Community art in relatie tot het regionaal
cultuurprofiel van Noord-Brabant

Irene Flapper
1011989
15-06-2019
Bachelor scriptie pre-master
Radboud Universiteit Nijmegen
M.A. van den Haak

Voorwoord
Een aantal maanden geleden heb ik via LinkedIn Jenneke Harings, adviseur cultuurbeleid en
letteren, benaderd met de vraag of ik een dagje mee mocht lopen bij de organisatie Kunstloc.
Vorig jaar heb ik het vak Cultuur en Politiek bij haar gevolgd en was daardoor erg
geïnteresseerd geraakt in deze organisatie. Tot mijn blijdschap mocht ik een dag met haar
meelopen en ondervinden op welke manier Kunstloc werkt en waar zij voor staan. Jenneke
bracht mij ook op het idee voor deze scriptie, door mij te attenderen op de nieuwe regionaal
cultuurprofielen en het onderzoek ‘Waarde van Cultuur: De staat van de culturele sector in
Noord-Brabant’. Daar wil ik haar graag voor bedanken. Daarnaast heb ik de gelegenheid
gekregen Liesbeth Jans en Joosje Duindam van Kunstloc te mogen interviewen, Ad van Niekerk
van de gemeente Den Bosch en kunstenares Mooniq Priem. Hen wil ik ook bedanken voor de
medewerking voor deze scriptie. Als laatste wil ik mijn scriptiebegeleider Marcel van den Haak
bedanken voor de goede en fijne begeleiding.
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Inleiding
Vanuit mijn werkervaring als sociaal wijkbeheerder ben ik altijd geïnteresseerd geweest in
community art. ‘Community art is het inzetten van kunstprocessen voor het aanpakken van
maatschappelijke thema’s’ (Duindam, 15). Community art is altijd volop in beweging en kent vele
gezichten. Elk project kent een spanningsveld tussen sociale uitgangspunten en artistieke vrijheid,
tussen resultaat en proces en tussen creëren en participeren. Doordat ik nu zelf werkzaam ben bij
CultuurOost is dit thema nog meer gaan leven in mijn dagelijkse werkzaamheden. Via Jenneke
Harings, adviseur cultuurbeleid en letteren bij Kunstloc, werd ik geattendeerd op het regionaal
cultuurprofiel van Noord-Brabant. Ik werd nieuwsgierig naar de manier waarop community art tot
uiting komt in dit regionaal cultuurprofiel. Is community art bijvoorbeeld belangrijk voor de regio en
wat zijn de meningen en verwachtingen van diverse professionals hierover? Daarom staat de
volgende onderzoeksvraag centraal:
Wat zijn de meningen en verwachtingen van diverse betrokken professionals over het regionaal
cultuurprofiel van Noord-Brabant in relatie tot community art en welke waardes van cultuur komen
hierin tot uitdrukking?
Het regionaal cultuurprofiel
Het regionaal cultuurprofiel van Noord-Brabant is tot stand gekomen doordat gemeentelijke
besturen, decentrale overheden en de regionale culturele sectoren de behoefte hebben om het
landelijke cultuurbeleid beter aan te laten sluiten op hun eigen regionale context. Het Ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) speelt in op deze behoefte door regio’s de opdracht
te geven een eigen regionaal cultureel profiel te laten maken. Deze profielen zullen deel gaan uit
maken van de gezamenlijke adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur voor de periode 2021-2024.
Brabantstad en zijn partners (Breda, Eindhoven, Helmond, Den Bosch, Tilburg, Provincie NoordBrabant) hebben een cultureel regioprofiel gemaakt met als titel: Brabantstad maakt het:
regioprofiel cultuur Brabantstad 2021-2024. Hierin staat vermeld wat deze regio belangrijk vindt
voor de aankomende jaren met betrekking tot zijn kunst- en cultuursector.
De onderzoeksmethode
Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden ben ik mij eerst verder gaan verdiepen in
community art zelf. Welke definities zijn er met betrekking tot community art en welke
ontwikkelingen en trends zijn hierin zichtbaar? En welke waardes van cultuur komen hierin naar
voren? Om deze vragen te kunnen beantwoorden heb ik ook andere onderzoeken en artikelen met
betrekking tot de waardes van cultuur in relatie tot community art geanalyseerd. Hier heb ik
diverse bronnen over verzameld die in het theoretisch kader verder aan bod komen. Ten tweede
heb ik een formele analyse uitgevoerd met betrekking tot het regionaal cultuurprofiel van NoordBrabant. Ik ben de kernpunten van dit beleidsdocument verder gaan bestuderen en heb hierin ook
de link gelegd met community art.
