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Samenvatting
Binnen de gemeente Nijmegen bestaat de wens
om de beleidsdomeinen cultuur en gezondheid
te verbinden. Deze wens komt voort uit de
opvatting dat cultuur een manier is om de
algemene gezondheid van de Nijmegenaar te
verbeteren en preventie te bieden. Ook heeft
cultuur als hulpmiddel om de algemene
gezondheid te verbeteren een plaats in de visie
van de gemeente Nijmegen om te werken met
het begrip van positieve gezondheid. Recentelijk
heeft binnen de gemeente Nijmegen een
reorganisatie plaatsgevonden waarvan wordt
verwacht dat dit de samenwerking en verbinding
tussen de beleidsterreinen zal faciliteren.
Ondanks de intrinsieke motivatie binnen de
gemeente Nijmegen alsmede in de stad, en de
stappen die al gezet zijn, is de verbinding tussen
cultuur en gezondheid nog niet vanzelfsprekend.
Voor de gemeente Nijmegen zijn er dan ook
uitdagingen die de verbinding hinderen en
kansen om deze uitdagingen aan te pakken.
In dit beleidsadvies zijn die uitdagingen
geïdentificeerd. Deze zijn gebaseerd op
interviews met interne en externe stakeholders uit
de cultuur-

en gezondheidssector. Gesprekken hebben
plaatsgevonden
met
grote
kunsten
zorginstellingen,
individuele
kunstenaars,
kleinschalige zorginstanties, organisaties op het
snijvlak
van
cultuur
en
gezondheid,
beleidsadviseurs, en ervaren stakeholders buiten
Nijmegen. De algemene conclusie luidt dat dit
het juiste moment is voor de gemeente
Nijmegen om in te haken op het momentum dat
de verbinding tussen cultuur en gezondheid
heeft. Echter zijn de twee domeinen nog te
gescheiden van elkaar en spelen institutionele
verschillen en het huidige financieringssysteem
een grote rol in het feit dat de verbinding tussen
cultuur en gezondheid nog niet op grote schaal
plaatsvindt. Voor de gemeente Nijmegen liggen
hier mooie kansen.
Dit
beleidsadvies
vat
de
belangrijkste
knelpunten samen en geeft aan welke specifieke
aanbevelingen er gedaan worden om deze
knelpunten op te lossen. Tot slot geven we
zeven algemene aanbevelingen aan de
gemeente Nijmegen om de samenwerking
tussen
cultuur
en
gezondheid
qua
beleidsdomeinen en in de stad te verbeteren:

1. Bevorder samenwerking door institutionele verschillen te verminderen tussen de domeinen
cultuur en gezondheid.
2. Maak bewust gebruik van de term en het gedachtegoed van ‘positieve gezondheid’
3. Erken de waarde van cultuur voor het bevorderen en behouden van gezondheid
4. Werk met thema’s in plaats van doelgroepen
5. Zet in op structurele financiële ondersteuning
6. Faciliteer de samenwerking tussen organisaties uit de cultuur- en zorgsector door
zichtbaarheid te vergroten
7. Verlaag drempels tot deelname aan culturele interventies
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Begrippenlijst
CULTUUR

POSITIEVE GEZONDHEID

“Het totaal van menselijke creatieve uitdrukkingsvormen met uitzondering van erfgoed”
(Blueyard, 2019)

“Gezondheid als het vermogen om je aan te
passen en je eigen regie te voeren, in het licht
van de sociale, fysieke en emotionele
uitdagingen van het leven.” Positieve
gezondheid is geen definitie, maar een
werkwijze (Huber et al., 2011).

CULTUURINTERVENTIE
“Planmatig project door een kunst- of cultuurprofessional en een zorg- of welzijnsprofessional met een groep personen met als
doel de positieve gezondheid te bevorderen”
(Van Campen et al., 2017).

EVIDENCE-BASED
ONDERZOEK
“Het gebruik van voorgaand onderzoek op
een systematische en transparante manier om
een nieuwe studie te informeren. Op deze
manier kan de nieuwe studie relevante vragen
beantwoorden op een valide, efficiënte en
toegankelijke manier” (Robinson et al., 2021).
Evidence-based onderzoek is nodig om na te
gaan of een cultuurinterventie een effect
heeft op gezondheid.

GEZONDHEID
Het begrip gezondheid wordt in dit
beleidsadvies benaderd vanuit de term
positieve gezondheid. Overigens wordt
welzijn onder gezondheid geschaard.

PREVENTIE
“Het doel van preventie is te zorgen dat
mensen gezond blijven door hun gezondheid
te bevorderen en te beschermen. Ook heeft
preventie tot doel ziekten en complicaties van
ziekten te voorkomen of in een zo vroeg
mogelijk
stadium
op
te
sporen”
(loketgezondleven.nl, 2021).

STAKEHOLDER
“Belanghebbende partijen die invloed
kunnen hebben op een (onderdeel van een)
organisatie, of invloed ondervinden van een
(onderdeel
van
een)
organisatie”
(Learnsixsigmatools, 2020). Met belanghebbende partijen bedoelen we organisaties
of individuen die direct of indirect gelinkt zijn
aan de domeinen cultuur en gezondheid.
Met belanghebbende partijen bedoelen we
ook beleidsadviseurs van de gemeente
Nijmegen en Arnhem die direct of indirect
gelinkt zijn aan de beleidsterreinen cultuur
en gezondheid.

MENTALE GEZONDHEID
“Onze
eigenwaarde,
onze
emotionele
toestand, hoe goed we kennis tot ons kunnen
nemen en de hoeveelheid veerkracht dat we
hebben na een ingrijpende gebeurtenis”
(Gezondheidsagenda 2021-2024). Mentale
gezondheid ligt dus in het verlengde van het
begrip positieve gezondheid.
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1. Inleiding

Huidige ontwikkelingen

1 april 2021 heeft er een reorganisatie
plaatsgevonden

binnen

de

gemeente

De gemeente Nijmegen heeft als doel het

Nijmegen. In plaats van het werken in teams

bevorderen en verbeteren van de algemene

zijn er drie bureaus opgericht. De teams Jeugd

gezondheid

van

en Onderwijs vormen het bureau Jeugd en

gezondheidsverschillen. Om dit doel te bereiken

Gezin. De teams Maatschappelijke Opvang,

zijn verschillende uitgangspunten benoemd die

Beschermd Wonen en Werk en Inkomen

centraal staan bij de uitvoering van het nieuwe

vormen

beleid. Eén genoemde manier om de mentale

volwassenen. Tot slot vormen de teams Cultuur

gezondheid te verbeteren en om preventie te

en Sport en Diversiteit het bureau Sociale Basis.

bieden is door middel van kunst en cultuur. Dit

In de Sociale Basis zijn cultuur en gezondheid

wordt

dus al samengebracht en is de verwachting dat

en

ook

het

verkleinen

beschreven

Gezondheidsagenda

in

het

2021-2024

concept
waar

als

nu

een

beleidsterreinen

partners

plaatsvinden.

inburgering

armoede,

bekijken

sport,

we

cultuur

en

mogelijkheden

en

gericht

op

de samenwerking en verbinding tussen de

speerpunt staat “Samen met onder andere
van

bureau

al

makkelijker

gaan

interventies ter preventie en aanpak van stress en

Beleidsadvies

mentale problematiek”. Van de positieve invloed

Voor

die cultuur kan hebben wordt binnen de

samenwerking tussen de beleidsdomeinen

gemeente Nijmegen echter nog te weinig gebruik

cultuur en gezondheid heeft de gemeente

gemaakt. Het is dan ook de wens van de

Nijmegen ons gevraagd naar aanleiding van

gemeente Nijmegen om meer verbinding te

onderzoek een beleidsadvies te schrijven. In dit

creëren tussen de beleidsterreinen cultuur en

beleidsadvies worden dan ook aanbevelingen

gezondheid. Deze wens wordt zowel in het

gedaan voor de gemeente Nijmegen om door

coalitieakkoord

Concept

middel van beleid de verbinding tussen cultuur

Gezondheidsagenda 2021-2024 en Cultuurvisie

en gezondheid zowel binnen de gemeente zelf

Groei uitgesproken. Het principe van positieve

als in de stad te verbeteren.

gezondheid staat centraal bij het aangaan van de

Tijdens

verbinding, deze stelt: “Gezondheid als het

gedachtegoed van positieve gezondheid zoals

vermogen om je aan te passen en je eigen regie te

eerder gedefinieerd (Huber et al., 2011)

voeren, in het licht van de sociale, fysieke en

aangehouden. Daarnaast hebben wij ervoor

emotionele uitdagingen van het leven” (Huber et

gekozen cultuur te definiëren als: “Het totaal

al., 2011).

van menselijke creatieve uitdrukkingsvormen

als

in

de

het

het

verder

realiseren

onderzoek

hebben

van

wij

de

het

met uitzondering van erfgoed” zoals eerder
gedefinieerd door Blueyard (2019). Voor het

