Tips
Een energiek lokaal netwerk
Om kunstparticipatie van ouderen duurzaam te realiseren in een
plaats of regio is een energiek netwerk onmisbaar. Diverse partijen
brengen hun passie, expertise, netwerk, mensen en middelen samen
en krijgen het samen voor elkaar: 1+1 =3! Hoe creëer je die vibe?

• Neem tijd om de kloof te overbruggen
Er is nu eenmaal een kloof tussen zorgorganisaties,
welzijnsorganisaties, culturele instellingen en gemeenten en dus
ook tussen hun medewerkers. Dat is geen onwil maar een
gebrek aan bekendheid met elkaars wereld.

• Injecteer inspiratie
Onze ervaring is: potentiële partners die een keer een
kunstactiviteit bijwonen zijn om. Ze zien met eigen ogen hoe
groot de betekenis voor de ouderen is. Zorg dat ze geraakt
worden…

• Zoek naar win-win
De samenwerking is het sterkst als alle organisaties baat hebben
bij de samenwerking. Bijv. als de welzijnsinstelling blij is dat ze
via het kunstproject thuiswonende ouderen bereiken die nooit
naar hun andere activiteiten komen.

• Zoek naar evenwicht in de samenwerking
Het is helemaal niet erg als één partij wat meer de lead heeft
maar waak voor ‘papieren partners’: iedereen die meedoet heeft
een eigen rol en taak. Zonder dat eigenaarschap laat een partner
je net zo snel weer vallen bij bijv. een reorganisatie.

• Maak onderscheid tussen het bestuurlijke en het
organiserende niveau
Eerlijk is eerlijk: je hebt beide niveaus nodig. De bestuurders om
mee te (blijven) doen en dus voor de borging. De medewerkers
om te zorgen dat die mooie projecten er echt komen. Maar trek
het uit elkaar: het is vooral onwenselijk dat de doeners last
hebben van eventueel gedoe aan de top.

• Geef belangrijke partners een zichtbare rol
Organisaties moeten verantwoorden wat ze doen, ook bijv. naar
de raad van toezicht. Het helpt hen als de bijdrage van hun
organisatie zichtbaar is. Bovendien: een directeur, bestuurder of
wethouder zal veel minder snel uit een programma stappen waar
hij of zij zichtbaar aan is verbonden.

• Werk met ondernemende types
Grote organisaties hebben best wel eens last van stroperigheid.
Maar echt, ook in zulke organisaties zijn altijd mensen met
ondernemingszin. Die heb je nodig om mooie kunstprojecten te
realiseren. Steek geen tijd in mensen die niet willen.

• Werk aan een gezamenlijk lange termijn perspectief
Werk, zeker als het netwerk en de eerste activiteiten er eenmaal
staan, aan een gezamenlijk toekomstperspectief. Bijvoorbeeld
via een convenant voor een periode van drie of vijf jaar. Dat
geeft bovendien vertrouwen aan potentiële financiers.
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