Naast het analyseren van deze stukken heb ik ook diepte-interviews gehouden met diverse
professionals vanuit drie invalshoeken: de adviseur, de ambtenaar en de kunstenaar. Op welke
manier definiëren zij community art en wat zijn hun verwachtingen met betrekking tot het
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regionaal cultuurprofiel van Noord-Brabant? Hierdoor wordt de onderzoeksvraag vanuit drie
verschillende kanten belicht en besproken. Dit onderzoek levert een bijdrage aan het
onderzoeksveld en het maatschappelijke debat over de regionalisering van het cultuurbeleid
binnen Nederland, omdat het een eerste beschrijving geeft over een regionaal cultuurprofiel in
relatie tot community art. In mijn scriptie doe ik dus een beschrijvend onderzoek, omdat ik diverse
situaties beschrijf, aangeef welke aspecten hierin belangrijk zijn en hierin de onderliggende relaties
bloot leg.
Theoretisch kader
De wetenschappelijke disciplines van dit onderzoek zijn de culturele wetenschappen enerzijds en
de sociaal economische wetenschappen anderzijds. In het theoretisch kader verdiep ik mij namelijk
in de verschillende waardes van cultuur in relatie tot community art. Elk van deze
wetenschappelijke disciplines werpt hier weer een ander licht op: de intrinsieke waardes en de
instrumentele waardes. De theorie van Belfiore en Bennett uit het boek The Social Impact of The
Arts. An Intellectual History en het onderzoek ‘De waarde van cultuur’ van Pascal Gielen vormen
onder andere de leidraad voor dit theoretische kader. De waardes van kunst en cultuur voor zorg,
welzijn en het sociale leven spelen hierin een belangrijke rol. Deze theorieën binnen mijn
onderzoek zijn belangrijk, omdat het weergeeft op welke manieren community art en kunst en
cultuur iets kunnen bijdragen aan onze samenleving. Het onderschrijft mijn eigen geloof in
community art. Deze vorm van kunst gaat namelijk uit van de kracht van mensen en is inzetbaar bij
tal van maatschappelijke opgaven, zoals leefbaarheid, krimp, gebiedsontwikkeling en sociale
samenhang.
Leeswijzer
In hoofdstuk 1 beschrijf ik wat community art precies is en welke discussies, trends en
ontwikkelingen er zijn met betrekking tot dit thema. Daarnaast beschrijf ik diverse culturele
waardes aan de hand van verschillende artikelen en literatuur. Hierin maak ik een verbinding met
community art. Dit hoofdstuk vormt het theoretisch kader van mijn onderzoek. In hoofdstuk 2 ga ik
dieper in op het regionaal cultuurprofiel van Noord-Brabant. Ik licht toe wat de belangrijkste
kernpunten zijn. Hierin maak ik ook weer een link met community art. In hoofdstuk 3 heb ik de
resultaten van de interviews verwerkt. Het onderzoek sluit ik af met een conclusie en een antwoord
op de onderzoeksvraag. In de bijlagen heb ik de interviewguide, de codering en uitgewerkte
interviews toegevoegd.
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Hoofdstuk 1
Community art en de waardes van cultuur
In dit hoofdstuk beschrijf ik wat community art precies inhoudt en welke trends er rondom dit
thema aanwezig zijn. Daarnaast ga ik dieper in op de diverse waardes van cultuur die in relatie
staan tot community art.
1.1 Wat is community art?
Community art roept vaak allerlei vragen op. Want wat is het nu precies? Kan het als kunst worden
beschouwd? Moeten er meetbare resultaten geboekt worden of gaat het juist om het proces?
Moet het een verbindende functie hebben of juist inspireren? Deze vragen zweven allemaal
rondom de discussie met betrekking tot community art. Joosje Duindam, adviseur bij Kunstloc,
omschrijft community art als volgt: ‘het inzetten van kunstprocessen voor het aanpakken van
maatschappelijke thema’s. Hiermee wil je een verandering in de samenleving teweegbrengen. Stel
jezelf dan ook altijd de vraag: wat moet er veranderen? Wat is er aan de hand en waarom is dit een
probleem?’ (Duindam, 15).