PAGINA 05

schrijven van dit beleidsadvies hebben wij
zowel literatuuronderzoek uitgevoerd alsmede
interviews gehouden met interne en externe
partners binnen en buiten Nijmegen. Hierbij
hebben

wij

de

gesprekspartners

verdeling

uit

de

tussen

cultuur-

en

gezondheidssector gelijk gehouden en hebben
wij met grote kunst- en zorginstellingen,
individuele

kunstenaars,

kleinschalige

zorginstanties, organisaties op het snijvlak van
gezondheid en cultuur, en beleidsadviseurs
gesproken. Uit ons onderzoek blijkt dat de
reorganisatie binnen de gemeente een kleine
stap in de realisatie van verbinding tussen de
beleidsdomeinen is. Desalniettemin liggen er
voor de gemeente ook op andere gebieden
grote mogelijkheden om de verbinding tussen
cultuur en gezondheid niet alleen binnen de
gemeente zelf, maar ook in de stad te
verbeteren.
In dit beleidsadvies zal eerst kort ingegaan
worden op de methode die wij tijdens dit
onderzoek hebben aangehouden, vervolgens
worden

de

resultaten

besproken

met

aansluitend specifieke aanbevelingen voor de
gemeente

Nijmegen

om

de

gevonden

problematiek aan te pakken. Tot slot worden in
hoofdstuk 4 meer algemene aanbevelingen
gegeven om de verbinding tussen cultuur en
gezondheid zowel binnen de gemeente als in
de stad Nijmegen te verbeteren. In deze
algemene aanbevelingen vindt u globale en
samengevatte aanbevelingen. Om vervolgens te
focussen op een specifiek vastgesteld probleem
zijn verdiepende aanbevelingen te vinden
onder hoofdstuk 3, de resultaten.
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2. Methoden
Wij hebben 22 stakeholders geïnterviewd met als doel om de gemeente Nijmegen te
adviseren over het verbinden van de beleidsterreinen cultuur en gezondheid (zie appendix
Lijst met stakeholders). Voorafgaand aan de interviews hebben we een literatuuronderzoek
uitgevoerd naar bestaande geschreven inzichten op het vlak van verbinding tussen cultuur
en gezondheid. Hieruit zijn belangrijke vraagstukken in kaart gebracht.
Bij de selectie van stakeholdersbinnen de gemeente Nijmegen hebben we gekeken naar de
verschillende belangen en visies omtrent het vraagstuk, waarbij gesprekspartners uit de
verschillende sectoren in zo gelijk mogelijke mate zijn vertegenwoordigd. Hier hebben wij
onder andere gesproken met grote kunst- en zorginstellingen, individuele kunstenaars,
kleinschalige zorginstanties, organisaties op het snijvlak van gezondheid en cultuur en
beleidsadviseurs van de gemeente Nijmegen (zie appendix Lijst met stakeholders). Tevens
hebben we gesproken met stakeholders buiten Nijmegen die al ervaring hadden opgedaan
met soortgelijke interventies zoals in Arnhem of elders binnen de provincie Gelderland.
Voorafgaand aan de interviews is er een template vragenlijst ontwikkeld. Geringe
aanpassingen werden uitgevoerd om de interviews af te stemmen op de verschillende
stakeholders. Bij ieder interview waren er drie onderzoekers aanwezig om een zo compleet
mogelijk beeld te vormen. Uit de interviews zijn verschillende codes opgesteld. Iedere code
vertegenwoordigt een relevant thema, waarbij alle inzichten rondom dit thema zijn
samengebracht. Deze thema's worden per sectie besproken in hoofdstuk 3 met
daaropvolgend specifieke beleidsadviezen.
Bij het afnemen van de interviews hebben we op sommige elementen meer nadruk gelegd,
zoals is vermeld in de startnotitie. We hebben ervoor gekozen om in de interviews aandacht
te besteden aan twee doelgroepen: ouderen en inwoners met een structureel laag inkomen.
Dit hebben we gedaan om ons advies aan te kunnen scherpen en het beleidsadvies
inclusiever te maken. Deze doelgroepen blijven soms achter op de overige inwoners van
Nijmegen, dus die extra aandacht is nodig om ervoor te zorgen dat iedereen gelijke kansen
heeft op gezondheid en zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen. Ook hebben we ons in
de interviews in het bijzonder gericht op het verband tussen cultuur en mentale
gezondheid, omdat er vanuit de wetenschappelijke literatuur al sterke aanwijzingen zijn dat
cultuur de mentale gezondheid bevordert.
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3. Resultaten

en psychische aandoeningen voorkomen en
stress verminderen. Momenteel wordt er veel
energie gestopt in zorg en hulpverlening terwijl
veel problemen ook deels kunnen worden

3.1 Functie van cultuur

“Cultuur werkt als voeding voor je ziel en helpt om een andere blik op
de wereld te krijgen.” – Shura Glasmacher, transformatie coach,
spiritual artist en eigenaar Power In Motion.
Uit verschillende interviews met stakeholders

verholpen door kunst en cultuur. Verder kan

komt de visie naar voren dat de meeste mensen

cultuur

van nature affiniteit hebben met cultuur. Deze

sociaal-emotionele

sterke mate van affiniteit wordt toegeschreven

vergroten van weerbaarheid. De rol van cultuur

aan het feit dat cultuur een manier is om creatief

in

bezig te zijn en om jezelf te kunnen uiten. Dit

geassocieerd

draagt bij aan nieuwe perspectieven evenals het

positieve gezondheid. Om deze redenen zijn

creëren van ruimte om bepaalde gebeurtenissen

cultuurinterventies nu urgent. Een voorbeeld

een plek te kunnen geven. Tegenwoordig is er

hiervan is “Kunst op Recept”, een initiatief van

ook toenemende aandacht voor het belang van

het LKCA waarbij mentale veerkracht centraal

cultuur als bijdrage aan de positieve gezondheid.

staat. Door het bevorderen van de mentale

Vaak wordt dit gestimuleerd door middel van

veerkracht van patiënten kan ziekte progressie

cultuurinterventies. Het is belangrijk om hierbij te

worden

realiseren dat cultuur een eigen intrinsieke

zorgverlener

waarde heeft, en dat niet iedereen als primair doel

welzijnscoach of een professional van een

heeft om cultuur in te zetten ter bevordering van

welzijnsorganisatie. Bij het kunstcentrum wordt

menselijke gezondheid (zie sectie 3.12 Cultuur als

er gekeken naar een passende aanpak samen

middel en/of als doel voor nadere toelichting).

met de cliënt.
Uit

3.2 Preventie

de

de

bijdragen

context

aan

ontwikkeling
van

met

preventie

het

voorkomen.
een

het

en
is

Hierbij

blijkt
belang

verwijst

door

dat

naar

de

het
nauw

gedachtegoed

cliënt

interviews

organisaties

welzijnsbevordering,

van

een
een

meeste

erkennen

van

er

een

cultuurinterventies op het vlak van preventie,

aan

het

maar dat deze momenteel niet hoog op hun

veranderen van het behandelen van problemen

agenda’s staan. Eén van de redenen hiervoor is

naar een bredere kijk op hoe we gezondheid

dat preventie door middel van interventie een

kunnen stimuleren, oftewel preventie. Hierbij zou

lastig thema blijkt te zijn. Het is namelijk moeilijk

cultuur

om

Binnen

de

verschuiving

gezondheidszorg
plaats.

mogelijk

De

een

vindt

focus

rol

is

kunnen

spelen.

Cultuurinterventies kunnen namelijk somatische

inzichtelijk

te

maken

wat

er

voorkomen. Bovendien worden sommige
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wordt

interventies, zoals muziektherapie en creatieve

wetenschappelijke literatuur die aantoont dat

therapie, momenteel alleen als behandeling

deze therapieën enigermate effectief zijn. Ook is

aangeboden. De vraag blijft ook of cultuur al dan

er

niet een instrument voor preventie kan zijn.

gezondheidszorg om cultuur aan te bieden aan

een

traditie

binnen

de

geestelijke

mensen met psychische aandoeningen.
Aanbeveling:
Maak gebruik van het initiatief van kunst op

Bekend met positieve gezondheid

recept ter preventie voor mensen met

Ongeveer negen stakeholders zijn al bekend met

psychische klachten.

het positieve gezondheid. De GGD Gelderland
Zuid werkt bijvoorbeeld al jaren vanuit dit

3.3 De term en het
gedachtegoed van positieve
gezondheid

gedachtegoed, omdat het veel ruimte geeft aan
de

wensen,

beperkingen

en

groeimogelijkheden van een individu.

