaan van 
eenzaamheid en het bevorderen van gezond 
oud worden . Het gesprek krijgt een vervolg . 
Na afloop vertelt de manager uit het sociale 
domein in de wandelgangen dat ‘cultuur 
gewoon niet tussen de oren zit van wijkma-
nagers . Hierin zal ‘cultuur’ zelf ook stappen 
moeten ondernemen!’

Stichting Cultuur Eindhoven wil diverse 
ondernemersnetwerken met Kunst 
en Cultuur in de stad gaan verbinden . 
KunstRoute65 én Stichting Cultuur 
Eindhoven kunnen profiteren als zij deze net-
werken gezamenlijk gaan verkennen . In dat 
geval fungeert Stichting Cultuur Eindhoven 
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als makelaar, die KunstRoute65 bij belang-
rijke stakeholders kan introduceren . In de 
samenwerking met de gemeente is het nog 
zoeken naar de bijdrage van KunstRoute65 
in het oppakken van maatschappelijke 
opgaven in de wijk . De bijzondere coalitie 
WIJeindhoven3 biedt een mooie ingang 

voor KunstRoute65 om zich nog meer in 
de huidige vraag in de wijk te verdiepen . 
Tegelijkertijd zetten Stichting Cultuur 
Eindhoven en KunstRoute65 gesprekken uit 
met de wethouder verantwoordelijk voor het 
sociale en ruimtelijke domein .

Tip: Bezoek congressen en events 
Bezoek congressen en events over de vergrijzende samenleving, hier ontmoet je 

partijen die niet altijd met kunst en cultuur bezig zijn, maar wel op zoek zijn naar 

innovatie, frisse kijk op verandering en goede projecten . 

Tip: wie ken je, zakelijk en privé? 
Kijk creatief naar je eigen netwerk: wie ken je, zakelijk en privé? Wat voor werk 

doet je buurvrouw? Of je neef? “Voetbalvelden en schoolpleinen doen het  

uitstekend als plek voor acquisitie”, aldus rasnetwerker Leonne Cuppen van 

Designbureau Yksi .

 

3 WIJeinhoven is een samenwerkingsverband tussen diverse partijen onder de regie 
van de gemeente Eindhoven zodat burgers eenvoudiger hulp kunnen inschakelen voor 
een persoonlijk vraagstuk rondom wonen, werk, etc . Ondersteuning is gebundeld op 
wijkniveau . Een mooi voorbeeld voor de vormgeving van een coalitie met een heldere 
aanpak van ‘ontkokerd’ en vraaggericht werken . 

nieuwe cultuur en technologie voor ouderen

Age friendly financiering24



INTERVIEW MET arjo klamer

werk aan imago

Voor Arjo Klamer is het duidelijk: het is onze maatschappelijke 
opdracht om de kwaliteit van leven bij ouderen te verbeteren. 
Daarin kan cultuur een belangrijke rol spelen, meent hij. “Meer 
bekendheid voor dit thema is het beginpunt voor meer duur-
zame financiering.”

Arjo Klamer is hoogleraar economie en wethouder sociale zaken in Hilversum . 
“In onze gemeente lopen er al diverse projecten rondom cultuurparticipatie voor 
ouderen . Zo is er een initiatief waarbij ze worden meegenomen naar concerten . Mijn 
moeder maakt daar bijvoorbeeld vrolijk gebruik van .” 

Klamer vindt dat er echter niet genoeg aandacht is voor dit thema . “Cultuureducatie 
voor de jeugd is inmiddels een begrip . En ik merk dat ook als het om ouderen gaat, er 

ARJO KLAMER: 
‘CULTUUR KAN 
BIJDRAGEN AAN 
kwaliteit van 
leven, zingeving 
en positieve 
gezondheid’
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steeds meer belangstelling is voor zingeving en positieve gezondheid . Toch is de rol 
van cultuur daarin nog geen actueel onderwerp binnen de politiek . Misschien omdat 
het minder voor de hand ligt .”

Ook denkt hij dat het is verdwenen uit de aandacht door alle recente ontwikkelingen 
in de zorg . “Er is al veel gekort op de ouderenzorg . Het is moeilijk op gemeentelijk 
niveau de handen voor meer cultuur op elkaar te krijgen, zeker als er geld aan te pas 
moet komen . Synergie tussen cultuur en zorg is er nog maar weinig .”

Hoe dat kan worden opgelost? “Er moet een kwartiermaker zijn, het liefst uit de cul-
turele wereld . Die kan inhoud bieden . Deze partij zet een campagne op, om het begrip 
voor het thema te vergroten . Is het onderwerp op de kaart gezet, dan kan de kartrek-
ker een coalitie gaan vormen van belanghebbende partijen, bijvoorbeeld directeuren 
van zorginstellingen . Als de interesse er eenmaal is, krijg je mensen zo aan tafel .”

Wel is er dan een kritiek punt: de financiën . Daarvoor ziet Klamer, ondanks dat de 
sector onder druk staat, de meeste mogelijkheden binnen de zorg . “Daar zijn budget-
ten te genereren voor zingeving . Dat past binnen de ontwikkeling om naast fysieke 
zorg, ook steeds meer te kijken naar geestelijke verzorging .” Een speciaal fonds zou 
ook een goede uitkomst zijn, aldus de econoom . “Zodra dat er is, wordt cultuurpartici-
patie voor ouderen veel makkelijker een speerpunt .”

Cultuurparticipatie met, voor en door ouderen op de kaart zetten, is volgens hem een 
kwestie van ‘branding’ . “Kijk naar een thema als eenzaamheid onder ouderen . Een 
enorme campagne heeft dat onder de aandacht gebracht, en zo heeft het binnen de 
politiek urgentie gekregen . Hetzelfde moet gebeuren voor cultuurparticipatie . Hoe? 
Zet in op kwaliteit van leven, zingeving en positieve gezondheid . Op al die vlakken kan 
cultuur bijdragen .”
 
Arjo Klamer is wethouder sociale zaken Hilversum en hoogleraar economie

Tip: bundel budgetten 
Ouderenbeleid is zorg, welzijn, ruimtelijk én ook cultuur . 
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hoe kunst, cultuur, welzijn en zorg samen  
binnen de gemeente meer bereiken

een sterke combinatie!

“Veel ouderen zijn eenzaam en worden niet meer aangesproken op wat ze 

kunnen . Cultuur kan ouderen weer activeren en zo de kwaliteit van leven 

verbeteren . Het leggen van verbindingen tussen kunst, cultuur, zorg en 

welzijn op lokaal niveau is daarom van groot belang” 

— Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap4  

Belang voor het ouderenbeleid 
De overgang naar de ‘participatiesamenleving’ en de transformatie van het zorg- 
en welzijnsstelsel, met een grote rol voor gemeenten, zijn in 2015 in gang gezet . 
Tegenwoordig schuift de gemeente bij haar inwoners letterlijk aan tafel om te bepalen 
of en hoe zij gaat helpen . De nadruk ligt daarbij op wat iemand nog wél kan . Die hulp 
wordt tegen zo laag mogelijke kosten ingevuld vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning) . Gemeenten vinden het vaak moeilijk om te kiezen tussen de zich 
verdringende urgente zorgvragen . In deze gids pleiten we, als het om ouderenbeleid 
gaat, juist voor verbinding tussen die hulpvragen . 

Bert Holvast, onder meer Ambassadeur Ouderenbeleid vanuit de OBA, bestuurs-
voorzitter van Alzheimer NL Amsterdam en oud-directeur van de Federatie van 
Kunstenaarsverenigingen over de mogelijkheid tot verbinding: “Culturele organisaties 
kunnen voor de gemeente en de zorgaanbieders goede denk- en doe-partners zijn bij 
het toespitsen van WMO-taken op ‘kwaliteit van leven’ . Dat wil zeggen dat kwetsbare 
mensen de kans krijgen het leven zo in te richten dat het past bij dat wat zij zelf van 
waarde vinden en past bij hun eigen karakter en levensgeschiedenis . Juist bij het 
ontwikkelen van programma’s rond déze kwaliteiten kan cultuur een sterke partij 
zijn! Ook omdat het WMO-domein poreuze raakvlakken heeft met andere gemeen-
tedomeinen zoals kunst & cultuur, participatiewet en inburgering . Zo is de gemeente 
Amsterdam nu actief op zoek naar innovatieve partners bij het ontwikkelen van 
dagbestedingsprogramma’s die er beter in slagen grotere groepen Amsterdammers te 
bereiken . Daar liggen samenwerkingskansen om de zorg beter te maken en kunst en 
cultuur meer betekenis te geven” . 

4 Nooit te oud voor cultuur – Handreiking lokaal beleid ouderen en cultuur, LKCA, 2016
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…en voor de cultuursector in uw stad
Gemeenten die cultuurparticipatie meenemen in hun ouderenbeleid versterken 
tegelijkertijd de cultuursector in hun regio . Het biedt de cultuursector meer werkge-
legenheid én geeft deze de ruimte om een maatschappelijke positie in te nemen in de 
stad . 

Bundelen van middelen 
Ouderenbeleid bestaat uit vele terreinen; buitenruimte, wonen, vervoer, sociale 
participatie en inclusie, maatschappelijke ondersteuning en gezondheidszorg . Een 
onontbeerlijke voorwaarde om uit te groeien tot een Age Friendly Cultural City is 
daarom ‘ontschotting’ . Goed ouderenbeleid is dus per definitie integraal beleid, ook 
financieel! Age Friendly Cultural City Den Haag is een mooi voorbeeld hoe beleidster-
reinen hun middelen kunnen bundelen . Zij hebben een ambtenaar ingesteld vanuit 
kunst, cultuur, welzijn en sport op ouderenbeleid . 