Zij geeft aan dat de kracht van community art zit in de samenwerking van allerlei
betrokkenen die een gezamenlijk probleem in de maatschappij willen aanpakken. Deze
betrokkenen kunnen bijvoorbeeld sociale partners, buurtbewoners of kunstenaars zijn. De
combinatie van al die verschillende kwaliteiten van betrokkenen zorgt er juist voor dat
maatschappelijke vraagstukken opgelost kunnen worden of dat er een ander licht op wordt
geschenen. Duindam geeft hierin ook aan dat ‘kunst dus absoluut niet ondergeschikt is aan het
maatschappelijke doel, zoals vaak wordt gedacht. Kunst kan een grote bijdrage leveren aan
verandering zodra het schuurt en de verbeeldingskracht uitdaagt’ (Duindam, 15). De kracht van
community art zit vaak in het artistieke proces. Het gaat dus niet altijd om een concreet en tastbaar
kunstwerk.

1.2 De ontwikkeling van community art
Sinds de jaren tachtig is de marktwerking in de sociale en culturele sector in de mode gekomen.
Maarten van der Linde beschrijft in zijn boek Basisboek geschiedenis, sociaal werk in Nederland dat
‘dienstverlenende instellingen eind jaren negentig met elkaar moesten gaan concurreren om
sociale en culturele projecten binnen te halen’ (Linde, 8). Hij stelt dat de ‘markt van welzijn en
geluk’ hierin overheerst. Dienstverlenende organisaties worden erop gewezen eigen inkomsten te
genereren en zich minder afhankelijk op te stellen van subsidies.
Kunstadviseurs en ambtenaren van de provincie sturen steeds meer aan op langdurige
projecten. Zij verlangen en vragen van de kunstenaar veel meer na te gaan denken over de langere
termijn impact van het desbetreffende project in de wijk of de regio. Om kunstenaars op weg te
helpen met deze vragen is er een projectscan ontwikkeld. Door deze projectscan worden
kunstenaars actief aan het denken gezet hierover. De projectscan is een online tool ontwikkeld
door Kunstloc, CAL-XL en Cigarbox. De projectscan geeft inzicht in het proces en de effecten van
community art projecten. Deelname aan deze scan is nu ook een voorwaarde bij de toekenning van
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het Buurtcultuurfonds Noord-Brabant van het Prins Bernhard Cultuurfonds en provincie NoordBrabant. Deze scan zorgt voor meer data en daardoor kunnen zij het maatschappelijke effect beter
monitoren (Kunstbalie, 2019).
Een nieuwe verschuiving en ontwikkeling binnen de community art zijn de kunstenaars die
zich steeds meer bezig houden met maatschappelijke vraagstukken. Jack van der Leden beschrijft in
zijn artikel ‘Kunstenaars maken het verschil’ dat de op de maatschappij gerichte kunstenaar van nu
niet langer reageert op avantgardistische motivatie op voorgaande kunststromingen, maar vanuit
innerlijke motivatie op grond van een besef van maatschappelijke urgentie (Leden, 1). Deze
kunstenaars zoeken daarom steeds meer de samenwerking op met activistische bewegingen en
veranderingsinitiatieven. Dit kan zich uiten in allerlei vormen, zoals burgercollectieven of
zelfgeorganiseerde creatieve praktijken.
Culturele commons zijn hier ook een voorbeeld van. ‘Commons zijn burgercollectieven
waarin mensen als groep goederen of diensten beheren en delen of een samenwerkingsplaats,
waar participanten samen aan iets werken zonder dat er bezit geclaimd wordt en iets economische
waarde toebedeeld krijgt’ (Leden, 3). Soms staan deze commons tegenover de systeemwereld en
levert dit een bepaalde spanning op, maar ze kunnen ook juist een samenwerking aangaan. Met de
systeemwereld bedoel ik de wereld van instellingen, politiek en beleid. Gerard Rooijakkers
beschrijft namelijk in zijn artikel ‘Generositeit als zuurstof in een wereld van commons’ dat ze
elkaar nadrukkelijk nodig hebben. ‘Hierbij zorgen de commons voor zuurstof, dynamiek en
spanning. De systeemwereld zorgt weer voor de veilige publieke kaders’ (Rooijakkers, 54).
1.3 Waardes van cultuur
Community art hangt nauw samen met diverse waardes van cultuur. Als community art projecten
worden verantwoord ten behoeve van het aanvragen of vaststellen van subsidies worden deze
waardes vaak aangehaald. Roel Pots beschrijft in zijn boek Cultuur, koningen en democraten.
Overheid en cultuur in Nederland dat er ‘voor cultuurbeleid diverse, soms naast elkaar gebruikte
legitimaties worden gehanteerd: opvoeding tot staatsburger, beschaving, volksontwikkeling,
arbeidsemancipatie, welzijn, educatie, stimulering van gemeenschapsbewustzijn in een
multiculturele samenleving en, recent, de bevordering van de culturele diversiteit’ (Pots, 427). Voor
het aanvragen van subsidies voor community art projecten worden deze legitimaties vaak gebruikt.