“Wat we nu vaak doen is symptomen proberen te verminderen. Je
kan ook zeggen: ‘We gaan juist proberen de positieve aspecten te
verbeteren bij mensen.’” – Jan Spijker, psychiater bij Pro Persona en
bijzonder hoogleraar chronische depressie aan de Radboud
Universiteit
Wij hebben de stakeholders vragen gesteld over

Hierdoor kan een zorgverlener samen met de

hun werkwijze met betrekking tot positieve

patiënt bepalen welke zorg of activiteit het beste

gezondheid. Uit onze interviews blijkt dat een

aansluit bij de behoeftes van het individu.

aantal van de geïnterviewden de term en het

Sterker sociaal werk, Bindkracht10 en andere

gedachtegoed

van

organisaties werken samen binnen het nieuwe

Machteld Huber al kennen. Vooral organisaties

project Cultuur op Recept in Nijmegen, waarin

en individuen die werken in de geestelijke

bijvoorbeeld ouderen door muzieklessen weer

gezondheidssector (GGZ) en de cultuursector zijn

leren wat ze wél kunnen, in plaats van wat ze niet

er vaak mee bekend en hebben er in sommige

kunnen.

gevallen ook bewust al mee gewerkt. Ook een

zelfvertrouwen en van regie over hun leven.

aantal gezondheidspsychologen van Pro Persona

Daarnaast zet Bindkracht10 in het project

kennen

positieve

Welzijn op Recept bewust welzijnscoaches in

gezondheid al. Echter, de muzieklessen en

om de positieve gezondheid van de inwoners

creatieve

van

het

positieve

gezondheid

gedachtegoed

therapie

die

zij

van
hun

patiënten

Dit

vergroot

Nijmegen

te

hun

gevoel

bevorderen.

van

De

aanbieden worden niet specifiek aangeboden

welzijnscoaches bieden namelijk hulp die verder

vanuit

gaat

het

gedachtegoed

van

positieve

gezondheid, maar meer op basis van bestaande

dan

de

traditionele

medische-

of

psychische zorg. Binnen de projecten Cultuur op
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Recept en Welzijn op Recept is er bijvoorbeeld

verwachting bewust doen lijkt te verschillen per

niet alleen aandacht voor de lichaamsfuncties of

team. Naar verwachting zal de herstructurering

mentaal welbevinden, maar ook voor het actief

leiden tot meer contact en samenwerking en dus

meedoen, kwaliteit van leven en zingeving. Dit

ook

zijn onderdelen van het gedachtegoed van

gedachtegoed van positieve gezondheid.

het

bewust

gebruiken

van

het

positieve gezondheid.
Behalve dat de herstructurering binnen de
Onbekend met positieve gezondheid

gemeente Nijmegen de samenwerking tussen

Een aantal organisaties en individuen binnen de

verschillende beleidsterreinen vermoedelijk zal

gezondheidszorg en cultuursector kent de term

doen toenemen, zal ook een toename in het

en het gedachtegoed van positieve gezondheid

gebruik van een breed gezondheidsconcept

nog niet. De geïnterviewden van RadboudUMC

(i.e., positieve gezondheid) op zichzelf de

en arthouse en cultuur podium LUX kennen

samenwerking tussen verschillende beleids-

positieve gezondheid bijvoorbeeld niet, maar

terreinen stimuleren. Daarnaast zal het gebruik

werken onbewust al wel met projecten die

van een breed gezondheidsconcept ook de

passen binnen dit gedachtegoed. De projecten

interdisciplinaire

Blue Zone binnen het RadboudUMC en Instant

tussen

Loneliness van de LUX zijn er bijvoorbeeld op

individuen binnen Nijmegen.

gericht om eenzaamheid van patiënten en
inwoners van Nijmegen te verminderen. Door de
focus op eenzaamheid sluiten deze projecten aan
bij de dimensies mentaal welbevinden, meedoen,
kwaliteit van leven en zingeving van positieve
gezondheid.
Binnen de gemeente Nijmegen

Binnen de gemeente Nijmegen wordt de term al
actief gebruikt binnen het team Gezondheid,
maar in mindere mate of nog helemaal niet
binnen de andere teams. Wel is het zo dat de
teams de gemeenschappelijke visie hebben
ervoor te zorgen dat de inwoners van Nijmegen

samenwerking

belanghebbende

stimuleren

organisaties

en

Aanbevelingen:
Zorg voor een bewuster gebruik van de term
en het gedachtegoed van positieve
gezondheid onder stakeholders. Dit kan de
samenwerking tussen verschillende
domeinen faciliteren.
Zet in op een bewuster gebruik van de term
en het gedachtegoed van positieve
gezondheid onder de nieuwe bureaus
binnen de gemeente Nijmegen. Het gebruik
van dit brede gezondheidsconcept zou deze
drie bureaus in staat stellen om meer
interdisciplinair te werken.

zoveel mogelijk vanuit hun eigen weerbaarheid
en kracht participeren in de samenleving. In
essentie zijn de individuele teams dus al bezig het
gedachtegoed van positieve gezondheid te
vertalen naar beleid, maar de mate waarin ze dit
bewust doen lijkt te verschillen per team. Naar
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3.4 De term cultuurinterventies
“Je kunt niet en je moet niet alles willen oplossen met hulpverlening.”
– Conny van der Aalsvoort, Stafmedewerker diversiteit en informele
zorg bij Sterker sociaal werk, betrokken bij alliantie Cultuur & Welzijn.
De

verbinding

tussen

beleidsterreinen

door de Lindenberg geïnitieerd om patiënten in

gezondheid en cultuur kan plaatsvinden door

het ziekenhuis meer regie te geven tijdens hun

middel van cultuurinterventies. We hebben de

ziekteproces. Bij dit project wordt, via het

stakeholders vragen gesteld over hun kennis en

medium

gebruik van cultuurinterventies. Het blijkt dat de

traditionele

term

weinig

hulpverlening. Dit duidt vooral op de eigen

bekend is bij de stakeholders. Wel blijken veel

ambities van de organisaties om cultuur te

van de organisaties en individuen die nog niet

verbinden met gezondheid.

met

Aanbeveling:

cultuurinterventie

de

vooralsnog

cultuurinterventies

werken

veel

cultuur,

verder

gekeken

medische

en

dan

de

psychisch

enthousiasme en motivatie te hebben om

Zorg voor een gezamenlijk gebruik van de

gezondheid te stimuleren door middel van

term cultuurinterventie en zet in op het

cultuur. Een aantal van de belanghebbende

bekender maken van deze term binnen de

organisaties en initiatieven blijkt al doelbewust in

gemeente Nijmegen en onder stakeholders.

te zetten op het verbeteren van de gezondheid of
het welzijn van inwoners middels culturele
projecten.

3.5 Effecten van
cultuurinterventies

“Cultuur is een manier om creatief bezig te zijn en jezelf te uiten.” –
Loes Eggink, beleidsadviseur Cultuur & Jeugd gemeente Nijmegen.
De

keuze

om

aan

Wij hebben stakeholders gevraagd naar hun

gezondheid wordt door sommige organisaties

visie op het belang en de mogelijke effecten van

gemaakt omdat het hun kan helpen te voldoen

cultuurinterventies op de positieve gezondheid

aan de speerpunten van de Cultuurvisie Groei.

van de mens. Uit de gesprekken blijkt dat er

2020 van de gemeente Nijmegen. Hierin wordt

overwegend

gepleit voor verbinding van het domein cultuur

cultuurinterventies, met name op het gebied van

met andere domeinen. Tegelijkertijd wordt deze

preventie.

keuze voor verbinding ook vaak gemaakt omdat

cultuurinterventies die momenteel al worden

het aansluit bij de eigen ambities van de

toegepast, zijn: mindfulness en creatieve- of

organisatie.

dat

vaktherapie (schilderen, dansen, zelf muziek

plaatsvindt in de LUX bijvoorbeeld, legt omwille

maken, etc.). Een belangrijke kanttekening

van deze twee redenen links tussen onder andere

hierbij is dat bepaalde interventies onder

de domeinen cultuur, politiek, wetenschap en

verschillende begrippen kunnen worden

Het

cultuur

te

filmfestival

koppelen

InScience

aandacht
Enkele

is

voorbeelden

gezondheid. Daarnaast is het project Blue Zone

PAGINA 11

voor
van

geschaard. Dit is afhankelijk van de context

alle vormen van cultuur op hun eigen wijze

waarin deze worden aangeboden, evenals de

welzijnsbevorderend kunnen werken.

interpretatie van het begrip cultuur op zichzelf. Zo
kan mindfulness bijvoorbeeld worden gezien als

Cultuurinterventies blijken het meest effectief te

cultuurinterventie in de zin dat het van invloed is

zijn wanneer deze specifiek aansluiten bij een

op de bedrijfscultuur in een organisatie, of als

bepaalde doelgroep evenals wanneer enkele

gezondheidsinterventie waarbij patiënten wordt

voorwaarden zoals laagdrempeligheid blijven

geleerd om beter om te gaan met hun psychische

gewaarborgd (zie sectie 3.9 Voorwaarden voor

klachten. Uit de gesprekken blijkt tevens dat

cultuurinterventies). Op het gebied rondom

cultuurinterventies een grote rol spelen op

actieve vs. passieve deelname aan cultuur en

diverse vlakken. Zo vertellen stakeholders dat het

cultuurinterventies zijn de meningen verdeeld.

aanbieden van cultuurinterventies van meer-

Enkele stakeholders benoemen dat het van

waarde is bij de volgende aspecten:

cruciaal belang is om actief mee te blijven doen
aan activiteiten op de langere termijn, terwijl

Het kunnen uiten van emoties

anderen

een

Ontspanning

combineren

Het in contact kunnen treden met anderen

onthalen van de meeste betekenis.

van

meerwaarde
beide

zien

vormen,

in

het

voor

het

Het voorkomen van isolement en psychische
klachten

Aanbevelingen:

Zelfontwikkeling

Zet cultuurinterventies actief in. Dit draagt bij

Zingeving

aan de bevordering van diverse aspecten (zie

Het aanspreken van oerinstincten

bovenstaande punten).