De Amaryllis denktank in Friesland5 wordt vaak genoemd als lichtend voorbeeld  
voor een integrale aanpak . Jurjen van der Weg, voormalig gemeentesecretaris,  
programmamanager welzijn en participatie tijdens de Amaryllis wijkaanpak en nu 
van Culturele Hoofdstad 2018, ziet de kans voor culturele instellingen vooral in het 
aansluiten bij de vraag in de wijk en vanuit de ouderen zelf: “Leeuwarden kent veel 
sociale problematiek in de wijk . In sommige wijken is ook het sociale netwerk fragiel 
en hebben ouderen het moeilijker . Belangrijk doel van Amaryllis was ‘de projectencar-
rousel voorbij’ – niet te werken van project naar project, maar werken aan de basis . In 
een gezamenlijk optreden van bijvoorbeeld cultuur, sport, welzijn .” 

Van der Weg ziet kansen voor culturele zzp’ers die in hun projecten vaak de schotten 
tussen de domeinen doorbreken . Kunst als middel, niet als doel, inzetten is zijn advies . 
Daarmee doelt hij op vraaggericht te werken . Als culturele middelen ingezet worden 
om bij te dragen aan maatschappelijke doelen, is er volgens hem geld beschikbaar 
uit andere bronnen zoals van zorgverzekeraars en de gemeente via de WMO voor 
dagbestedingen . 

5 De Amaryllis denktank is ontstaan toen de gemeente Leeuwarden in 2010 een inhoudelijke 
integratie voorbereidde van de beleidsterreinen zorg en welzijn . De lappendeken van voorzieningen 
moest worden vervangen door een vraaggericht, samenhangend en kostenefficiënt aanbod van 
zorg en welzijn . De Amaryllis denktank bestond uit: instellingsdirecteuren, deskundigen en ambte-
naren, hoofden van GGZ, welzijnsorganisaties, verslavingszorg, MEE Friesland, maatschappelijke en 
risico-opvang, vrouwenopvang en vertegenwoordigers van HBO-instellingen .
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Ontschotten is dé manier om het zorg- en welzijnsaanbod doeltreffend in te kunnen 
zetten, vindt ook André Brand . In de ogen van de directeur van Thuiszorg Cordaan ligt 
er een grote kans om de invulling van zorg en welzijn veel efficiënter te maken door 
meer samenwerking . Door het bundelen van krachten kan de wijk een sociaal weefsel 
vormen voor de vele ouderen die thuis blijven wonen . 
“Verzorgingstehuizen van vroeger boden een gezellige ontmoetingsplek. Nu is de wijk 
het nieuwe verzorgingstehuis.”

De vijf steden die in deze gids centraal staan hebben allemaal een ronde tafelgesprek 
binnen de gemeente gehad met relevante beleidsterreinen binnen het ouderenbeleid . 
Vaak was het een eerste gesprek om met kunst en cultuur om tafel te zitten . 

Tip: open netwerken 
Open netwerken tussen de verschillende gemeentelijke afdelingen en 

belanghebbenden en betrek kunst en cultuur

tip: betrek cultuur bij de verbreding van participatie en 
vormgeving van activiteiten in de wijk 

Bewonersbudgetten worden nog niet ten volle benut, vaak zijn het 

alleen de mondige burgers die hier een beroep op doen . Kunstenaars en 

culturele instellingen zijn goed in staat om aan te sluiten bij de vraag en 

de situatie van ouderen en kunnen samen met ouderen buurtgerichte 

activiteiten ontwikkelen . 
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den haag 
levenskunst



Zorgorganisatie Florence, WoonZorgcentra Haaglanden en 
kunstencentrum Koorenhuis vonden elkaar in het project 
Levenskunst . Samen sporen ze zelfstandig wonende maar 
kwetsbare ouderen op en bieden hen dans, zang, toneel 
en digitale activiteiten aan in kunstateliers . Een van de 
bijzondere activiteiten is een 60+ jazzband . Levenskunst 
levert een bijdrage aan het vergroten van het persoonlijk 
welbevinden, de zelfredzaamheid en het voorkomen van 
vereenzaming . → 



Koorenhuis, de Haagse instelling voor 
cultuureducatie voor iedereen, heeft ervaring 
in intergenerationele projecten door nauwe 
samenwerking met zorgorganisatie Florence . 
Koorenhuis richt zich vooral op kwetsbare 
ouderen . Zij trekken met kunstateliers de 
wijk en zorgorganisaties in . Het project 
Levenskunst is door donaties van particuliere 
fondsen, aangevuld met eigen middelen 
gefinancierd .
Den Haag meldde zich als eerste 
Nederlandse stad aan bij het netwerk Age 
Friendly Cities . Het Ouderenbeleid combi-
neert de domeinen zorg, welzijn, sport en 
cultuur en kent een speciaal aangestelde 
beleidsadviseur . De gemeente Den Haag 
maakt ook onderdeel uit van de Europese 
stedenbanduitwisseling Long Live Arts. 
Inspires Age Friendly Cultural Cities samen 
met Manchester, Helsinki en St . Niklaas . 

Streven naar verduurzaming 
Koorenhuis wil Levenskunst verduurzamen 
door actieve kunstbeoefening als een 
betekenisvolle daginvulling voor ouderen aan 
te bieden in zorgorganisaties . Koorenhuis 
begeleidt hiervoor de medewerkers van 
zorgorganisatie Florence en WoonZorgcentra 
Haaglanden in culturele en creatieve 
methoden . Op deze wijze wordt zorgge-
dragen voor borging van kunstbeoefening 

in de zorgorganisatie zelf . Uiteindelijk wil 
Koorenhuis de deelnemende ouderen stimu-
leren de activiteit zelfstandig voort te zetten 
na de startperiode onder begeleiding van 
Koorenhuis en Florence – hiervoor wordt een 
toolkit ontwikkeld (denk hierbij bijvoorbeeld 
aan het oprichten van een eigen vereniging 
of stichting) . 

Vraag
Zowel de gemeente Den Haag als Koorenhuis 
willen hun netwerk verbreden om zo hun 
bereik te vergroten en zijn ook beiden op 
zoek naar een brede coalitie van financiers 
zoals zorgorganisaties, zorgverzekeraars en 
andere commerciële partijen . De gemeente 
wil een activiteitenoverzicht met aanbod 
voor senioren ontwikkelen én een matching-
fonds opzetten .

Aanpak 
Samen met Cultuur+Ondernemen heeft 
Koorenhuis een start gemaakt met het 
verbreden van het netwerk . Contacten zijn 
gelegd met PostNL, Nationale-Nederlanden 
en zorgverzekeraar DSW . 
Daarnaast is ingezet op het doorlichten 
van het meerjarige plan van aanpak en op 
aansluiting bij de mogelijkheden die de 
gemeente schept zoals het matchingsfonds . 

den haag / KOORENHUIS 

LEVENSKUNST
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Propositie
Koorenhuis heeft al ruime ervaring opgedaan 
in de samenwerking met een zorgaanbieder, 
Florence . Als educatieve instelling heeft 
Koorenhuis ruime expertise in overdracht van 
kennis en vaardigheden . Dit wordt ingezet bij 
het streven naar verduurzaming . Koorenhuis 
wil de deelnemende ouderen stimuleren de 
activiteit zelfstandig voort te zetten . Zo wil 
Koorenhuis een betekenisvolle daginvulling 
aanbieden in zorginstellingen . De overdracht 
van deze methodiek aan zorgmedewerkers 
borgt dit aanbod in de zorgorganisatie zelf . 
De activiteiten van Koorenhuis dragen bij aan 
vitaler ouder worden en het versterken van 
het sociale netwerk van kwetsbare ouderen 
die vanuit de wijk deelnemen . 

Financiering 
Koorenhuis heeft de mogelijkheid diverse 
partijen aan zich te binden . Hierdoor ontstaat 
een gezonde balans tussen incidenteel 
fondsgeld en langer lopende relaties met 
de zorg en commerciële partijen . Denk aan 
zorgorganisaties die een deel van de prijs 
van het aanbod betalen en ook betalen voor 
methodiekoverdracht . Met een zorgverze-
keraar kunnen prestatieafspraken gemaakt 
worden op basis van het aantal bereikte 
kwetsbare ouderen . Mogelijk kunnen zij 
ook een matchingsbijdrage betalen voor 

de methodiekoverdracht . Interessant is het 
om te onderzoeken of het mogelijk is de 
kostenbesparing die de aanpak oplevert te 
kwantificeren . Bijvoorbeeld door de afname 
van medicijngebruik of vermindering van 
huisartsbezoek te meten . De nieuwe relaties, 
zoals PostNL en DSW, kunnen verleid 
worden tot een startsubsidie als Koorenhuis 
haar plan nog meer als business case, met 
perspectief op financiële zelfstandigheid, 
uitwerkt . 

Gemeente – op weg naar een Age 
Friendly Cultural City 
De gemeente wil een fonds inrichten voor 
ouderenparticipatie met als pilot wijk Escamp 
(met Theater Dakota als ankerplek) . De 
gemeente is in gesprek met Get Oud om 
uitvoering te geven aan het fonds . Get Oud 
is een stichting die werkt aan positieve 
beeldvorming van ouderen door onder 
andere intergenerationele projecten te 
organiseren . Get Oud deed al eerder goede 
ervaringen op met een lokaal fonds in 
Loosduinen . Het nieuw op te richten fonds 
biedt ouderen de mogelijkheid een aanvraag 
te doen voor een klein budget om culturele 
activiteiten te realiseren, zoals senioren die 
een lokale swingband op willen zetten . Het 
aanbod strekt zich uit over de disciplines 
muziek, theater, dans, literatuur, beeldende 

Age friendly financiering 33



kunst en is laagdrempelig en breed toegan-
kelijk gemaakt door het opstellen van een 
menukaart . 

Zo’n fonds en menukaart vormen een 
aantrekkelijke propositie voor het binden 
van een brede coalitie van stakeholders uit 
zorg, welzijn en ouderendomein . De huidige 
menukaart richt zich op cultureel aanbod . 
Verbreding van het aanbod met sportacti-
viteiten maakt een samenwerking mogelijk 
met een bredere groep financiers én de 
doelgroep ouderen . 