Deze legitimaties belichamen een aantal belangrijke waardes van cultuur. Maar waar komen deze
waardes vandaan en welke theorieën en filosofische ideeën zijn hierover bekend? Dit verwerk ik in
dit theoretisch kader, omdat het belangrijk is om te begrijpen waar deze waardes vandaan komen
en op welke manier deze relaties in verbinding staan met community art.
Eleonora Belfiore en Oliver Bennett beschrijven in hun boek The Social Impact of the Arts
wat de invloed van cultuur is op de mens en op welke manier cultuur van waarde is voor de
samenleving. Hierin maken zij onderscheid in een aantal waardes: Persoonlijk welbevinden,
educatie en zelfontwikkeling, morele ontwikkeling en civilisatie. Bij elke waarde beschrijven zij
opinies van diverse filosofen.
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Persoonlijk welzijn van de mens
De filosoof Immanuel Kant beschreef dat het persoonlijke welzijn van de mens zich uit in plezier en
blijdschap, onder werktijd maar ook in de vrije tijd. Kunst en cultuur kunnen een rijke ervaring zijn
en hebben invloed op het persoonlijk welbevinden van mensen. Het heeft positieve psychologische
en mentale effecten op het brein (Belfiore, 92). Naast deze filosoof bespreekt Belfiore ook de opinie
van de filosoof Schopenhauer. Deze filosoof is extra interessant in deze context, omdat hij de
verbinding maakt met de gemeenschap. Schopenhauer is van mening dat kunst meer vanuit het
individu wordt beleefd en minder is gebonden aan de gemeenschap. Een individu kan door middel
van het ervaren van kunst en cultuur een uitvlucht vinden: een tijdelijke uitweg van een
mensonterend bestaan en de verantwoordelijkheden en druk die het gemeenschapsleven met zich
meebrengen (Belfiore, 93).
Educatie en zelfontwikkeling
In de loop der eeuwen hebben diverse filosofen en bewegingen zich uitgelaten over het nut van
kunst en cultuur in relatie tot educatie en zelfontwikkeling. De filosoof Aristoteles beschrijft dat
dramatische poëzie goed is voor de ontwikkeling van emoties en educatie. Hierin vond hij het
vooral belangrijk dat de kunsten op zichzelf staan en niet worden beïnvloed door een politieke
agenda (Belfiore, 109). In zijn tijd ontstond er de discussie of poëzie en literatuur alleen voor het
plezier waren of ook echt iets bijdroegen op educatief gebied en zelfontwikkeling. Filosoof Antonio
Gramsci beschrijft dat kunst en cultuur ervoor zorgen dat mensen een beter historisch besef
krijgen en de functie van het eigen leven met zijn verplichtingen en rechten beter leren begrijpen
(Belfiore, 120).
Morele ontwikkeling en civilisatie
Aristoteles beschrijft in zijn boek Poetics dat poëzie ten grondslag ligt aan moraliteit. Poëzie is de
representatie van een geïdealiseerd leven van de mens. Hierin spelen morele verplichtingen van de
mens een rol. De filosoof Horatius is het hier ook mee eens en benadrukt ook de kant van de
civilisatie binnen de poëzie (Belfiore, 125). De morele ontwikkeling en civilisatie kreeg tijdens de
Franse verlichting een nieuwe dimensie binnen de kunsten. Schrijvers en filosofen werden in deze
achttiende eeuw erg invloedrijk. Zij vonden het morele nut het belangrijkste aspect van een
kunstwerk. Het publiek en de kunstenaar zelf moesten hier goed over nadenken. Pas dan kon de
schoonheid van het kunstwerk gewaardeerd worden (Belfiore, 128).
Onderzoek: De waarde van cultuur
Pascal Gielen en een aantal andere wetenschappers hebben onderzoek gedaan naar de waardes
van cultuur. Dit hebben zij gedaan in opdracht van de Rijksuniversiteit van Groningen. Zij hebben
diverse andere onderzoeken verzameld waarin culturele waardes worden gemeten. Zij
onderscheiden de volgende waardes: cognitieve effecten, gezondheid, ervaringswaarden,
economische effecten en sociale effecten. Bij de beschrijving van de sociale effecten hebben zij een
hele lijst aan allerlei waardes verzameld die hier onder vallen. Veel van deze waardes zijn te
vergelijken met de waardes die Belfiore in haar boek behandelt. Een aantal waardes zijn: sociaal
kapitaal en cohesie, emancipatie en het activeren van netwerken en kunst en cohesie.