Het veranderen van perspectieven

Maak gebruik van een combinatie tussen

Inclusiviteit

passieve en actieve deelname aan
cultuurinterventies. Dit heeft naar

Waarbij

het

laatste

aspect

gerealiseerd

door

het

verschillende

doelgroepen

kan

worden

betrekken
(zie

sectie

verwachting het grootste effect.

van
3.14

Doelgroepen ouderen en lage inkomens voor

nadere toelichting).

3.6 Focus op mentale
gezondheid
In de interviews gaf een aantal van de

Interessant hierbij is dat enkele stakeholders

belanghebbende organisaties en individuen aan

benoemen dat het niet duidelijk is of de

zich - in meer of mindere mate - bewust te

bovengenoemde effecten toe te schrijven zijn

focussen op de mentale gezondheid van

aan de inhoud van culturele activiteiten per se, of

mensen. Een eerste reden hiervoor is de corona

aan het belang van meedoen aan een sociale

pandemie die ervoor heeft gezorgd dat er een

activiteit. Wel is er een algemene consensus dat

groter beroep wordt gedaan op de mentale
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weerbaarheid

van

mensen.

Met

name

met andere mensen of beter functioneert op

eenzaamheid is een groter probleem geworden.

school en in de rest van de samenleving. Dit

Veel organisaties en individuen binnen de

potentiële neveneffect wordt door één van onze

cultuursector geven aan dat de pandemie het

stakeholders het “rimpeleffect” van cultuur-

belang van cultuur benadrukt. Cultuur zorgt

participatie op de maatschappij genoemd.

“Dus als je ergens daarin geraakt wordt, dan heeft dat een
rimpeleffect. [...] Het gaat niet om mega grote groepen, maar die ene
persoon, die kan weer een verschil maken en dat druppelt uit.” –
Shura Glasmacher, transformatie coach, spiritual artist en eigenaar
Power In Motion.
immers voor sociale contacten en verbintenis
tussen mensen.
Een tweede reden die de stakeholders hiervoor

3.7 Verbinding tussen de
domeinen cultuur en
gezondheid

bij

De wens voor verbinding tussen de domeinen

patiënten met lichamelijke aandoeningen of

cultuur en gezondheid is niet nieuw. Sterker nog,

ziekten. Cultuur kan worden ingezet om deze

het is iets wat ook al op universiteiten, in andere

patiënten te helpen leren omgaan met hun

gemeenten en in andere landen gebeurt. Ook in

ziekten,

Nijmegen

noemen,

zijn

het

de

psychische

project

Blue

klachten

Zone

van

het

RadboudUMC is hier een voorbeeld van.

is

deze

wens

voor

verbinding

aanwezig en dit wordt dan ook door veel van de
geïnterviewde stakeholders als een logische

Een derde en laatste reden voor de focus op

verbinding ervaren. Een dergelijke verbinding

mentale gezondheid zijn de neveneffecten die op

heeft momentum nodig en daarom lijkt de tijd nu

maatschappelijk niveau kunnen plaatsvinden.

rijp voor de gemeente Nijmegen om hierop aan

Het project Power in Motion houdt bijvoorbeeld

te

dansworkshops op middelbare scholen voor

welwillendheid alleen niet voldoende om de

studenten en hun docenten. In eerste instantie

verbinding tot stand te laten komen en te

zouden deze workshops de mentale gezondheid

verankeren in beleid van zowel de gemeente als

van het individu kunnen bevorderen.

instellingen.

haken.

Helaas

is

momentum

en

“Cultuurinterventies sluiten aan omdat wij in de basis culturele
mensen zijn.” - Lily van Engen, Adviseur bij Cultuur Oost &
Ondernemer in Kunstbedrijven.
In tweede instantie zouden ze er ook voor kunnen

Uit onze interviews met de stakeholders zijn een

zorgen dat een individu door zijn of haar

aantal knelpunten naar voren gekomen die deze

verbeterde mentale gezondheid beter omgaat

verbinding belemmeren. Deze knelpunten zijn in
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een aantal hoofdpunten te onderscheiden:

kunst-

en

cultuurinstellingen

gebruik

van

kunnen maken. Intrinsieke motivatie bij beide
Onzichtbaarheid van de samenwerkende

partijen is in elke situatie noodzakelijk en hier

partij

kan de gemeente Nijmegen ook op inspelen

Institutionele verschillen tussen de twee

door het verstrekken van informatie over het

domeinen

belang van de samenwerking, of door het vroeg

Financiering

in aanraking laten komen van elk van haar

Gemeentelijke organisatie

bewoners met cultuur. Een voorbeeld hiervan is
het aanbieden van muzieklessen op school.

Onzichtbaarheid van de samenwerkende partij

Een

belangrijk

onderdeel

van

een

goede

Institutionele verschillen tussen de domeinen

samenwerking is weten met wie je moet

cultuur en gezondheid

samenwerken. Omdat de samenwerking nieuw is,

De domeinen cultuur en gezondheid zijn twee

kennen de verschillende partijen in het cultuur-

aparte werelden, dit bemoeilijkt de verbinding.

en gezondheidsdomein elkaar nog niet waardoor

Zo wordt er tussen de twee domeinen een

de verbinding moeizaam tot stand komt. Dit is

‘andere taal’ gesproken en is ook het tempo

een

waarmee

standpunt

dat

door

ieder

van

onze

gewerkt

wordt

verschillend.

Bij

geïnterviewden onderstreept werd. Daarnaast is

zorginstellingen worden projecten vaak over een

het ook de ontmoeting met de juiste mensen van

lange tijd uitgedacht terwijl de cultuursector ook

een organisatie die de samenwerking kan

aan

versnellen en verduurzamen, zoals individuen die

gebonden is. Tevens worden zorginstanties

dezelfde visie delen. Wanneer de twee partijen

gezien als gesloten organisaties die vooral naar

eenmaal

een

binnen kijken voor oplossingen. De uitreiking

slaagt

naar een ander domein lijkt dus vooral vanuit de

bijvoorbeeld het project Cultuur op Recept er

cultuursector te komen. Desalniettemin is de

goed in om huisartsen te werven. De gemeente

welwillendheid bij gezondheidsinstanties ook

heeft

stad

aanwezig. Voor de gemeente Nijmegen ligt hier

organisaties en individuen op hetzelfde niveau

de uitdaging om die institutionele verschillen te

met elkaar te verbinden en kan dit zelfs

verkleinen.

in

samenwerking

een

contact
goed

mooie

komen
lopen.

positie

om

kan
Zo

in

de

de

beschikbaarheid

van

kunstenaars

gemakkelijk faciliteren door gebruik te maken van
overkoepelende organisaties, zoals de Cultuur

Financiering

Academy. Hieruit kan een netwerk ontstaan waar

Hier wordt verder op ingegaan in de volgende

zowel gezondheids- en welzijnsinstellingen als

sectie 3.8 Financiering.

“Bezuinigingen op kunst en cultuur zorgt voor een leefachterstand in
plaats van een leerachterstand.” - Shura Glasmacher, transformatie
coach, spiritual artist en eigenaar Power In Motion.
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Gemeentelijke organisatie

werkgroepen kunnen opgezet worden, zo

De reorganisatie die binnen de gemeente

ook een database voor de cultuur en

Nijmegen heeft plaatsgevonden zal naar alle

zorgsectoren waar zichtbaar wordt gemaakt

waarschijnlijkheid helpen de verbinding op

welke

beleidsniveau te faciliteren en taalverschillen, die

verbinding makkelijker te maken is. Hier

ook bij de gemeente aanwezig zijn, weg te

moeten

nemen.

kunstenaars niet vergeten worden.

Daarnaast

worden

er

binnen

de

organisaties
vooral

wat

ook

doen

kleine

en

een

individuele

gemeente bepaalde instanties aan werknemers

Zet laagdrempelige cultuurcentra op om het

gekoppeld om zo de twee beleidsterreinen met

contact verder te vergroten. Dit geeft mensen

elkaar

uit verschillende standen en klassen de kans

in

verbinding

te

brengen.