Een matchingsfonds met de brede coalitie 
van partijen kan voor de gemeente Den Haag 

een duurzame basis leggen voor het oude-
renfonds . Om tot duurzame betrokkenheid 
van diverse financiers bij het fonds te komen 
is het raadzaam de belanghebbenden bij de 
ontwikkeling en inrichting van het fonds te 
betrekken . 

Commitment gedijt bij het vooraf afspraken 
maken over wederzijds belang van betrok-
kenen . Zo is PostNL geïnteresseerd in het 
netwerk van zorgaanbieders in de wijk . 
Nationale-Nederlanden richt zich in haar 
MVO beleid voornamelijk op jongeren in 
Rotterdam en Den Haag . Intergenerationele 
projecten sluiten hierop aan . 

tip: value based pricing 
Denk ook eens aan Value Based Pricing . Laat de prijs bepaald worden door de 

waarde die de klant ervaart in plaats van deze alleen te baseren op de kosten . 

 

levenskunst
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hoe samenwerking met partijen buiten de gemeente kan 
zorgen voor duurzame cultuurparticipatie 

een lange adem 
Verduurzaming van initiatieven is een voorwaarde om een 
succesvolle Age Friendly Cultural City te worden. Volgens TNO6 
is daar in ieder geval een goede netwerkstrategie voor nodig. 
We richten ons in dit hoofdstuk daarom op de partijen waarmee 
gemeenten kunnen samenwerken als het om ouderen gaat: 
zorgverzekeraars, zorgondernemers en andere commerciële 
partijen. 

De eerste stap: zoek naar gedeelde belangen en nodig bedrijven uit
Karin Martens senior beleidsadviseur Welzijn en Zorg in de gemeente Maastricht: 
“Maastricht is convenantpartner van het Fonds voor Cultuurparticipatie binnen de 
regeling Lang Leve Kunst . Op weg naar Age Friendly Cities . Samen met andere partijen 
ontwikkelen we een serieus jaarprogramma . Als er ideeën zijn, is het mijn rol om te 
zeggen: maak het toegankelijk, niet te elitair, en zorg dat het zichtbaar genoeg is . Zo 
raken er steeds meer mensen betrokken . Als ambtenaar ga ik niet de programmeur 
uithangen . Ik ben de verbinder . Heb een groot netwerk, waarmee ik samenwerkingen 
kan opzetten en zorgen dat bepaalde partijen betrokken raken bij een initiatief .” 

Gemeenten kunnen het bedrijfsleven veel meer betrekken als een strategische part-
ner . Voor de hand liggende partners in de zorg zijn verzekeraars . De marktwerking in 
de zorg werkt echter een terughoudende positie van verzekeraars in de hand . Welzijn 
en zorg in de wijk hebben immers vooral een preventief effect . Veel zorgverzekeraars 
investeren niet in preventie omdat de opbrengsten van deze investeringen zich pas na 
enkele jaren manifesteren, terwijl hun klanten jaarlijks kunnen overstappen naar een 
andere verzekeraar . Er zijn uitzonderingen . Sommige verzekeraars zijn innovatief in 
hun denkwijze en aanpak . 

Neem zorgverzekeraar CZ, kartrekker van de ambitiecoalitie van Schulden naar 
Kansen van Delta Lloyd Foundation en partner in het convenant Schuldenlab070 . In 
deze coalitie werken overheid, non profit- en commerciële organisaties samen om 
armoede te bestrijden die ontstaat door oplopende schulden . Ze delen hun netwerken 
en hun kennis en leveren facilitaire en financiële bijdragen . 

6 TNO rapport 031 .21018
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Manuel van der Hoek, manager debiteurenbeheer van CZ: “Schulden en 

zorgconsumptie hebben een causaal verband: hogere schulden leiden tot 

een grotere behoefte aan zorg . Bij een betalingsachterstand van 1 euro 

neemt de zorgvraag met 0,50 eurocent toe . Als je de schulden niet laat 

oplopen, kun je met de klant werken aan een oplossing . CZ maakt geen 

gebruik van incassobureaus . De klant toont zich loyaal door eerst de schuld 

bij zijn proactieve verzekeraar af te lossen .  

Wij willen als CZ positie innemen en investeren dus in preventie . Door 

gezamenlijk op te trekken, niet om op het laatst betrokken te worden om 

financiële gaten te vullen, maar om juist mee te denken in de ontwikkeling 

van beleid . De formele taak dient echter bij de formele instanties te liggen . 

Ik roep daarom gemeenten op om een voortrekkersrol te pakken en proac-

tief beleid te maken .”

MVO-beleid biedt uitstekende kansen voor langer lopende toewijding aan projecten 
die zijn gericht op ouderen in de stad . Veel bedrijven richten zich met hun MVO 
(Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) beleid of MBO (Maatschappelijk 
Betrokken Ondernemen) beleid steeds meer op een maatschappelijk vraagstuk of 
op een bepaalde doelgroep . Samenwerken met gemeenten aan ouderenbeleid sluit 
daarbij aan . Delta Lloyd richt zich bijvoorbeeld op armoedebestrijding en schuldhulp-
verlening . Nationale Nederlanden richt zich op jongeren en talentontwikkeling in Den 
Haag en Rotterdam . In het kader van hun MBO-beleid organiseren zij gesprekken 
waarbij zij belanghebbenden uitnodigen om input te leveren voor bezinning op of 
herijking van het MVO beleid . De projecttrekker of de gemeente kan zich aansluiten 
bij zo’n dialoog om mee te denken over de nieuwe koers . 

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen kan voor bedrijven en gemeenten voor-
deel opleveren . Het draagt bij aan het imago van het bedrijf en versterkt de interne 
bedrijfscultuur en de betrokkenheid van de werknemers . Gemeenten hebben er baat 
bij als bedrijven partner zijn in, bijvoorbeeld, de vraagstukken van de vergrijzing in de 
wijken . De gemeente kan via een lokale netwerkstrategie invloed uitoefenen op de 
MVO/MBO-programma’s van bedrijven . 

De tweede stap: ontwikkel een gedeelde toekomstvisie
Als de partijen eenmaal om tafel zitten en elkaars belangen en doelen kennen is de 
volgende uitdaging om ervoor te zorgen dat de gezamenlijke initiatieven een langer 
leven beschoren zijn . Het is zaak om samen een toekomstvisie te ontwikkelen . 
Projectleider van City Proms, Margot Hoiting, vertaalde de ambitie van City Proms 
Embrace op die manier in een meerjarige business case . Zo kan City Proms Embrace 
na vier jaar op eigen benen staan . Daan Bultje, directeur van HANNN (Healthy Ageing 
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Network North Netherlands), faciliteert een ronde tafel gesprek met geïnteres-
seerde investeerders zoals zorgkoepel Espria en de Gemeente Leeuwarden . Bultje: 
“Innovatieve zorgdiensten moeten zich nog bewijzen . Naast de maatschappelijke 
impact die ze genereren gaat het ook om financieel rendement . Investeerders zijn nu 
nog niet bereid om hiervoor de prijs te betalen .” De overheid kan hier de eerste stap 
in zetten met een startsubsidie die ervoor zorgt dat er navolging komt . City Proms 
Embrace kan zo, met een eenmalige financiering, op eigen benen staan . 

Een goed voorbeeld is ook Maastricht . Tout Maastricht heeft afspraken gemaakt over 
het instellen van een matchingsfonds voor ouderen en nodigt een privaat fonds, een 
zorgverzekeraar, vermogende particulieren en ondernemers uit om met elkaar een 
gezamenlijke visie en aanpak te bespreken en investeerders meerjarig aan zich te 
binden . 

Jurjen van der Weg, programmamanager participatie Culturele Hoofdstad, 

over een nieuw succesvol consortium in Leeuwarden: “Voor Leeuwarden 

biedt 2018 – het jaar dat Leeuwarden Culturele Hoofdstad is – een unieke 

gelegenheid voor een breder draagvlak . Een consortium van zorgverze-

keraar De Friesland, een groot ziekenhuis, twee banken en Deloitte is bij 

elkaar gekomen omdat ze een zekere mate van eigenaarschap voelen . Ze 

willen met een lange termijn aanpak bijdragen aan een wijk waar het niet 

makkelijk gaat . De aangesloten organisaties treffen elkaar onderling, ook 

los van 2018, met enige regelmaat . Friesland zorgverzekeraar heeft zo’n 

60% van haar klanten in deze regio die een sterke binding hebben met 

de verzekeraar . Zij hebben er ook belang bij als ze de zorgvraag kunnen 

inperken .” 

Doorslaggevend voor een duurzame betrokkenheid van de organisaties 

is het gevoel van eigenaarschap . ‘Voel je iets bij wat je uit te voeren hebt? 

Wees hier kritisch op: dat dit gevoel hoog en laag in de organisatie speelt .’ 

Meeste kans op betrokkenheid van andere financiers maken culturele initi-

atieven die deze beleving kunnen overbrengen . Diegene die de jacht op de 

potjes staakt, maar vooral investeert in relaties, heeft het meeste succes . 

Neem de lead!
Een sterke regie rol van gemeenten is een belangrijke voorwaarde om bovenstaande 
voor elkaar te krijgen . Samen aan tafel zitten, elkaars belangen zien en een gedeelde 
toekomstvisie ontwikkelen . Dat is de sleutel . Het is een doorlopend proces van 
vallen en opstaan, waarin de meest voor de hand liggende route niet altijd de beste 
is . De diverse perspectieven van ondernemers, ouderen en kunstenaars en culturele 
instellingen, stimuleren een frisse blik . 
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INTERVIEW MET joost van alkemade 

wees aanjager
Joost van Alkemade is directeur van de Vereniging Nederlandse Organisaties 
Vrijwilligerswerk (NOV) . Hij houdt een warm pleidooi waarom de overheid, en in 
het bijzonder gemeenten, de rol als aanjager kunnen pakken in het bevorderen van 
cultuurparticipatie bij ouderen . 