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Uit deze onderzoeken en door eigen onderzoek hebben Pascal Gielen en andere
wetenschappers een aantal belangrijke conclusies getrokken: de core-business van de cultuursector
is het vormgeven van het samenleven, alleen via cultuur kunnen mensen zin geven aan hun leven
en plaats in een samenleving en cultuurparticipatie genereert de toename van sociaal kapitaal
(Gielen, 120). Community art levert hier op diverse manieren ook een bijdrage aan, doordat het
inzet op een verandering en maatschappelijk vraagstuk binnen een community en hierdoor het
sociaal kapitaal laat toenemen.
Waardes van cultuur in relatie tot community art
Alle culturele waardes die hier boven staan beschreven staan allemaal op hun eigen manier in
relatie tot community art. Community art is zo breed inzetbaar binnen een gemeenschap, regio of
zorginstelling dat het vaak meerdere culturele waardes binnen die specifieke microsamenleving
aanspreekt en beïnvloedt. Er zijn geen bepaalde culturele waardes die het beste aansluiten op
community art of die overheersen. De doelen en effecten van community art kunnen dus ook
allemaal worden gekoppeld aan deze culturele waardes. Het ligt er maar net aan welke
doelstellingen een bepaald community art project nastreeft.
Instrumentele waarde en intrinsieke waarde
Francesco Chiaravalloti beschrijft in zijn artikel ‘In dialoog met de samenleving: een etnologische
benadering van de waarden van kunst en cultuur’ dat culturele waardes opgedeeld kunnen worden
in intrinsieke waardes en instrumentele waardes. Dit is kenmerkend voor de discussie rondom de
theoretische vraag naar de waarden van kunst en cultuur. Met intrinsieke waarden wordt
doorgaans de eigenschap van kunst en cultuur bedoelt die als doel op zichzelf kan worden ingezet
en niet als middelen om andere doelen te bereiken. Met instrumentele waarden wordt gewoonlijk
de eigenschap van kunst en cultuur bedoeld om bredere maatschappelijke en economische doelen
te bedienen. Het ervaren van kunst en cultuur is hier één mogelijk middel om doelen te bereiken
die, in principe, niks te maken hebben met kunst en cultuur zelf en die door andere middelen
kunnen worden bereikt (Chiaravalloti, 57).
Community art speelt in op zowel instrumentele waardes als intrinsieke waardes. De
intrinsieke waarde overheerst hierin wel, omdat community art vaak uitgaat van een
veranderingsproces bij individuen en groepen in een gemeenschap. Het artistieke en sociale proces
staat meestal centraal. Kunst en cultuur wordt niet vaak als middel gebruikt om andere doelen te
behalen. De instrumentele waarde van community art komt tot uiting als er andere economische
en maatschappelijke belangen aan een project ten grondslag liggen. Dan wordt kunst en cultuur
ingezet als middel om een bepaald doel te bereiken. Soms hebben deze community art projecten
ook een commercieel doeleinde en worden ze ook door commerciële partijen gefinancierd en
geëxploiteerd.
Chiaravalloti beschrijf dat in onze, door economische winst gedomineerde, samenleving de
meetbare gegevens van de sociaal wetenschappers bijna altijd winnen van de niet-meetbare
argumentaties van de kunst- en cultuurwetenschappen. Hij betoogt dat culturele onderzoekers het
culturele veld onbevangen moeten betreden, zonder gestuurd te worden door bestaande
theorieën. Etnografisch onderzoek zou hierin de leidraad moeten zijn. Dit soort onderzoek wordt
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gekenmerkt door een lange periode in de leefomgeving van de respondenten te duiken, en wordt
daarom vaak uitgevoerd met participerende observaties en diepte- interviews (Chiaravalloti, 58).
Hierin kan ook een mooie rol zijn weggelegd voor professionals binnen de community art
sector. Een etnologische benadering van de waarden van kunst en cultuur is namelijk per definitie
context gebonden. De verhalen die naar voren komen door etnografisch onderzoek zijn altijd de
verhalen van de onderzochte mensen uit de bestudeerde contexten. Kunstenaars kunnen deze
verhalen naar boven halen door middel van het inzetten van kunst en cultuur en artistieke
processen. De diepte-interviews kunnen zij op een kunstzinnige manier invullen, zodat er diverse
verhalen naar boven komen. Het zijn dus de verhalen van de mensen die meteen door kunstenaars
en culturele instellingen gebruikt kunnen worden om hun eigen culturele waardes te
verantwoorden voor hun stakeholders.