De

samenwerking is echter nog in een beginfase en

om samen te komen en kunst te ervaren.

vindt plaats op projectmatige basis. Zo zitten

Speel in op de intrinsieke motivatie van beide

leden van het beleidsterrein cultuur bijvoorbeeld

partijen. De gemeente kan hierop inspelen

nog

nieuwe

door het verstrekken van informatie over het

preventieprogramma, maar kunnen deze pas later

belang van samenwerking. Ook kan dit in de

aansluiten. Dit terwijl beide partijen het meeste

stad zelf door de verbinding bij zorg-, welzijn-

effect van de samenwerking ondervinden als

en cultuuropleidingen te implementeren. Tot

cultuurprofessionals al vanaf het begin van een

slot kan de gemeente ervoor zorgen dat haar

project meedenken. Ook is er vanuit de gemeente

inwoners al vroeg in aanraking komen met

Nijmegen veel contact met de managementlaag

cultuur door bijvoorbeeld muzieklessen op

van cultuur- en welzijnsorganisaties en worden

scholen aan te bieden.

hiermee

ondernemers

Verminder de institutionele verschillen tussen

overgeslagen. Verder wordt er te veel gedacht in

de twee domeinen. Dit kan gefaciliteerd

een ‘jouw en mijn domein’ mentaliteit, terwijl er

worden door binnen een werkgroep te sturen

veel overlap tussen de domeinen zit. Tot slot zal

op het bespreken van ieders achtergrond en

een verbinding tussen cultuur en gezondheid

competenties.

niet binnen korte tijd gerealiseerd worden en

Bied cultuur bij een gezondheidsinstelling

heeft dit een lange adem en voldoende inzet

aan als middel in plaats van therapie.

nodig.

Hierdoor neemt de behoefte voor een

niet

vast

kleine

aan

tafel

bij

creatieve

het

evidence based manier van werken af en
Aanbevelingen:

voelt de patiënt zich even geen patiënt meer.

Zorg voor zichtbaarheid van de verschillende

Betrek cultuur aan het begin van een project.

domeinen. De gemeente moet zijn positie

De

gebruiken om organisaties en individuen op

aangesloten zijn dienen juist ingezet te

hetzelfde niveau met elkaar te verbinden, met

worden, zo zorg je voor de meeste impact.

of

Vermijd het denken in domeinen. De focus

zonder

het

gebruik

van

een

overkoepelende organisatie. Netwerken en

professionals

die

bij

het

project

moet liggen op wie wat kan inbrengen op wat
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er

nodig

is

vanuit

domeinoverstijgend

de

inwoners.

werken

moet

Het

Dit zou ervoor zorgen dat organisaties niet

ge-

steeds opnieuw geld hoeven aan te vragen, wat

faciliteerd worden. Dit kan bijvoorbeeld door

momenteel veel tijd en moeite kost.

als beleidsmedewerker een werkbezoek te
brengen bij een stakeholder uit het andere

Concurrentie verminderen

domein of met een trainingsdag/ervaring met

Tevens hebben de stakeholders aangegeven

het team te plannen.

dat ze ervaren minder subsidie te krijgen indien

Zet de beweging in gang. Koppel cultuur aan

er een samenwerking ontstaat tussen cultuur- en

gezondheid-gerelateerde beleidsprogramma's

gezondheidsorganisaties dan wanneer ze dit

die binnen de gemeente al klaarliggen om

onafhankelijk zouden doen. Dit zorgt voor een

verbinding te initiëren. Zo vermijd je dat het

vorm van financiële concurrentie. Als samen-

momentum dat nu voor de verbinding is aan je

werkingen evenveel of meer subsidie kunnen

voorbij gaat.

opleveren, zou dit aantrekkelijker worden voor
stakeholders. Daarnaast werd ook het belang

3.8 Financiering

benadrukt van kleine organisaties, aangezien

Uit onze interviews is gebleken dat de meeste

verrichten,

cultuur- en gezondheidsganisaties de gemeente

waarderen als er meer subsidies beschikbaar

een belangrijke stakeholder vinden, voornamelijk

voor zouden zijn voor kleine organisaties.

niet

alleen

grote
dus

organisaties
zouden

goed

stakeholders

werk
het

vanwege haar subsidieverstrekkende rol. De
subsidie speelt namelijk een grote rol in de

Verminder verschillende benaderingen

financiering van projecten van de organisaties.

domeinen

Echter zijn we tijdens de interviews tegen een

Ook werd herkend dat er verschillen zijn binnen

aantal obstakels aangelopen die een rol spelen bij

het gezondheidsdomein ten opzichte van het

de samenkomst van de domeinen cultuur en

cultuurdomein wat betreft de subsidies. Binnen

gezondheid.

het

gezondheidsdomein

worden

enorme

subsidies namelijk als normaal gezien, maar
Domein-overstijgend werken is een oplossing

binnen cultuur niet. Deze sector krijgt tevens

Het grootste obstakel dat genoemd is, is dat

moeilijker subsidies. Verder werd aangegeven

subsidies momenteel worden verleend vanuit

dat de cultuurorganisaties het betreuren dat er

bepaalde domeinen. Voor organisaties die zich op

veel bezuinigd lijkt te worden binnen hun

het snijvlak tussen cultuur en gezondheid

domein. Ze zouden graag zien dat er minder

bevinden, is dit nadelig want zij voldoen niet aan

kunst en cultuur wegbezuinigd wordt. Eén van

de huidige eisen van beide domeinen om een

de stakeholders deed de aanbeveling dat

subsidie te krijgen. Daarnaast kwam bij meerdere

culturele activiteiten gratis zouden moeten zijn

interviews naar voren dat er een verlangen heerst

voor alle jongeren t/m 27 jaar, aangezien dit

naar een structurele financiële ondersteuning van

goed zou zijn om gelijke kansen te creëren.

de gemeente om zo projecten te verduurzamen.
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“Als je het hebt over gelijke kansen, dan moeten de
basisvoorzieningen eerst goed zitten.” - Josefiene Poll, Specialist
Onderzoek bij Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en
Amateurkunst.
Subsidie-eisen

Uit de interviews is gebleken dat de afspraken
rondom

een

subsidie

uit

verschillende

Aanbevelingen:
Werk

domein-overstijgend

zodat

een

onderdelen bestaan, zoals het hebben van een

subsidie kan ontstaan voor cultuur en

goed verhaal. Daarnaast zijn er voorwaarden aan

gezondheid (waar beide domeinen geld in

verbonden zoals het houden aan (en uitvoeren

kunnen leggen) of dat er los van de

van) het cultuurbeleid of het vervullen van een

domeinen subsidie kan worden verstrekt. Dit

maatschappelijke

vermindert

opdracht.

Echter

kan

het

aantonen van maatschappelijk nut voor cultuur

tevens

de

concurrentie

die

momenteel bestaat.

Evidence-based

Gebruik eventueel een structureel flexibel

onderzoek voor nadere toelichting). Hierdoor zijn

budget om te voorkomen dat organisaties

er

buiten de subsidie-eisen vallen.

lastig

zijn
voor

(zie

sectie

de

3.11

welzijnsorganisaties

prestatieafspraken

dan

meer

voor

de

Zet

in

op

structurele

financiële

cultuurorganisaties. Over de subsidie-eisen voor

ondersteuning. Dit zal op lange termijn veel

cultuur zijn wisselende meningen. De één vindt

tijd en geldverspilling besparen.

dat er te veel eisen zijn, terwijl de ander vindt dat

Zorg dat wanneer een samenwerking tussen

er meer eisen gesteld mogen worden zoals

de

aanbod uitbreiding door cultuurinterventies. De

evenveel subsidie krijgt als wanneer er

meningen zijn ook verdeeld over het aanvragen

onafhankelijk gewerkt wordt. Zo bevorder je

van de subsidie, sommigen vinden het veel

samenwerkingen.

papierwerk, waar anderen er wel begrip voor

Maak meer ruimte voor subsidies voor kleine

hebben.

organisaties.

domeinen

ontstaat,

deze

minstens

Maak cultuur gratis voor jongeren t/m 27 jaar.
De rol van de zorgverzekeraar

Verbeter de manier van uitzetten en de

De rol van de zorgverzekeraars is tevens van

dynamiek van de subsidies, met name voor

belang

van

cultuur. Luister hierbij naar de problemen die

bepalen

subsidieaanvragers aankaarten en gebruik

namelijk wat er vergoed wordt. Als blijkt dat

deze ervaringen om het proces te verbeteren.

cultuurinterventies

Maak

als

organisaties

het
gaat.

om

de

financiering

Zorgverzekeraars
geld

besparen

door

de

het

aanvragen

van

subsidies

preventieve werking, dan zullen zorgverzekeraars

makkelijker door middel van uitlegvideo’s.

eerder geneigd zijn om cultuur op te nemen in het

Probeer cultuur in het basispakket van de

basispakket. Dit zorgt vervolgens voor meer

zorgverzekering te krijgen, zodat er meer

budget voor organisaties.