“Ik zie dat de overheid kansen laat liggen, terwijl het in hun eigen belang is . Sinds de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) hebben gemeenten een grote verant-
woordelijkheid gekregen voor zorg op lokaal niveau, en een bijbehorende som geld . 
Zij moeten het nu regelen rondom thema’s als eenzaamheid . Zoiets kan je doen met 
pillen of een bezoek aan de huisarts, maar ook met kunst .

Als je met ouderen activiteiten onderneemt op het gebied van kunst en cultuur, 
voorkomt dat vaak isolement . Senioren worden op deze manier aangesproken op wat 
ze wel kunnen, op de talenten die ze nog wel hebben, in plaats van dat hun gebreken 
worden uitgelicht . Je blijft hun capaciteiten voeden, en bent zo heel goed preventief 
bezig . Gemeenten moeten daarom het dwarsverband tussen zorg en cultuur beter 
gaan leggen .

Blijkbaar is het voor veel organisaties, zowel in de zorg als in de culturele sector, 
moeilijk om voorbij hun eigen domein te kijken . Iedereen doet waar hij of zij zelf goed 
in is . Laten we proberen meer met elkaar te gaan samenwerken, te gaan kijken welke 
bronnen we gezamenlijk kunnen inzetten . Bijvoorbeeld een betaalde kunstenaar die 
samen met een groep vrijwilligers uit de zorg activiteiten organiseert .

Vaak wordt het rijk nog gezien als pinautomaat voor de maatschappij . Dat is niet 
meer zo . Wel kan de gemeente verbinder zijn, zij heeft tenslotte veel contacten en 
relaties . Of de gemeente blijft opdrachtgever en coördineert bijvoorbeeld een sociaal 
wijkteam, of onderhoudt een cultureel centrum .

“Nu zijn het vaak gescheiden lijntjes . Laat gemeenten de spelers uit zorg en cultuur 
bij elkaar brengen . Niet op een dwingende, maar op een uitnodigende manier . Wat 
kunnen en willen jullie? Waar beschikt iedereen over? Denk niet vanuit wat je mist, 
maar vanuit wat je kunt bieden . Wie kan wat inbrengen? Hoe laten we dat bij elkaar 
komen? Zo kun je met minder maatschappelijk geld meer voor elkaar krijgen . Als er 
ruil tot stand komt, kan er meer dan je denkt .”

Joost van Alkemade is directeur van de Vereniging Nederlandse Organisaties

Age friendly financiering38



Vrijwilligerswerk

joost van alkemade:
‘Laat gemeenten de spelers 
uit zorg en cultuur bij 
elkaar brengen’



leeuwarden
de kracht 
van muziek 
bij dementie

“Waar woorden tekort schieten, spreekt de muziek”
Hans Christian Andersen

Mensen met dementie zijn soms niet of nauwelijks te 
bereiken met taal . Muziek biedt dan aanknopingspunten 
voor contact . CityProms voert innovatieve muziekworkshops 
uit voor mensen in verschillende stadia van dementie .  
De muziekworkshops laten de persoon zien achter de 
dementie . Muzikale improvisatie brengt contact op gang .  
De workshopsessies verbeteren het welzijn van mensen met 
dementie, hun gemoedstoestand en eet- en slaapgedrag . →





CityProms Embrace is de maatschappelijke 
tak van het gelijknamige meerdaagse festival 
in Leeuwarden voor klassieke muziek door 
professionals, jong talent en amateurs in het 
Noorden van Nederland . De organisatie voert 
onder leiding van co-director Philip Curtis, 
geïmproviseerde muziekworkshops uit met 
professionele musici voor mensen in verschil-
lende stadia van dementie . De workshops 
zijn gebaseerd op de praktijk van Music for 
Life, Wigmore Hall Learning, London . Musici 
hebben de nieuwe mastersmodule gevolgd 
aan het Prins Claus Conservatorium te 
Groningen . De muziekworkshops brengen 
contact op gang waar dit met taal niet meer 
vanzelfsprekend is . CityProms Embrace 
geeft in combinatie met de workshopseries, 
speciale trainingen voor zorgmedewerkers 
en mantelzorgers . Verzorgingstehuizen 
dragen bij aan de kosten per activiteit . Met 
bestaande en nieuwe partners krijgt het 
programma de komende jaren een vervolg . 

Streven naar verduurzaming 
Door de inzet van muziek realiseert 
CityProms Embrace een verschuiving van 
‘medicijn-gebaseerde behandeling’ naar 
‘beleving-georiënteerde behandeling’ . 
CityProms Embrace investeert daarnaast 
in overdracht van de methodiek aan zorg-
medewerkers in de zorginstellingen, om 
voortzetting van de methode in de instelling 
zeker te stellen .

Vraag
CityProms zoekt een brede groep financiers, 
ook buiten kunst en cultuur, die samen met 
hen maatschappelijke impact voor demente-
rende ouderen willen realiseren . 
Gemeente Leeuwarden wil, in de aanloop 
naar Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018, 
aanpak en financiering voor cultuurpartici-
patie van ouderen realiseren die de verschil-
lende beleidsdomeinen overstijgt . 

Aanpak 
CityProms werkte een meerjarige business 
case uit en wil over vier jaar financieel 
zelfstandig functioneren . HANNN (Healthy 
Ageing Network North Netherlands) biedt 
CityProms tijdens de verkenning aan om een 
ronde tafel te faciliteren voor investeerders . 
HANNN zelf benadert enkele van haar 
leden, zoals de zorgkoepel Espria . Friesland 
Zorgverzekeraar heeft de uitnodiging in 
overweging .

Propositie 
Margot Hoiting heeft een breed netwerk, 
onderhoudt actief relaties en zoekt deze ook 
buiten de cultuursector . CityProms Embrace 
kan daadwerkelijk haar maatschappelijke 
impact zichtbaar maken doordat ze zich 
beroept op eerder internationaal onderzoek . 
Zij is bovendien met eigen evidence based 
onderzoek bezig om de maatschappe-
lijke impact te vertalen naar de exacte 

leeuwarden / cityproms embrace 

De kracht van muziek  
bij dementie
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kostenbesparing door vermindering van 
medicijngebruik . Een business case met 
perspectief op meer financiële zelfstandig-
heid maakt het voor financiers van overheid 
en zorg zeer aantrekkelijk bij te dragen via 
een startfinanciering .

Financiering 
Bij de start van CityProms Embrace in 2017 
bevat de meerjarenbegroting al meteen 
diverse inkomstenstromen . Een trouwe kring 
van zorginstellingen is de belangrijkste afne-
mer van CityProms Embrace . Het programma 
vertaalt immers haar maatschappelijke 
impact naar kostenbesparingen voor de 
zorginstelling en zorgverzekeraar . Hierdoor 
is CityProms ook een aantrekkelijk investe-
ringsdoel voor stakeholders in de zorg . Maar 
daarnaast draagt de aanpak van CityProms 
ook bij aan werkgelegenheid in de culturele 
sector . Klassieke musici met tijdelijke 
contracten bij orkesten krijgen er een extra 
inkomstenbron bij . 
Voor de gemeente is het waardevol dat door 
een startsubsidie de muziek & dementie 
workshops van CityProms Embrace binnen 

vier jaar financieel onafhankelijk zijn . De 
gemeente blijft wel belangrijk voor het 
openleggen van netwerken, toegang tot 
Europese verbanden en het faciliteren van 
kennisdeling! 

Gemeente – op weg naar een Age 
Friendly Cultural City 
De gemeente streeft voor Iepen Mienskip, 
een voorbereidend programma voor 
Leeuwarden Culturele Hoofdstad, enerzijds 
naar meer bottom up initiatieven uit de wijk 
en tegelijkertijd naar een gezamenlijke aan-
pak van verschillende afdelingen om oude-
renparticipatie binnen het programma bor-
gen . De gemeente voert tegelijkertijd domein 
overstijgende gesprekken over hun rol in de 
business case van CityProms Embrace . Bij de 
gesprekken zijn vertegenwoordigers aan-
wezig van de afdelingen Kunst en Cultuur, 
cultuureducatie, WMO, Welzijn, Onderwijs en 
Arbeidsmarkt, concernstaf en de provincie 
met de cultuurafdeling en zorg . De gemeente 
beraadt zich op haar voortrekkersrol tijdens 
de ronde tafel onder leiding van HANNN . 

Tip: vraaggericht 
Praat als culturele organisatie niet aanbodgericht, maar vraag waar de inhoudelij-

ke behoefte van de potentiële geldgever ligt . Gezamenlijk inhoudelijk én financi-

eel commitment versterkt de duurzaamheid van het partnerschap en het project . 
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maastricht
(hand)werken 
aan een geza-
menlijk doel



Stichting Tout Maastricht is een kleine, onafhankelijke 
netwerkorganisatie die mensen de kans biedt om mee te doen 
aan kunst en cultuur . Samen met FASHIONCLASH initieert Tout 
Maastricht LET’S (AD)DRESS THE PEOPLE; een multidisciplinair 
sociaal design project rond traditionele handwerktechnieken 
en participatie van ouderen . In teamverband werken jonge 
ontwerpers van IXX Creates, Floor Nijdeken en STRIKKS samen 
met ervaren senioren ambachtslieden ‘buddies’ en ouderen aan 
nieuwe textiel creaties . In groepsverband (hand)werken aan 
een gezamenlijk doel draagt bij aan dialoog en kennisdeling . Dit 
project brengt mode- en textielkunst, volkscultuur, ambacht, 
handwerk, immaterieel en materieel erfgoed samen . →



Tout Maastricht richt zich op thuiswonende 
en geïsoleerde ouderen die niet in contact 
met cultuur komen . De organisatie stimuleert 
sociale interactie, saamhorigheid en weder-
zijds begrip en maakt cultureel aanbod toe-
gankelijk voor een breed en groeiend publiek . 
Tout Maastricht wil zo veel mogelijk mensen 
de kans bieden mee te doen aan kunst en 
cultuur en wil creativiteit betekenis geven in 
het dagelijkse samenleven . Tout Maastricht 
ontvangt financiering van de gemeente en de 
Elisabeth Strouven Stichting . 