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Hoofdstuk 2 Community art in Noord-Brabant
In dit hoofdstuk ga ik dieper in op het regionaal cultuurprofiel van Noord-Brabant en beschrijf ik op
welke manier de vier kernpunten in relatie staan tot community art. Daarnaast beschrijf ik een
aantal interessante data uit het onderzoek ‘Waarde voor Cultuur’ uit 2018.
2.1 De culturele regioprofielen
De gemeentelijke besturen, decentrale overheden en de regionale culturele sectoren hebben de
behoefte om het landelijke cultuurbeleid beter aan te laten sluiten op hun eigen regionale context.
Het Ministerie van OCW speelt in op deze behoefte door regio’s de opdracht te geven een eigen
regionaal cultureel profiel te laten maken. Minister van Engelshoven beschrijft dit in haar Brief aan
de Raad voor Cultuur over adviesaanvraag stelstel 2021-2024. Deze profielen gaan deel uit maken
van de gezamenlijke adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur voor de periode 2021-2024. De
regionale overheden gaan hun eigen profielen maken in samenwerking met de culturele sector.
Minister van Engelshoven roept in haar visiebrief Cultuur in een open samenleving de overheden op
om een cultuurprofiel op te stellen waarin een visie wordt geschetst op cultuurbeleid ‘vanuit de
eigen kracht van de stad of regio (en die) ingaan op uitdagingen (die per regio verschillend zullen
zijn), ingaan op voorzieningen en programma’s en duidelijkheid bieden over financiering’
(Engelshoven, 3). Hierin moet onder andere meer rekening worden gehouden met de bevolking in
de regio en met het lokale klimaat voor makers en kunstenaars.
Het Regioprofiel Brabantstad 2021-2024
Brabantstad is een bestuurlijk netwerk en een samenwerking tussen de provincie Noord- Brabant
en de vijf grote stedelijke partners: Breda, Eindhoven, Helmond, Den Bosch en Tilburg. Zij hebben
een cultureel regioprofiel geschreven met als titel: Brabantstad maakt het: regioprofiel cultuur
Brabantstad 2021-2024. Hierin staat vermeld wat deze regio belangrijk vindt voor de aankomende
jaren met betrekking tot zijn kunst- en cultuursector. Zij hebben vier programmalijnen gekozen die
zij de aankomende jaren verder willen uitbouwen: talentontwikkeling, internationalisering,
cultuureducatie en participatie en publiekswerking. ‘Deze programmalijnen zijn gekozen in
samenhang. Geen enkel programma staat op zichzelf. Ze zijn complementair en versterken elkaar’
(Durlinger, 10). Bij elke programmalijn doen zij een voorstel aan het ministerie van OCW. In de
volgende alinea maak ik duidelijk hoe de vier programmalijnen in mijn ogen samenhangen met
community art, dat trouwens nergens expliciet wordt genoemd. Door deze verbindingen te leggen
worden de relaties tussen community art en het regionaal cultuurprofiel beter blootgelegd. Dit
helpt mij in het beantwoorden van mijn onderzoeksvraag. Ook de waardes van cultuur van Belfiore
sluiten aan op dit regionaal cultuurprofiel, omdat educatie, inclusiviteit en zelfontplooiing ook
belangrijke speerpunten zijn binnen dit cultuurprofiel.
Talentontwikkeling
Het programma talentontwikkeling moet leiden tot een groter aantal jonge kunstenaars dat na de
opleiding langer aan de regio verbonden blijft. In het regioprofiel geeft Brabantstad onder andere
aan dat ze de werkplaatsen voor visuele kunsten meer willen verbinden in een regionaal en lokaal
netwerk. Ook de uitwisseling van artist in residence-programma’s moet meer onderdeel worden
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van de huidige Brabantse cultuurorganisaties. Op deze manier kunnen jonge kunstenaars die
geïnteresseerd zijn in community art een beter netwerk opbouwen en zijn de prestigieuze
werkplaatsen, zoals EKWC en TextielLab, ook beter toegankelijk.
Internationalisering
Het tweede programma richt zich op internationalisering. ‘Onze inspanningen zijn erop gericht dat
makers uit Brabant internationale podia (blijven) bespelen en dat ze kansen hebben op
gelijkwaardige uitwisseling met makers uit andere culturen. Daarnaast versterken we de
internationale samenwerkingen van organisaties en individuele kunstenaars en maken die veel
beter zichtbaar’ (Durlinger, 28). Het Brabant-C fonds speelt hierin ook een belangrijke rol, want dat
maakt vaak een sprong naar internationale podia en programma’s mogelijk.