budget onstaat voor organisaties.
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3.9 Voorwaarden voor
cultuurinterventies
Het inzetten van cultuur voor het bevorderen van de positieve gezondheid binnen de
gezondheid en welzijn staat nog in de kinderschoenen. Dit betekent dat de voorwaarden voor
cultuurinterventies onderling nog niet formeel zijn afgestemd. Wat wel is gebleken, is dat de
meningen van de stakeholders hierover algeheel overeenkomen, al worden deze onderling niet
van nature concreet gecommuniceerd. Daarom staat hieronder een lijst van algemene
voorwaarden voor cultuurinterventies vanuit de stakeholders:
De cultuurinterventie moet een concreet doel hebben met daarbij behorend een uitgewerkt
plan voor aanvang.
De domeinen cultuur en gezondheid moeten beide vanaf het begin aanwezig zijn bij het
concreet maken van de cultuurinterventie.
Cultuurinterventies moeten altijd in gesprek met de beoogde doelgroep ontworpen worden.
Er

moeten

duidelijke

afspraken

gemaakt

worden

met

de

financierders

en/of

subsidieverstrekkers voor aanvang van de cultuurinterventie.
Cultuurinterventies moeten begonnen worden met de afspraak dat zij voor de lange termijn
zijn en niet alleen voor de korte termijn.
Er moet ruimte gegeven worden voor experimenteren binnen cultuurinterventies en
innovatie moet gepromoot worden.
Cultuurspecialisten moeten artistieke vrijheid gegeven worden om zo van hun intrinsieke
motivatie gebruik te kunnen maken voor de cultuurinterventie.
Cultuur heeft haar eigen intrinsieke waarde, maar met de juiste aanpak kan zij ook
maatschappelijke relevantie bezitten benodigd voor cultuurinterventies.
Het aanbieden van cultuurinterventies zal altijd een element van maatwerk bezitten,
waardoor ieders individuele belang even essentieel is.
Cultuurinterventies moeten laagdrempelig zijn, zodat niemand financieel gelimiteerd is om
hieraan deel te nemen.
Cultuurinterventies moeten inclusief zijn, zodat niemand wordt uitgesloten voor deelname.
Elke vorm van cultuur kan ingezet worden bij een cultuurinterventie, niet alleen hoge cultuur.
De voorwaarde waar verdeeldheid over was bij de stakeholders, was het belang van
wetenschappelijke evidentie. Dit meningsverschil wordt behandeld in sectie 3.11 Evidencebased onderzoek.
Aanbeveling:
Stel voorwaarden op voor cultuurinterventies, zoals hierboven gecompileerd, voor binnen de
gemeente om zo iedereen op dezelfde lijn te krijgen en duidelijkheid binnen dit nieuwe veld te
creëren.
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3.10 Verduurzaming van
cultuurinterventies

Verder is er, zoals besproken in sectie 3.8

Momenteel vinden cultuurinterventies alleen
incidenteel plaats en zijn deze van relatief korte
duur. Hierbij gaat nodeloos tijd, energie en geld
verloren. Daardoor is het van belang dat op het
gebied

van

cultuurinterventies

ook

verduurzaming qua beleid gaat plaatsvinden.
Er

is

gebleken

dat

de

frequente

beleidsveranderingen vanuit nieuwe colleges van
burgemeesters
bijdragen

en

aan

wethouders

de

averechts

verduurzaming

van

cultuurinterventies. Door met hun nieuwe beleid
steeds

opnieuw

doelstellingen

en

te

focussen

op

doelgroepen

is

andere
er

geen

verduurzaming mogelijk. Dit zou opgelost kunnen
worden als er niet vanuit doelstellingen of
doelgroepen wordt geredeneerd, maar vanuit
maatschappelijk relevante thema’s. Deze thema’s
zullen van een langere duur zijn, waardoor er
meer stabiliteit binnen dit veld qua subsidies en
maatschappelijke

opdracht

zal

bestaan.

Overigens zal deze aanpak zorgen voor een multien

interdisciplinaire

verschillende

velden,

werkwijze
waarbij

tussen

Financiering, gebleken dat het gebrek aan
structurele

subsidie

cultuurinterventies

of

een

budget
gemis

voor

is

voor

stakeholders. Verbeteringen op dit vlak zullen
leiden

tot

een

verduurzaming

van

cultuurinterventies.
Aanbeveling:
Verduurzaam gemeentelijk beleid rondom
cultuurinterventies door:
te werken vanuit thema’s en niet alleen
doelgroepen en doelstellingen,
multi- en interdisciplinair werk aan te
sporen,
een gezamenlijk netwerk op te zetten
voor beide velden met het Cultuur
Netwerk Nijmegen als mogelijke aanjager,
een plek hiervoor te geven binnen
huidige

subsidieregelingen

of

het

opzetten van een nieuwe subsidieregeling.

3.11 Evidence-based onderzoek

innovatie

Uit onze interviews bleek dat het meten van het

gewaarborgd zal worden en hokjesdenken wordt

effect van cultuurinterventies op de gezondheid

tegengegaan.

een controversieel onderwerp is. Het idee achter
het meten van cultuurinterventies is om uit te

Dit hokjesdenken, dat evengoed plaatsvindt

komen op effectieve en werkzame interventies.

binnen de gemeente Nijmegen als bij de andere

In tegenstelling tot de zorgsector is er binnen de

stakeholders, zorgt dat communicatie tussen

cultuursector

verschillende organisaties moeilijk tot stand komt.

onderzoekstraditie. Bij een aantal organisaties

Om dit tijdrovende obstakel te overkomen, moet

wordt er echter wel gebruik gemaakt van

er een gezamenlijk netwerk vanuit de gemeente

effectief bewezen interventies, door bijvoorbeeld

opgezet worden voor enerzijds de cultuursector

interventiedatabanken

en anderzijds de gezondheids- en welzijnssector

sommige professionals die momenteel cultuur-

minder

sprake

te

van

raadplegen.

met hierbij als mogelijke aanjager het Cultuur
Netwerk Nijmegen (CNN) of de Cultuur Academy.
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een

Voor

“In de kunstwereld is men soms huiverig voor effecten meten, omdat
dan bepaald kan worden waar welke kunstenaar goed voor is. Die
nuttigheidswaarde staat haaks op de intrinsieke waarde van kunst en
cultuur.” - Let Geerling, hoofd Radboud Kunst & Cultuur.
interventies organiseren binnen de zorg is dit ook

geld voor krijgt of dat culturele activiteiten zelfs

de

onderbouwde

als interventies worden meegenomen in de

cultuurinterventies te kunnen implementeren

zorgverzekering. Bovendien hebben sommige

binnen

professionals uit de cultuursector oprechte

enige

manier
de

om

goed

gezondheidszorg.

Andere

deskundigen uit de cultuursector zijn niet even

interesse

enthousiast

cultuur-

bijvoorbeeld het brein en vinden zij dat de

interventies, maar erkennen wel dat dit belangrijk

intrinsieke waarde van cultuur en meetbaarheid

kan zijn voor subsidieaanvragen en het maken

naast elkaar moeten kunnen bestaan. Anderzijds

van

met

kost onderzoek naar meetbaarheid veel tijd en

de

geld. Dat geld zou mogelijk beter kunnen

cultuursector vinden het meten van cultuur zelfs

worden geïnvesteerd in de uitvoering van

problematisch, omdat kunst en cultuur geen

cultuurinterventies.

meetbare variabelen zijn. Naar de meetbaarheid

gezondheidswinst ook erg moeilijk te meten op

van cultuurinterventies is niettemin al onderzoek

een relatief korte termijn.

over

financiële

het

meten

afspraken,

zorgverzekeraars.

van

bijvoorbeeld

Anderen

binnen

in

het

effect

van

Daarnaast

cultuur

is

op

de

verricht. Zo heeft Movisie in 2018 een dossier
uitgebracht met het volgende onderwerp: “Wat

Vaak wordt cultuur ook met een intuïtief

werkt bij culturele interventies voor ouderen?”. Uit

vermogen geassocieerd. Dat laatste kan echter

dit dossier blijkt dat cultuur het cognitieve en

moeilijk

probleemoplossend

fysieke

cultuurmakers betogen dat uit de praktijk volgt

bevorderen,

wat wel en niet functioneert en dat onderzoek

gezondheid

van

vermogen
ouderen

kan

en

evenals stress verminderen.

worden

aangetoond.

Sommige

daarna derhalve niet per sé noodzakelijk is.