Steven naar verduurzaming 
Een enquête onder ouderen over hun 
wensen en behoeften, vormt de basis voor 
de inrichting van een Ouderenfonds en een 
menukaart . Activiteiten die op de menukaart 
zullen staan zijn onder andere Mini Make Fair 
(kennisuitwisseling over vaardigheden) en 
Fashion Clash (kennisuitwisseling van jong en 
oud rond Nederlandse Dansdagen) . 

Vraag
Tout Maastricht wil een brede coalitie van 
partners meerjarig betrekken bij de financie-
ring van het Ouderenfonds . 

Aanpak
In een gesprek met de gemeente is beslo-
ten een fundraisingtafel te organiseren in 
samenwerking met hoogleraar Filantropie 
en Sociale Innovatie aan de Universiteit 
van Maastricht Theo Schuyt, de Elisabeth 
Strouven Stichting en zorgverzekeraar 
CZ . Voormalig minister OCW Maria van 
der Hoeven heeft haar medewerking aan 
het fonds toegezegd . De gemeente biedt 
Tout Maastricht hiervoor toegang tot haar 
netwerk . 

Propositie
Tout Maastricht heeft veel ervaring opgedaan 
met een divers en succesvol aanbod voor 
ouderen in de stad . De gemeente Maastricht 
heeft een wethouder Ouderenbeleid die 
namens de Ouderenpartij lid is van het 
College van B&W . Betrokken beleidsadvi-
seurs van de gemeente hebben een breed 
netwerk ook buiten de overheid . 

maastricht / tout maastricht

naar een ouderenfonds
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Financiering 
De afdeling Welzijn is van plan de financiële 
ondersteuning in 2018 via het Ouderenfonds 
te laten verlopen . Naast deze subsidiestroom 
zal financiering van het Ouderenfonds 
mogelijk komen van een zorgverzekeraar, 
een vermogensfonds, het bedrijfsleven en 

vermogende particulieren . Zij verbinden zich 
meerjarig aan het Ouderenfonds op basis 
van een gezamenlijke ambitie en afspraken . 
Maastricht kent zowel een vermogende 
particuliere groep senioren als ook een brede 
groep kwetsbare ouderen . 

Tip: vertel over je plannen 
Al is het maar 5 minuten elke dag . Er zijn in je omgeving mensen die je verder 
kunnen helpen . Zij kennen weer andere mensen . Jouw netwerk is interessant, 
maar ook het netwerk van anderen: durf te vragen .
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financiële inspiratie
Naar een duurzame financiële strategie van cultuurparticipatie 
door ouderen: inspiratie voor gemeenten, culturele instellingen, 
en hun stakeholders.

Projecten zijn bijzondere activiteiten en ze zijn altijd tijdelijk, daarom is 

de financiering ook altijd tijdelijk . Dat levert vaak problemen op bij het 

optimaal benutten van de kennis en ervaringen die worden opgedaan in 

projecten . Het verduurzamen van de opbrengsten van projecten – goede 

praktijken, effectief gebleken interventies, innovaties, of het inbedden van 

werkzame bestanddelen in het reguliere beleid (nieuw voor oud) – speelt 

doorgaans slechts marginaal een rol bij het verstrekken van – tijdelijke 

– financiering . Aan het begin van een project is meestal niet nagedacht 

hoe de mogelijke opbrengsten van het project aan het eind te benutten 

en te implementeren . Datzelfde geldt voor de dekking van de kosten van 

deze ‘post-project’ activiteiten . Wat dreigt is een marginalisering van de 

opbrengsten van projecten . Juist daarom is het van groot belang zo vroeg 

mogelijk het project te monitoren op mogelijke resultaten en daarbij het 

verdienvermogen en de financiering ter hand te nemen . 

 
Hoe scheppen gemeenten financiële voorwaarden voor succesvolle cultuurparticipa-
tieprojecten voor ouderen voor langere tijd? Tot voor kort vormden subsidies de basis 
van de financieringsmix in een groot deel van de cultuursector . Maar nu gemeenten 
met minder budget steeds meer moeten doen, is er in veel gemeenten, minder geld 
voor kunst en cultuur . Het verdienmodel van de cultuursector verschuift van subsidie 
aangevuld met eigen inkomsten en incidentele sponsors naar eigen inkomsten en 
private bijdragen aangevuld met subsidies . Subsidieverstrekking wordt gekoppeld 
aan eigen inkomstennormen . Zo vraagt de overheid ondernemerschap van de 
cultuurinstellingen . Onzekerheid over de continuïteit van de subsidies maakt werving 
in het private domein weer lastig . Ook maakt het samenwerking met commerciële 
organisaties moeilijker . Van culturele instellingen wordt ondernemender, meer 
marktgericht gedrag gevraagd, maar de regelgeving van de overheid is daar niet altijd 
op afgestemd . Voor beleidsmakers bij gemeenten is een gezonde financieringsmix 
bij culturele instellingen essentieel voor succesvol beleid . We staan daarom in deze 
gids zowel stil bij de mogelijke strategieën voor de gemeenten als die van culturele 
instellingen en kunstenaars .
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strategieën voor gemeenten

Om projecten en culturele instellingen meer op eigen benen te zetten en daarmee 
te verduurzamen, moeten zij optimaal in staat worden gesteld verdienvermogen te 
genereren en uit te bouwen . Daarbij kunnen gemeenten een belangrijke rol vervullen . 
Zo kunnen zij bijvoorbeeld de weg openen naar nieuwe financieringsmogelijkheden 
voor de cultuursector door naast subsidies ook andere financieringsinstrumenten, als 
cofinanciering en (laagrentende) leningen, beschikbaar maken voor culturele instellin-
gen . Deze instrumenten zijn revolverend (de middelen kunnen worden hergebruikt) en 
dagen meer ondernemerschap uit . Door het initiatief te nemen tot alternatieve finan-
cieringsinstrumenten verrijkt de gemeente haar beleid . Het is goed als naast instru-
menten gericht op bekostiging (subsidies) er ook instrumenten komen die gericht zijn 
op bevordering van zelfstandige inkomstenwerving door culturele instellingen .7

Manieren voor gemeenten om alternatieve (veelal duurzame) financiering mogelijk te 
maken: 

1. Leningen en garanties voor bancaire leningen als aanvulling op subsidies 
positioneren en mogelijk maken. Door de aard van het project of instelling is er 
vaak sprake van een hoog risico, geen of weinig onderpand, geen of een zwakke 
(eigen) vermogenspositie en vaak nog te weinig ondernemerschapspotentieel . 
Bovendien is vaak de financieringsvraag te klein om interessant te zijn voor 
commerciële (bancaire) partijen . 

De Amsterdamse, Brabantse en Utrechtse Cultuurlening zijn recente 

voorbeelden waar publieke en private partners regionaal de handen ineen 

sloegen . De regionale aanpak waarborgt toegankelijkheid die inspeelt op 

regionale behoeftes .

2. Investeringssubsidies verstrekken waarbij in de toetsing vooraf de haalbaarheid 
van de business case doorslaggevend is . De beoogde resultaten worden gereali-
seerd met de eenmalige bijdrage . 

3. Culturele organisaties weerstandsvermogen laten opbouwen, de reserve die 
zorgt voor continuïteit in turbulente tijden of bij tegenvallers . Echter eigen ver-
mogen trekt ook vreemd vermogen aan . Het aanhouden van eigen vermogen zal 
herijking van (subsidie)regelgeving soms noodzakelijk maken . 

7 Uit: Cultureel ondernemen, Vereniging Nederlandse Gemeenten, pagina 20-21, 2014
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4. Een horizontale programmalijn (inclusief financiering) dwars door beleids-
domeinen van de gemeente ontwikkelen . Deze ‘ontkokering’ vergroot voor 
culturele projecten en instellingen de toegankelijkheid tot de netwerken . Met als 
gevolg meer kennis over het bedrijfsleven en een grotere kans op samenwerking .

5. Een lokaal of regionaal crowdfunding platform faciliteren om zo projecten en 
organisaties te ondersteunen in hun zoektocht naar geld . Ook kunnen gemeenten 
het potentieel van crowdfunding vergroten met een waarderingssubsidie of 
matchingsbijdrage . Zo stellen zij partijen met een klein financieringsbudget in 
staat om daarmee meer geld te genereren . Ook kunnen gemeenten een bedrag 
voor een bepaald thema of een groep van activiteiten beschikbaar stellen waarbij 
de verdeling wordt bepaald door matching van crowdfunding . 

6. Een publiek-privaat (cultureel) investeringsfonds opzetten of faciliteren . 
Bijvoorbeeld een gemeenschapsfonds, een lokaal samenwerkingsverband dat 
gelden werft, beheert en besteedt voor lokale doelen . Dit kan ook in de vorm van 
langdurige afspraken met diverse financiers (fondsen, bedrijven, woningbouw-
corporaties, kerken en bewoners) . Een gemeenschapsfonds biedt een kader voor 
lokale samenwerking en betrokkenheid bij het oplossen van lokale vraagstukken 
en maatschappelijk- of leefbaarheidsproblemen8 . In de afgelopen jaren zijn er ook 
veel lokale fondsen opgericht .  
 
De gemeente kan op verschillende manieren bijdragen aan een lokaal fonds:

 +   Een startkapitaal ter beschikking stellen

 +  Collectieve inkomsten benutten voor de start van het lokale fonds .  
Bijvoorbeeld de inkomsten uit de exploitatie van een gezamenlijke haven of 
windmolenpark .