Internationale uitwisseling zorgt voor een betere en duurzamere samenwerking in de
cultuursector. Kunstenaars van community art kunnen hier ook van profiteren. De
maatschappelijke vraagstukken waar zij zich mee bezig houden zijn vaak niet alleen gerelateerd aan
een specifieke regio, maar kunnen zich ook in andere landen op internationaal niveau
manifesteren. Natuurlijk is internationalisering niet perse een thema dat gelijk aan community art is
te koppelen, maar door kennisdeling en goede netwerken kunnen er wel weer nieuwe
samenwerkingen ontstaan.
Cultuureducatie
Community art en cultuureducatie zijn sterk aan elkaar gerelateerd. Brabantstad omschrijft in het
cultureel regioprofiel dat ‘ze alle kinderen in Brabant kennis willen laten maken met cultuur als een
ervaring van creativiteit, herkenning en verwondering’ (Durlinger, 32). Concreet betekent dit
bijvoorbeeld dat ze pilots willen opzetten waarbij de kunstenaar directer in staat is om kinderen te
inspireren. Niet als vakdocent, maar als kunstenaar. Brabantstad wil ook gaan inzetten op nieuwe
pilots waarbij kunstenaars nieuwe samenwerkingsvormen kunnen gaan ontwikkelen voor
buitenschoolse talentontwikkeling. Kunstenaars die gericht zijn op community art projecten kunnen
hier een belangrijke rol in gaan spelen. Community art projecten zijn namelijk heel erg goed in te
zetten voor cultuureducatie, omdat kinderen hierdoor ook meer leren over bijvoorbeeld hun eigen
culturele erfgoed.
Publiekswerking
De vierde programmalijn richt zich op publiekswerking. Brabantstad beschrijft in het cultureel
regioprofiel dat de culturele sector in Brabant kan rekenen op sterke betrokkenheid van de
inwoners. Daarbij geeft Brabantstad wel aan dat ze nog veel kansen zien voor verbetering als het
gaat om de aantrekkingskracht van het culturele aanbod op publiek uit de regio en daarbuiten
(Durlinger, 33). Community art projecten kunnen hier een bijdrage aan leveren. Deze diverse
projecten kunnen ervoor zorgen dat er nieuwe doelgroepen en een nieuw publiek aangeboord
kunnen worden in de regio en daarbuiten. Doordat community art zich richt op maatschappelijke
vraagstukken, kunnen deze projecten ondersteunen in het bereiken van een divers publiek. Binnen
het netwerk van Brabantstad is een taskforcegroep Cultuurvisie opgezet. Zij willen de adviezen die
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zij naar het ministerie van OCW hebben uitgebracht in concrete acties gaan omzetten. Een concreet
plan van aanpak moet er dus nog komen.
2.2 Onderzoek ‘Waarde voor Cultuur’
Dit onderzoek uit 2018 is een initiatief van het PON, BKKC (Brabants kenniscentrum kunst en
cultuur), Telos, Pyrrhula Research Consultants en de Boekmanstichting. Het onderzoek is
geschreven in opdracht van de provincie Noord-Brabant en Brabantstad. Zij hadden behoefte aan
informatie over de stand van zaken en de ontwikkelingen van het culturele veld. Dit onderzoek
dient als leidraad voor het regionaal cultuurbeleid van de komende jaren. ‘Het is uniek in Nederland
en daarmee een regionale kennisproeftuin voor kunst en cultuur’ (Broers, 4).
Binnen dit onderzoek heeft community art ook een duidelijke plek gekregen en is daarom
ook erg relevant voor mijn eigen onderzoek. De waardes van cultuur die Belfiore beschrijft hebben
ook raakvlakken met betrekking tot dit onderzoek. Hierin wordt namelijk ook een relatie gelegd
met persoonlijk welbevinden, zelfontwikkeling en educatie. De maatschappelijke waarde van
cultuur en de rol die kunstenaars hierin spelen is een belangrijk uitgangspunt uit het landelijke
cultuurbeleid 2017-2020. In Noord-Brabant hebben ze hier op ingespeeld door te participeren
binnen het landelijke programma Art of Impact. Hierin worden bestaande en nieuwe
kunstprojecten die een duidelijk maatschappelijk effect hebben, gestimuleerd (Broers, 70). Dat
kunst, cultuur en erfgoed een rol kunnen spelen bij maatschappelijke opgaven wordt duidelijk door
de recente monitor Sociale veerkracht (PON/ Telos, 2018). Sociale veerkracht is de mate waarin
mensen omgaan met veranderingen. Deze monitor laat zien dat de sociale veerkracht van mensen
in Brabant sterk beïnvloed wordt door geluk, sociaal contact en cohesie in de buurt. Meedoen aan
de samenleving in bijvoorbeeld de vorm van een lidmaatschap van een culturele vereniging
versterkt deze veerkracht. Hier valt dus duidelijk een oorzaak-gevolg relatie uit op te maken. De rol
van kunst, cultuur en erfgoed voor sociale veerkracht wordt terug gezien in community art
projecten.