“Er zit vooral veel kennis in de professionals zelf, laten we die vooral
serieus nemen.” - Josefiene Poll, Specialist Onderzoek bij Landelijk
Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst.
De voor- en nadelen

Enkele individuen binnen het welzijnsdomein

Evidence-based onderzoek verrichten naar het

geven ook aan dat het misschien voldoende is

effect van cultuur op de gezondheid heeft zijn

om

voor- en nadelen. Enerzijds zou door het meten

cultuurinterventies elders. Er kan dan een

van cultuur kunnen worden nagegaan welk effect

voorbeeld genomen worden aan wat bewezen

dit op zorgpreventie heeft. Het gevolg daarvan

werkt op landelijk of internationaal niveau,

zou kunnen zijn dat de cultuursector daar meer

zonder er zelf opnieuw onderzoek naar te doen.

te

kijken

naar

best
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practices

van

Meetbaarheid

Wat er onder meetbaarheid wordt verstaan of wat
meetbaarheid

ook

een

effect

van

Uit de interviews blijkt dat er door verschillende

cultuurinterventies op het brein kan worden

partijen nog wel verschillend gekeken wordt

gemeten, evenals het aantal bezoeken aan de

naar de functie die cultuur vervult. Een vraag die

huisarts. Verder kan het succes van activiteiten

vaak naar voren kwam was: is cultuur een middel

worden

om gezondheid te bevorderen of is het ook een

onderwerp

precies

van

bepaald

inhoudt

discussie.

door

is

3.12 Cultuur als middel en/of
doel

Het

gesprekken

met

deelnemers te voeren, vragenlijsten te gebruiken

doel op zich?

en frequentie van terugkeer van deelnemers te
De opzet van ons project legt een grote nadruk

turven.

op de rol van cultuur als een middel. Door
Ten slotte dient nog te worden benadrukt dat de

cultuur en gezondheid aan elkaar te koppelen

meningen verdeeld zijn over de vraag of en hoe

hopen we dat gezondheid bevorderd kan

cultuurinterventies moeten worden gemeten.

worden. Vrijwel alle geïnterviewde stakeholders

Maar één ding is zeker: te allen tijde moet de

zagen deze rol van cultuur als middel. Het

beleving van de deelnemer centraal staan.

grootste verschil in meningen ontdekten we
tussen de stakeholders die de toegevoegde
waarde van cultuur zien als een activiteit waar

Aanbevelingen:
Houd geen strenge definitie van evidence-

mensen aan deelnemen, en de stakeholders die

based onderzoek aan. Een tevredenheids-

de inhoud van cultuur ook als waardevol

onderzoek of een geluksschaal zouden ook

beschouwen. Onder de eerste groep werd er

onder meetbaarheid van cultuurinterventies

vaak

moeten vallen.

deelnemen aan een activiteit is dat zorgt voor

Als evidence-based onderzoek niet bestaat

gezondheidsbevordering

voor een cultuurinterventie, kijk dan naar ‘best

inhoud van een activiteit. De andere groep

practices’ of landelijk of internationaal niveau.

stelde dat cultuur op zichzelf ook belangrijk is en

Zorg dat onderzoeken naar cultuurinterventies

een intrinsieke waarde heeft.

breed worden uitgevoerd

en

dat

getwijfeld

of

het

niet
in

gewoon

plaats

van

het
de

deze

resultaten gedeeld moeten worden. Dit kan

Een

advies

dat

we

van

verscheidene

helpen om toekomstige cultuurinterventies te

geïnterviewden hebben gekregen over dit

faciliteren.

onderwerp is dat het één het ander niet uitsluit.
Aan de ene kant kan cultuur als middel worden
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aangeboden om bepaalde maatschappelijke

Kunstenaars

onderwerpen op te lossen. Voor deze functie zou

Kunstenaars en creatievelingen kunnen helpen

het meten van de effecten ook een optie kunnen

met activiteiten zoals zingen of schilderen met

zijn, zoals voorgaand besproken. Tegelijkertijd

ouderen, wat positieve effecten kan hebben op

moet er voldoende geld en middelen beschikbaar

mentaal welzijn. Hier zijn we gewaarschuwd dat

blijven om cultuur op zich aan te bieden, waarbij

kunstenaars geen positie van therapeuten of

de intrinsieke waarde van een activiteit centraal

docenten in moeten gaan nemen. Het is

staat.

belangrijk dat als je kunstenaars hierbij betrekt,
dat je hun werkzaamheden duidelijk afbakent.

We zijn er achter gekomen dat dit voor

Ook is het belangrijk dat kunstenaars de

verscheidene

de

artistieke vrijheid krijgen om zo van hun

cultuursector, een belangrijk onderwerp is. Het is

intrinsieke motivatie gebruik te maken bij een

belangrijk om de waarde van cultuur op zich niet

cultuurinterventie. De verwachting is dat de

uit het oog te verliezen, vooral omdat je anders

relatie van de kunstenaar met het project dan het

mogelijk partijen van de cultuursector vervreemd.

best zal zijn, wat tot het meeste effect van de

stakeholders,

vooral

uit

cultuurinterventie zal leiden.
Aanbeveling:
Zie cultuur niet te veel als alleen een

Vaktherapeuten

instrument. Als je dit wel doet loop je het risico

Vaktherapeuten zijn ook bezig met creatieve

dat de intrinsieke waarde van cultuur uit het

activiteiten maar zij doen dit met een ander doel

oog wordt verloren. Houd als gemeente altijd

in gedachte: het behandelen van een patiënt.

rekening met de spanning tussen deze twee

Waarbij de rol van kunstenaars kan inspelen op

functies van cultuur, zowel in gesprek als in

preventie van klachten, worden vaktherapeuten

documenten.

pas ingezet als er een probleem moet worden
opgelost. Deze twee partijen kunnen naast

3.13 Rol van de kunstenaars en
vaktherapeuten

elkaar opereren, en we hebben ook van
meerdere stakeholders gehoord dat ze hiervoor
openstaan.

Een ander thema dat naar voren kwam uit de
interviews is wat voor rol er weggelegd zou

Aanbeveling:

kunnen zijn voor twee groepen: kunstenaars en

Betrek lokale kunstenaars en vaktherapeuten

vaktherapeuten.

suggesties

bij projecten. Houd hierbij wel rekening met

ontvangen om van de expertises van beide

hun expertises en zorg dat hun rol in

partijen meer gebruik te maken, door ze

projecten duidelijk is afgebakend.

We

hebben

bijvoorbeeld in te zetten in verpleeghuizen. Wel
moeten de taken van deze beide groepen dan
duidelijk worden afgebakend.
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3.14 Doelgroepen ouderen en
lage inkomens

waardoor organisaties zich vervolgens opnieuw
aan moeten passen aan de nieuwe doelgroep en

Inclusiviteit is een randvoorwaarde van dit

soms al bestaande projecten moeten laten

beleidsadvies. Om die inclusiviteit mogelijk te

vallen. Een mogelijke oplossing zou zijn om te

maken vereisen sommige kwetsbaardere groepen

werken met thema’s in plaats van doelgroepen,

meer aandacht. Dit is noodzakelijk zodat iedereen

zodat instanties op een meer duurzame manier

gelijke kansen heeft op gezondheid en zoveel

kunnen werken. Werken met bijvoorbeeld het

mogelijk mensen mee kunnen doen. De twee

thema ‘eenzaamheid’ maakt het mogelijk om

doelgroepen die extra benadrukt zijn in het

ouderen, jongeren, lagere inkomens etc. te

opstellen van dit beleidsadvies zijn ouderen en

betrekken bij activiteiten, allemaal in het kader

inwoners met een structureel laag inkomen.

van hetzelfde thema. Dat past ook beter bij de
kernwaarde van inclusiviteit. Er zijn daarnaast

Uit gesprekken met stakeholders blijkt dat er voor

ook per doelgroep specifieke observaties. Deze

ouderen en inwoners met een structureel laag

worden hieronder behandeld.

inkomen al relatief veel goede initiatieven zijn.
Daarin is de gemeente Nijmegen al goed op weg.

Ouderen

Er werden door de stakeholders echter ook

Er zijn binnen de gemeente al relatief veel goede

enkele verbeterpunten gesignaleerd en wat

initiatieven om de gezondheid en het welzijn van

kanttekeningen geplaatst bij het huidige beleid.

ouderen te verbeteren. Daarbij worden ook

Het meest genoemde punt is dat het gebruik van

steeds vaker culturele activiteiten ingezet of

doelgroepen bij het opstellen van beleid en het

gestimuleerd. Het belangrijkste voordeel van

verstrekken

niet

culturele activiteiten voor de gezondheid van

duurzaam genoeg is, wat de kwaliteit van

ouderen is dat het ouderen in staat stelt om op

interventies beperkt en langdurige samenwerking

een regelmatige en langdurige manier contact te

tussen instanties bijna onmogelijk maakt. Bij

hebben met andere mensen. Een club, zoals een

gebruik van specifieke doelgroepen wisselt de

kerkkoor, fungeert bijvoorbeeld als een plek

focus op een bepaalde doelgroep regelmatig,

waar mensen elkaar regelmatig kunnen zien en

van

subsidie

uiteindelijk
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elkaar kunnen steunen. Een culturele activiteit

een goede manier om deze doelgroep mee te

faciliteert een ongedwongen samenzijn. Een

laten doen. Het is daarin belangrijk dat cultuur

mogelijk verbeterpunt is dat deelname aan clubs

breed geïnterpreteerd wordt: iedere vorm van

of culturele activiteiten voor sommige ouderen

creatieve uiting, zoals schilderen, muziek maken

nog niet voldoende toegankelijk is. Dat heeft twee

of breien, telt al als cultuur. De gemeente zou in

redenen. Ten eerste zijn sommige ouderen fysiek

deze wijkgerichte aanpak kunnen faciliteren.