 +  Collectieve gemeentelijke inkomsten die vrijkomen, bijvoorbeeld uit de  
privatisering van overheidstaken, inzetten voor het algemeen nut via een lokaal 
fonds . In verschillende gemeenten is bijvoorbeeld ‘ de kabel’ verkocht en zijn 
deze inkomsten ter beschikking gesteld aan het lokale fonds .

 +  Een startdonatie vragen aan bedrijfsleven, lokale fondsen en (vermogende) 
particulieren . De gemeente vult dit bedrag vervolgens aan . 9 

7. Een revolverend fonds oprichten. Meerdere partijen deponeren een bedrag 
waarmee leningen voor een investering of tijdelijke overbrugging kunnen worden 
verstrekt . Omdat hieruit leningen worden verstrekt die moeten worden afgelost, 
vloeit het uitgeleende bedrag terug in het fonds en kan weer opnieuw worden 

8 Uit: www .rvo .nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/innovatiefinanciering/
toolbox-financieringsconstructies/zoek-op-constructies/fondsen/gemeenschapsfonds
9 Uit: www .lokalefondsen .nl/inspirerende-voorbeelden
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uitgeleend . Voor de partijen die het fonds hebben gevuld is het een duurzame 
wijze van geld beschikbaar stellen en het revolverende karakter zorgt er voor dat 
een langere periode middelen beschikbaar zijn . 

Tool 5 – revolverend fonds 
Meer lezen over hoe je dit aanpakt?   

cultuur-ondernemen .nl/toolkit-revolverend-fonds

8. Joint ventures aangaan met het maatschappelijk middenveld, fondsen en het 
bedrijfsleven . Dergelijke constructies bieden projecten goede kansen op verduur-
zaming . Fondsen aangesloten bij de belangenvereniging van vermogensfondsen 
in Nederland (FIN) hebben onderzoek gedaan naar deze vorm van duurzaam 
partnership . Fondsen betreden sinds kort ook het veld van risicofinanciering 
(lening die omgezet kan worden in een gift) .  

9. Een partnerschap met het bedrijfsleven en zorgondernemers aangaan. 
Bijvoorbeeld bij het uitvoeren van het MBO of MVO-beleid . Het samenwerken 
bij vraagstukken over vergrijzing in de stad draagt bij aan het imago van de 
organisatie en versterkt de interne bedrijfscultuur en de betrokkenheid van de 
werknemers . Gemeenten op hun beurt hebben er baat bij als bedrijven hun kennis 
en middelen inbrengen . Bedrijven zijn geïnteresseerd in ouderen, willen contact 
en kennis van de doelgroep . Het partnerschap met het bedrijfsleven en zorgon-
dernemers kan door de gemeente ingezet worden om netwerkbijeenkomsten te 
organiseren waar culturele instelling en het bedrijfsleven of zorgondernemer met 
elkaar in contact komen en elkaars taal leren spreken .  

10. Het initiatief nemen voor een Health deal. Health deals zijn afspraken tussen 
de overheid en verschillende andere, ook private, partijen . Het gaat om concrete 
zorgvernieuwingen waarbij het anders niet lukt om de toepassing te verspreiden 
verder dan het lokale ziekenhuis, de zorginstelling of de regio . Health deals zijn een 
initiatief van de ministeries van VWS en EZ . De overheid wil de brede toepassing 
van effectieve zorginnovaties versnellen .10

10 Uit: www .rvo .nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/research-development/health-deals
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11. Een coöperatiefonds oprichten. In de regio Vechtdal is er een burgercoöperatie 
Vitaal Vechtdal ontwikkeld om inwoners van de regio zeggenschap te geven 
over hun leefomgeving en gezondheidsbevordering . De coöperatie is een samen-
werking tussen burgers, zorgaanbieders, werkgevers, scholen en gemeenten . 
Hieruit is een eigen aanvullende zorgpolis opgezet, de Vitaal Vechtdal polis . Er 
zijn ook diensten waarbij kwetsbare ouderen worden gescreend op eenzaamheid . 
Preventie is een sterk onderdeel in het programma . Burgers krijgen prikkels om 
zich gezond te gedragen . 

12. Een Health Impact Bond (HIB) opzetten. De HIB is een alternatieve vorm van 
duurzame financiering in de zorg . In het huidige zorgsysteem is bekostiging van 
innovatieve en preventieve interventies complex . Overheden en zorgverzekeraars 
investeren er weinig in omdat de baten hiervan pas op lange termijn zichtbaar zijn 
en ze niet altijd bij de investerende partij terecht komen . Een HIB omzeilt de knel-
punten in de bekostigingsmethodiek . Het gaat hierbij om het realiseren van zowel 
financieel als maatschappelijk rendement door het voorkomen van zorgkosten of 
door aantoonbare kostenbesparing (bijvoorbeeld door minder medicijngebruik) . 
Een HIB bestaat uit vier partijen Deze partijen maken afspraken over het te beha-
len financieel rendement: opdrachtgever(s), uitvoerder(s), investeerder(s) zijn in 
elk geval betrokken . Maar vanwege het complexe Nederlandse zorgstelsel kunnen 
er ook andere partijen nodig zijn voor het sluiten van een HIB, zoals zorgkantoren, 
zorgverzekeraars en zorginstellingen . Naast deze partijen is er ook een intermedi-
air en een onafhankelijke beoordelaar betrokken bij een HIB .  
 
Zo werkt het:
a. In een HIB schiet een private investeerder geld voor om een interventie uit te 

voeren waarvan verwacht wordt dat ze gezondheidswinst en kostenbesparin-
gen zal opleveren;

b. Met deze investering gaat een ervaren en creatieve uitvoerder aan de slag om 
gezondheidswinst te realiseren;

c. Als de interventie blijkt te werken, dus als mensen gezonder worden en kosten 
worden bespaard bij de opdrachtgever (bijvoorbeeld gemeente, zorgverzeke-
raar of werkgever), dan worden uit die besparingen de investeerders volgens 
afspraak terugbetaald;

d. Deze samenwerking wordt begeleid door een onafhankelijke intermediair .
   

Het succes van een HIB is sterk afhankelijk van het commitment van de opdracht-
gever . Gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars moeten openheid geven 
over de resultaten en ook bereid zijn om besparingen te delen . Doordat andere 
partijen het risico dragen, weet de opdrachtgever dat zijn middelen alleen worden 
ingezet voor effectieve programma’s .
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  De HIB is niet zomaar te kopiëren naar cultuurparticipatie door ouderen door de 
aard van de ‘producten en diensten’ . Er is nog weinig onderzoek gedaan naar het 
meetbaar maken van de maatschappelijke impact van ouderencultuurparticipatie 
op de zorg of welzijn . Er is vooral maatschappelijke kostenbesparing te behalen, 
het is nog moeilijk om er een financieel rendement aan te koppelen . Toch zou de 
HIB geschikt kunnen zijn voor een project als City Proms Embrace in Leeuwarden 
dat op dit moment uitzoekt wat de maatschappelijke baten zijn van haar  
methodiek . De aanpak en wederkerige afspraken binnen een Health Impact Bond 
kunnen een basis leggen voor een alternatief financieringsinstrument, dat meer 
recht doet aan de specifieke impact van cultuurparticipatie voor ouderen .

Tool 6 - Social Impact Bonds 
Inmiddels zijn er in Nederland al een aantal goed werkende Social 

Impact Bonds . Voor meer informatie: 

cultuur-ondernemen .nl/toolkit-social-impact-bonds

13. Voor speelruimte in het budget zorgen . Wees pragmatisch en leg als gemeente 
niet alle gelden in subsidieregels vast maar zorg voor speelruimte in het budget 
om aan nieuwe initiatieven te kunnen ondersteunen . Toon lef in de toekenning 
van gelden en hanteer het ‘nieuw voor oud’ principe . Kies voor wat echt werkt . 
Projecten die minder of niet goed werken worden zo spoedig mogelijk gestaakt 
om daarmee middelen vrij te maken voor (bewezen) functionerende aanpakken . 
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Strategieën voor culturele ondernemers

Een gezonde financieringsmix is cruciaal voor de continuïteit van project en organisa-
tie . Elke culturele ondernemer streeft dus naar een mix van financieringsbronnen en 
besteedt aandacht aan de combinatie van lang- en kortlopende inkomstenbronnen . 
Daarnaast is het ook nog eens belangrijk om er rekening mee te houden dat fondsen 
het weliswaar toestaan om met regelmaat aanvragen in te dienen, maar alleen 
subsidie toekennen aan nieuwe of vernieuwende projecten . Tot slot letten culturele 
ondernemers er op dat er ook voldoende directe, niet ‘geoormerkte’, opbrengsten 
zijn . Want dat is vrij besteedbaar geld . Dat eigen vermogen maakt het mogelijk om 
te investeren in nieuwe financieringsstrategieën . Ondernemers die deze mix op orde 
hebben zijn, ook op langere termijn, onafhankelijk(er) . Op deze wijze kan een (financi-
eel) meerjarenplan worden opgesteld .

Tool 7 - Meerjarenbeleidsplan maken  
cultuur-ondernemen .nl/toolkit-meerjarenbeleidplan

Steeds meer geldgevers, publieke en private, laten zich bij hun beoordeling van 
initiatieven leiden door het concrete rendement dat in het voorzicht wordt gesteld . 
Culturele ondernemers moeten in staat zijn om aan te tonen dat ze waarde scheppen 
en wat daarvan de omvang is . Dat kan culturele, maatschappelijke en financiële 
waarde zijn . Methoden als SROI-projecties kunnen helpen om die waarde in kaart te 
brengen . 
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Social Return On Investment (SROI) 
SROI laat zien hoe groot de maatschappelijke impact van een project of 

organisatie is (sociaal, ecologisch en financieel) . Het is een raamwerk waar-

mee het maatschappelijk rendement van investeringen (subsidies, donaties, 

leningen en aandelenkapitaal) meetbaar en zichtbaar kan worden gemaakt . 