minder mobiel, bijvoorbeeld door een rolstoel of

Ook zou de gemeente kunnen helpen bij het

gebrek aan vervoer. Ten tweede zijn sommige

verspreiden van kennis van de al bestaande

ouderen simpelweg niet op de hoogte van

mogelijkheden voor inwoners met een laag

mogelijke culturele activiteiten, wat deelname

inkomen.

belemmert. In beide gevallen kan de gemeente
een faciliterende rol spelen door ouderen

Aanbevelingen:

gerichter te wijzen op culturele activiteiten en

Werk met thema’s in plaats van doelgroepen.

ouderen te helpen de drempel van deelname te

Dat

verlagen.

inclusiever en duurzamer te werken.

geeft

organisaties

de

ruimte

om

Neem als gemeente een faciliterende rol in
Lagere inkomens

omtrent het bekend of toegankelijk maken

Voor inwoners van de gemeente Nijmegen met

van initiatieven. Er zijn namelijk al voldoende

een structureel laag inkomen is de drempel voor

initiatieven voor ouderen en inwoners met

deelname aan culturele activiteiten vaak te hoog.

een laag inkomen, maar die initiatieven zijn

Uit gesprekken met stakeholders blijkt dat er voor

vaak nog niet goed bekend of niet goed

deze groep inwoners al relatief veel middelen

toegankelijk.

beschikbaar zijn om toch deel te kunnen nemen,

Breid de sportpas/meedoenregeling uit met

zoals vergoedingen voor activiteiten of gratis

meer cultuuractiviteiten.

concerten, maar dat die middelen tot nu toe nog
onvoldoende bekend zijn bij de inwoners met een
laag inkomen zelf. Daarnaast blijkt dat deelname
aan

sport

voor

deze

doelgroep

vaak

aantrekkelijker is dan deelname aan cultuur. Er
zijn vanuit de stakeholders ook al voorbeelden
van manieren waarop de groep inwoners met een
laag inkomen op een goede manier betrokken
kan

worden

bij

culturele

activiteiten.

Een

wijkgerichte aanpak waarbij bijvoorbeeld in het
wijkcentrum voor een klein bedrag deelname aan
een culturele activiteit mogelijk wordt gemaakt, is
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4. Aanbevelingen
1. Bevorder samenwerking door
institutionele verschillen te
verkleinen tussen de domeinen
cultuur en gezondheid.

2. Maak bewust gebruik van de
term en het gedachtegoed van
‘positieve gezondheid’.

Door zo veel mogelijk domeinoverstijgend te

gezondheid, zoals de positieve benadering en

werken en de institutionele verschillen tussen

het belang van meedoen, worden al door beide

beide domeinen te verlagen, wordt het mogelijk

domeinen

om

in

gezondheid’ wordt echter nog niet structureel

verbinding te brengen. Organiseer bijvoorbeeld

genoeg gebruikt om naar die benadering te

werkgroepen

gemotiveerde

verwijzen. Het zou goed zijn als beide domeinen

beleidsmedewerkers van beide domeinen met

bewust gebruik gaan maken van de term en het

elkaar

zodat

gedachtegoed van ‘positieve gezondheid’, zodat

beleidsmedewerkers elkaar leren kennen en

beide domeinen meer dezelfde taal spreken en

elkaars

zo beter kunnen samenwerken.

beide

aan

domeinen

beter

met

waarbij
tafel

ervaringen

kunnen
en

elkaar

zitten,

competenties

vooraf

De

belangrijkste

waarden

omarmd.

De

van

term

positieve

‘positieve

kunnen bespreken.

3. Werk met thema’s in plaats
van doelgroepen.
Door met thema’s te werken wordt het voor
stakeholders

mogelijk

om

op

een

4. Erken de waarde van cultuur
voor het bevorderen en
behouden van gezondheid.

meer

Cultuur is een belangrijk middel om de

duurzame manier samenwerkingen aan te gaan

gezondheid van de inwoners van Nijmegen te

en meer inclusieve projecten op te zetten.

verbeteren. Daarnaast zijn er binnen Nijmegen al
relatief

veel

ervaren

professionals

die

de

verbinding tussen cultuur en gezondheid op een
goede manier inzetten. Daarbij is het echter wel
belangrijk om niet voorbij te gaan aan de
intrinsieke waarde van cultuur: cultuur is,
behalve als middel, ook belangrijk als doel op
zich.
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5. Zet in op structurele financiële
ondersteuning.
Een goede verbinding tussen cultuur en gezondheid is alleen mogelijk
als die verbinding niet ten koste gaat van financiering van projecten. Een
mogelijke oplossing hiervoor is het domeinoverstijgend verstrekken van
subsidies zodat een subsidie kan ontstaan voor de domeinen samen of
dat er los van de domeinen subsidie kan worden verstrekt.

6. Faciliteer samenwerking tussen organisaties
uit de cultuur- en zorgsector door zichtbaarheid
te vergroten.
Bij organisaties in de gemeente Nijmegen is al veel intrinsieke motivatie
voor samenwerking tussen de cultuur- en zorgsectoren. De gemeente
kan hierop inspelen door organisaties en individuen op hetzelfde niveau
met elkaar te verbinden. Netwerken en werkgroepen kunnen opgezet
worden, evenals een database voor de cultuur- en zorgsectoren waar
zichtbaar wordt gemaakt welke organisaties wat doen. Op die manier
wordt een verbinding makkelijker gemaakt.

7. Verlaag drempels tot deelname aan culturele
interventies.
Er zijn al voldoende initiatieven om cultuur voor iedereen beschikbaar te
maken. Echter zijn deze initiatieven vaak nog niet goed bekend of niet
goed toegankelijk onder inwoners van de gemeente Nijmegen. De
gemeente kan een faciliterende rol innemen door informatie over
culturele activiteiten gerichter te verspreiden en culturele activiteiten
laagdrempeliger te maken. Ook kan het opzetten van cultuurcentra een
brede groep inwoners de kans geven om samen te komen en cultuur te
ervaren.
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Appendix - Lijst met
stakeholders
Conny van der Aalsvoort - Stafmedewerker diversiteit en informele zorg bij Sterker sociaal werk,
betrokken bij alliantie Cultuur & Welzijn
Nancy Albertz - Projectcoördinator Gezond Ouder Worden bij GGD Gelderland-Zuid
Félix René Compen - PhD van het centrum mindfulness aan het RadboudUMC voor onderzoek
naar mindfulness-based therapie voorkankerpatiënten. Student in opleiding tot GZpsycholoog aan het RadboudUMC
Moniek van Daal & Moniek Klabbers - Initiatiefnemer en directeur Club Goud & Cultuurscout bij
Gemeente Nijmegen | Projectontwikkelaar bij Club Goud
Loes Eggink - Beleidsadviseur Cultuur & Jeugd bij Gemeente Nijmegen
Lily van Engen - Adviseur bij Cultuur Oost | Ondernemer in Kunstbedrijven
Let Geerling - Hoofd van beeldende-kunstprogramma bij RadboudUMC en Radboud Universiteit
Lucy Geertman - Straatpastor bij Het Kruispunt Nijmegen
Shura Glasmacher - Transformatie coach, spiritual artist en eigenaar Power In Motion
Suzanne Haeyen - Lector Special Research group Arts & Psychomotor Therapies bij Hogeschool
van Arnhem en Nijmegen | Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen
Hilbrand Harkema - Beleidsadviseur Cultuur bij Gemeente Arnhem
Elza Harthoorn - Beleidsadviseur Sociaal domein bij Gemeente Nijmegen
Fenna Hendriks - Projectleider innovatie en ontwikkeling bij Bindkracht10
Pien Houthoff - Directeur van de LUX
Lieke Jordens - Programmeur Theater bij Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De
Vereeniging
Eveline Kooke - Initiatiefnemer Blue Zone aan het RadboudUMC
Josefiene Poll - Specialist Onderzoek bij Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en
Amateurkunst
Annemieke Raven-de Vries - Muziektherapeut bij Zonnehuisgroep IJssel-Vecht | Ontwikkelaar
muziekkusseninterventie
Hiek Sparreboom & Teddy Vrijmoet - Pianodocent, projectleider, coördinator bij de Lindenberg &
Directeur van de Lindenberg
Jan Spijker - Psychiater bij Pro Persona | Bijzonder hoogleraar chronische depressie aan de
Radboud Universiteit
Lille Witsen Elias - Ontwikkelaar en Programmamanager Cultuur Academy Nijmegen
Carlien de Witte - Ouderenadviseur Sociaal Wijkteam Dukenburg
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