SROI relateert de missie en doelstelling van het project, organisatie of 

onderneming aan de investering . Per belanghebbende worden de effecten 

in kaart gebracht en aan de hand van meetbare indicatoren omgezet in 

een waarde . Dit resulteert in een ratio die per geïnvesteerde euro aangeeft 

hoeveel maatschappelijke waarde er wordt gecreëerd .  

Een analyse aan de hand van SROI biedt meer dan alleen het vaststellen 

van de maatschappelijke impact van een project of organisatie . Het biedt 

ook een overzicht van de belanghebbenden en de bijbehorende value 

drivers. Dat stelt organisaties in staat om aan de hand van een analyse te 

sturen op maatschappelijke impact en deze te maximaliseren . 

Tool 8 - Social return on investment 
Meer informatie over Social Return on Investment in Tool 7: 

cultuur-ondernemen .nl/toolkit-social-return-on-investment

De kunstenaars en culturele instellingen die wij in deze gids opvoeren hebben verder 
leren kijken dan alleen de culturele kapitaalmarkt . Hun projecten genereren meer-
waarde voor zorg, welzijn, ruimtelijk, WMO, onderwijs en arbeidsmarkt . Zij zijn in staat 
om verbanden te leggen tussen de behoeften en belangen van stakeholders en ze te 
laten inzien dat ze een gezamenlijk vraagstuk hebben . Hun projecten hebben zowel 
een intrinsieke culturele waarde, als maatschappelijke, sociale en soms zelfs economi-
sche waarde . Onze belangrijkste aanbeveling aan kunstenaars en culturele instellin-
gen is om te proberen gebruik te maken van de geldstromen van al deze verschillende 
beleidsdomeinen . Laat dus zien in welke domeinen het project impact heeft . 

Om gebruik te kunnen maken van deze mogelijkheden moet er geschaakt worden op 
meerdere borden . Het aanboren van een diversiteit aan inkomstenbronnen in verschil-
lende domeinen vergt kennis, competenties en vaardigheden . 
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1. Filantropische geldbronnen aanboren, zoals donaties en giften . Belangeloze 
bijdragen uit private bronnen verstrekt door fondsen, fondsen op naam, loterijen, 
mecenaat en via crowdfunding . Hoewel deze bijdragen meestal eenmalig zijn, 
worden filantropie en ‘Groot geven’ de komende jaren wel belangrijker . Een deel 
van de nieuwe generatie senioren beschikt over veel geld .  

“Vermogende particulieren, de entrepreneurial wealthy, family foundations, 

corporate foundations, en bedrijven raken betrokken bij maatschappelijke 

doelen, ook op het terrein van cultuur . Daarbij zal de gever een pro-actieve 

houding aannemen . Steeds meer zullen gever en ontvanger een gezamen-

lijke droom of missie formuleren . Het realiseren van impact daarbij wint 

terrein . Het mecenaat zal openstaan voor andere varianten van financiering 

dan alleen de donatie en gift .” 

— Hoogleraar filantropie Theo Schuyt over de ‘Golden Age of Philantropy’

2. Sponsoring verkrijgen . Dit is een zakelijke overeenkomst tussen een instelling 
en een bedrijf met een prestatie-tegenprestatie-structuur . Een bedrijf zal bij hun 
keuze voor wat zij gaan sponsoren zorgvuldig onderzoeken of het past bij hun 
strategie . Niet ieder project of instelling beschikt over voor het bedrijfsleven op het 
eerste gezicht interessante tegenprestaties . Op het eerste gezicht lijkt niet ieder 
project te beschikken over interessante tegenprestaties voor het bedrijfsleven . 
PostNL bleek interesse te hebben in het netwerk rondom de doelgroep senioren 
omdat zij graag dichterbij ouderen wilden komen om zo heel direct hun dienstver-
lening aan te bieden . Sponsoring kan ook met goederen of wederdiensten . Dan 
heet het sponsoring in natura of bartering . 

3. Een initiatief onder de aandacht brengen op bijeenkomsten waar het bedrijfs-
leven op zoek is naar invulling van hun MVO en MBO . In onze verkenning naar 
verduurzaming hebben wij contacten gelegd met verzekeraars Delta Lloyd en 
DELA, en met het fonds van bank ING . Om doelgericht beleid te ontwikkelen 
maakt DELA bijvoorbeeld gebruik van zogenaamde ‘stakeholdersdialogen’ . Zulke 
bijeenkomsten zijn een enorme kans om aandacht te vragen voor een cultureel 
project of initiatief . Er zijn genoeg bedrijven die geïnteresseerd zijn in ouderen . 
Zorg ervoor dat je kunt aanschuiven en meepraten . 
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4. Allianties aangaan. Bij een project dat is ingebed in een coalitie van stakeholders 
is het mogelijk om op allerlei vlakken (bijvoorbeeld bij het verkrijgen van draagvlak 
en financiering) gezamenlijk op te trekken . Dan ben je sterker op de korte en de 
lange termijn . De verschillende deelnemende partijen hebben zich immers aan 
hetzelfde doel verbonden .  

5. Met serviceclubs samenwerken . Serviceclubs zijn vrijwillige non-profitorgani-
saties waarvan de leden elkaar regelmatig ontmoeten om liefdadigheidswerk te 
doen door bij te dragen of door het werven van middelen voor andere organisaties . 
Vaak is het een netwerk van welgestelden . De leden hebben ook afzonderlijk 
vaak interessante netwerken . Voorbeelden zijn Lions, Rotary, Soroptimist en Inner 
Wheel . 

6. Crowdfunding organiseren. Het creëert actieve betrokkenheid, direct contact 
met de gevers, gedeeld eigenaarschap, bekendheid en maakt duidelijk of het 
project maatschappelijk draagvlak heeft . Het potentieel van crowdfunding kan 
worden vergroot door het te koppelen aan andere vormen van financiering zoals 
bijvoorbeeld de subsidie maar ook aan bijdragen van het bedrijfsleven . 

7. Het WMO-budget binnen de gemeente aanspreken . Sinds 2015 zijn er binnen 
de gemeenten budgetten beschikbaar om maatschappelijke ondersteuning 
te financieren . Het is interessant om te onderzoeken of dit budget ook aan te 
spreken is voor het financieren van cultuurprojecten . Belangrijk hierbij is dat de 
waarden van de maatschappelijke ondersteuning voorop staan .  
Gelderland is hierin een prachtige koploper . Op initiatief van de provincie 
Gelderland zijn pacten gesloten rondom cultuur en erfgoed . Tien gemeenten in de 
provincie werken hierin samen . Op dit moment zijn er twee pacten actief: één in de 
Achterhoek en één in Rivierenland . Onder het pact Rivierenland vallen vier projec-
ten, waaronder het project Kunstgoed . Een project waarin het genieten van kunst 
en cultuur door senioren centraal staat . Het bestrijden van eenzaamheid, verster-
ken van empowerment en bieden van ontmoetingen zijn de doelstellingen van 
Kunstgoed . Er zijn workshops, onder begeleiding van professionele kunstenaars 
op het gebied van beeldende kunst, muziek, theater, literatuur, dans of fotografie . 
Maar ook het bezoeken van musea, concerten en voorstellingen zijn opgenomen 
in het programma . Het project is vanuit de 10 gemeenten met WMO-budget  
gefinancierd . De provincie heeft dat bedrag verdubbeld . 

8. Reguliere bancaire producten, commerciële financieringsbronnen of (ren-
teloze) leningen gebruiken. De gemeente kan een belangrijke rol spelen bij het 
meer benutten van dit financierings-instrumentarium door voor culturele instellin-
gen bijvoorbeeld garant te staan . 
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9. Alternatieve manieren ontwikkelen om geld te verdienen. Strippenkaarten, 
vroegboekkortingen en last-minute tarieven behoren tot de mogelijkheden . Bij 
een freemium geef je gratis of heel goedkoop een beetje dienstverlening weg om 
de klant kennis te laten maken met je dienst of product . De aantrekkelijke upgrade 
met extra diensten of omvang kost dan wel geld . Met het razor and blade-model 
worden de afnemers gelokt met een extreem goedkoop ‘instapmodel’, waarna 
zij een relatief hoge prijs betalen voor noodzakelijke aanvullende of vervangende 
onderdelen .  

10. Een maatschappelijke business case opstellen. In een maatschappelijke 
business case komen door een gestructureerde kosten-baten afweging het 
economische én het maatschappelijke nut samen . Met een business case in de 
hand is het makkelijker in gesprek te komen met financiers, zeker als het gaat om 
niet-filantropische kapitaalverschaffers . Ook andere vergelijkbare instrumenten 
zijn in te zetten, zoals de Effectenarena en de MKBA, die de baten van een project 
inzichtelijk kunnen maken in diverse beleidsdomeinen . De keuze van het instru-
ment is afhankelijk van de scope van de meting . Betreft de meting de organisatie, 
een project of een cluster van projecten? Wat is het doel van de meting/het 
rapport en voor wie bedoeld? 

Opzetten van een maatschappelijke business case (mBC) met  

betrekking tot het doorvoeren van verbeteringen in de zorg? Lees:  

zonmw .nl/nl/themas/thema-detail/implementatie/business-case/
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financiering van cultuurparticipatieprojecten  
voor ouderen

zeven sleutels tot succes 
Cultuurparticipatie voor ouderen bestaat al langer . De samenwerking tussen cultuur, 
zorg, welzijn en ondernemers is pril, zeker op financieel gebied . De vijf steden en 
culturele organisaties in deze gids zijn pioniers die bij het verduurzamen van hun 
initiatieven allemaal hun eigen weg zochten en vonden . 

Tijdens onze verkenning zagen wij dat er overeenkomsten waren in wat werkte, in wat 
bijdroeg aan het slagen van deze mooie projecten . Deze vertonen grote overeenkom-
sten met de succesfactoren die het Ministerie van BZK/WBI heeft geformuleerd voor 
de aanpak van complexe vraagstukken in de wijken, het ‘4+1-model’ . We presenteren 
ze hier:

1 
1. Er is een ‘best person’ die een hechte kring om  
zich heen heeft verzameld 
 
Een ‘best person’ is gedreven, overtuigend, hands on en pakt door . De charis-
matische projectleider (vaak initiatiefnemer van een project) kan veel gedaan 
krijgen, legt zowel contact met de oudere bewoners als met de wethouder 
van de stad . Hij of zij opent deuren die voorheen gesloten waren . ‘Best 
persons’ zijn te vinden bij een culturele organisatie, de gemeente, een bedrijf 
of zorgondernemer . Een match van een enthousiaste projecttrekker met een 
bevlogen ambtenaar en/of manager van een bedrijf en/of manager van een 
zorgondernemer is van doorslaggevend belang voor de successen binnen een 
project . Omdat het succes van het project afhankelijk kan worden van die ene 
‘best person’, is het belangrijk dat die een hechte groep medewerkers betrekt 
en verantwoordelijkheden laat nemen . 

Age friendly financiering 59



2 
2. Er wordt vraaggericht gedacht, gepraat en gewerkt 
 
Publiek, klanten of patiënten bereiken is één ding . Contact onderhouden, 
evalueren en dit gebruiken voor de ontwikkeling van je project is een geheel 
andere . Een succesvol voorbeeld is fotografiemuseum FOAM in Amsterdam 
die seniorenpanels houdt, evaluatiegesprekken met deelnemers . FOAM haalt 
hier tips uit voor organisatorische en financiële mogelijkheden . In de zorg is 
vraaggericht werken volop in ontwikkeling; bijvoorbeeld zorgaanbieder Evean 
begint bij de klant: ze ontwikkelt nieuwe diensten en schaaft reguliere diensten 
bij op basis van individuele behoeften van senioren . 

3 
3. Er is een groot bewustzijn van wat er in de  
maatschappij en bij de beoogde samenwerkings- 
partners speelt 
 
De ontwikkelaars en uitvoerders van succesvolle projecten verdiepen zich 
uitgebreid in de achtergrond van hun samenwerkingspartners . Ze bedenken 
allereerst hoe hun project kan bijdragen aan het realiseren van de maatschap-
pelijke doelstelling van hun partners . Ze staan midden in de maatschappij en 
hebben oog voor de ambities en belangen van hun partners . 

4 
4. Er wordt in een vroeg stadium contact gezocht 
 
In 2040 is een derde van de samenleving boven de 60+ . Reden genoeg om op 
tijd te anticiperen . Zoek elkaar in een vroeg stadium op, niet als de projecten 
vanuit eigen koker al zijn bedacht . Financiers, zoals zorgverzekeraar CZ, 
hebben vaak niet behoefte om op het laatste moment begrotingsgaten te 
vullen, maar willen graag als samenwerkingspartner vanaf het begin af aan 
meegenomen worden . 

5 
5. Pilots leveren waardevolle inzichten op 
 
Pioniers weten dat een aanpak anders kan uitpakken dan gepland .  
De onderzochte projecten startten daarom vaak met een pilot en bestudeer-
den die nauwgezet voordat ze verder gingen . Juist door af en toe onbewust 
een fout te maken kun je niet vooraf bedachte paden ontdekken . 
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6 
Er is geduld om veranderingsprocessen tijd te gunnen 
 
Al decennialang experimenteren we met samenwerking tussen kunst en zorg, 
kunst en economie . De meest succesvolle relaties zijn niet over een nacht 
ijs gegaan, ieder moet aan elkaar wennen . Het gaat om het doorbreken van 
patronen en een attitudeverandering . 

7 
Er is, samen met samenwerkingspartners, een  
meerjarenvisie ontwikkeld 
 
Bij het succesvol verduurzamen van projecten worden partners betrokken bij 
het ontwikkelen van de visie en het opstellen van een meerjarenplan . Het gaat 
daarbij niet alleen om dromen en ideeën, maar vooral om het plannen van de 
realisatie . Win-winsituaties leveren het allermeeste op . De culturele organisatie 
zorgt voor waardevolle tijdsbesteding die bijdraagt aan de kwaliteit van leven 
van de ouderen, de partner krijgt er kostenbesparing of onderscheidend imago 
voor terug . 

Tijdens de verkenning zagen we dat de projecten in de vijf steden inhoudelijk goed 
op de doelgroep zijn afgestemd . Het is vooral nog zaak om die vraaggerichtheid ook 
naar de maatschappelijke en commerciële stakeholders te vertalen . Niet ‘u vraagt 
wij draaien’, of stakeholders begrotingsgaten laten opvullen, maar gezamenlijk te 
zoeken naar gedeelde belangen . En daar moet je elkaar goed voor leren kennen . Dit 
geldt ook voor het doorbreken van de grenzen tussen afdelingen binnen gemeenten . 
Ook binnen de overheid zijn best persons van groot belang: zij die hun hoofd boven 
het maaiveld uitsteken om duurzame coalities aan te gaan met cultuur, zorg en 
bedrijfsleven . 

Elk project en iedere stad heeft zijn unique selling points die het mogelijk maken 
eigen interessante coalities op te zetten . Duurzame financiering is meer dan de jacht 
op geld: het gaat om verleiding, relaties aangaan en het willen ondernemen van een 
gezamenlijke reis: 

it’s not a business deal, but a love affair. 
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Toolkit

Bij deze gids verschijnt online een toolkit met praktische handvatten en 

achtergrond informatie . Ga zelf aan de slag en vind duurzame financie-

ring . Zie cultuur-ondernemen .nl/toolkit-age-friendly-financieren 

Tool 1 - Strategisch platform en stakeholdersanalyse 
cultuur-ondernemen .nl/toolkit-strategischplatform-stakeholdersanalyse

Tool 2 - Acquireren doe je zo! 
cultuur-ondernemen .nl/toolkit-acquireren-doe-je-zo

Tool 3 - 10 stappenplan impact meten van adviesbureau Sinzer 
cultuur-ondernemen .nl/toolkit-impact-meten

Tool 4 - Prijsbeleid 
cultuur-ondernemen .nl/toolkit-prijsbeleid

Tool 5 - Hoe zet je een revolverend fonds op? 
cultuur-ondernemen .nl/toolkit-revolverend-fonds

Tool 6 - Social impact bonds 
cultuur-ondernemen .nl/toolkit-social-impact-bonds

Tool 7 - Meerjarenbeleidsplan maken 
cultuur-ondernemen .nl/toolkit-meerjarenbeleidplan

Tool 8 - Social return on investment 
cultuur-ondernemen .nl/toolkit-social-return-on-investment
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Een uitgave van Cultuur+Ondernemen in opdracht van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Concept en teksten
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Fotografie

Marchje Andringa
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Coco Plooijer

Sas Schilten
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Ook online

cultuur-ondernemen.nl/

publicatie-age-friendly-financieren

Dankjewel! 

Alle gesprekspartners in de steden  

Amsterdam, Den Haag, Eindhoven,  

Leeuwarden en Maastricht voor het delen  

van jullie kennis en ervaring. 

Graag hoort Cultuur+Ondernemen uw  

ervaring rondom duurzame financiering:  

krista@cultuur-ondernemen.nl

Meer informatie

cultuurparticipatie.nl

cultuur-ondernemen.nl
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Leestips

Nooit te oud voor cultuur – Handreiking lokaal beleid ouderen en cultuur 
LKCA, 2016
De handreiking Nooit te oud voor cultuur onderbouwt de uitgangspunten voor beleid 
(waarom en voor wie) en biedt praktische steun bij het ontwikkelen van beleid (tips, 
stappenplan). Deze handreiking is een samenwerking van LKCA met VNG, OCW en 
VWS en 7 gemeenten.

Zakelijke Gids, 111 tips voor kunstenaars en creatieven 
Cultuur+Ondernemen, 2016/2017

Cultureel ondernemen, nieuw rendement voor gemeenten en instellingen
VNG en Cultuur+Ondernemen, 2014

De rem op de projectencarrousel. Geleerde lessen in 2010 en 2011
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2012
Eindpublicatie van het experiment ‘De aanpak van de projectencarrousel’ met  
praktische handreikingen voor projecten die wijken en buurten verbeteren. 

Het rendement van zalmgedrag – De Projectencarrousel ontleed
Daniël Giltay Veth, 2009

Handboek Cultureel Ondernemen
Boris Franssen, Peter Scholten en Marc Altink, uitgeverij Van Gorcum, 2009

De zin die kleefde
Johan Idema en Roel van Herpt, Lagroup, 2009

Maatschappelijk rendement gemeten, Social Return on Investment 
Peter Scholten, uitgeverij SWP, 2003



Leeuwarden

AMSTERDAM

DEN HAAG

eindhoven

maastricht

age friendly financiering

op weg naar duurzame
culturele projecten

voor en door ouderen

In opdracht van het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft 
Cultuur+Ondernemen een verkenning gedaan naar 

financieringskansen voor cultuurprojecten voor en door 
ouderen. Vijf steden: Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, 

Leeuwarden en Maastricht zijn op zoek gegaan naar 
financieringsmogelijkheden buiten de incidentele gelden 

uit de cultuursector. Hoe pakten zij dit aan? 
Lees in deze gids over financieringsstrategieën. 
Vol praktische tips en inspirerende voorbeelden.

Een gids voor gemeente en cultuur.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie
stimuleert actieve deelname aan cultuur 

Cultuur+Ondernemen is hét kenniscentrum
voor ondernemerschap in de cultuursector

cultuur+
ondernem

en age friendly
financiering