Dat Brabanders het belang van kunst, cultuur en erfgoed voor de samenleving belangrijk
vinden, blijkt uit cijfers van de Cultuurpeiling. In 2017 geven meer Brabanders aan dat cultuur een
grote bijdrage levert aan maatschappelijke opgaven ten opzichte van 2015. 63% geeft aan dat
cultuur bijdraagt aan de leefbaarheid in de buurt en dat het verloedering tegen gaat (Broers, 71).
Dit zijn positieve cijfers die zich verder ten goede ontwikkelen. Uit dit onderzoek blijkt dus ook dat
de regio Noord-Brabant dit ook al erg goed oppakt door diverse projecten en initiatieven op te
pakken en financieel te ondersteunen. Op de website www.communityartbrabant.nl kan iedereen
die betrokken is bij community art elkaar vinden en kennis delen.
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Hoofdstuk 3 Professionals aan het woord
3.1 De adviseur, de ambtenaar en de kunstenaar
Het was voor mij een bewuste keuze om professionals te interviewen vanuit drie verschillende
functies: de adviseur, de ambtenaar en de kunstenaar. Elke professional spreekt namelijk vanuit zijn
eigen werkervaringen en vakjargon. Door de diversiteit aan professionals wordt de
onderzoeksvraag ook vanuit verschillende kanten belicht en beantwoord. Hierdoor kan ik de
resultaten beter met elkaar vergelijken.
De adviseurs
Via Jenneke Harings, adviseur bij Kunstloc, ben ik in contact gekomen met twee andere adviseurs
binnen Kunstloc die zich bezig houden met community art en kunst in de samenleving. Kunstloc is
het kennis- en expertisecentrum in Brabant op het gebied van kunst en cultuur. Zij zijn een
uitvoerende organisatie voor de provincie en werken ondersteunend en verbindend. De eerste
adviseur die ik heb geïnterviewd is Liesbeth Jans. Zij is programmaleider voor de programmalijn
Kunst en Samenleving. ‘Bij mijn programma staat dus vooral het verbinden van de culturele sector
aan de andere maatschappelijke sectoren centraal. Vooral op het gebied van ruimte en natuur, zorg
en gezondheid en leefbaarheid’. Zij werkt vanuit een heel breed netwerk waar allerlei partijen uit
de samenleving bij aangesloten zijn. Daarbij is Kunstloc een soort tolk aan tafel, een koppelaar en
mediator voor kunstenaars.
De andere adviseur die ik geïnterviewd heb is Joosje Duindam. Zij is adviseur voor de
programmalijn Kunst en Samenleving. Zij houdt zich voornamelijk bezig met het platform
Community Art Brabant. Dit doet zij online, maar ook offline. Kennis delen en netwerken staan
hierin centraal. Daarbij adviseert zij ook rondom het Buurtcultuurfonds. Dit is een regeling van de
provincie die uitgevoerd wordt door het Prins Bernhard Cultuurfonds. Daarnaast adviseert ze ook
kunstenaars om meer programmatig te werken en meer over de langere termijn van een project na
te denken. Daarbij stelt ze de volgende vragen: ‘Waarom zet jij kunst in om welk maatschappelijk
doel te bereiken? Hoe ga je dat bereiken, welke veranderstrategie zit daar achter? Hoe ga je dat
ook op de lange termijn inzetten?’.
De ambtenaar
Via de website van Brabantstad (netwerk van de vijf grote steden in Brabant) kwam ik terecht bij Ad
van Niekerk. Hij is hoofd Cultuur voor de gemeente Den Bosch en houdt zich dagelijks bezig met het
cultuurbeleid in deze gemeente. Daarnaast is hij voorzitter van de werkgroep die inhoudelijk het
regionaal cultuurprofiel heeft geschreven. Deze werkgroep bestaat uit afgevaardigden van de vijf
grote steden en een professional vanuit de provincie.
De kunstenaar
Als laatste heb ik Mooniq Priem geïnterviewd. Zij is kunstenares en heeft mee geparticipeerd in het
project Kunstblok van de Organisatie Zilver-Werk. Zij geven met bijzondere kunst- en
cultuurprojecten antwoord op de veranderende wensen en behoeften van ouderen. Uitgangspunt
en middelpunt zijn ouderen zelf, maar er wordt ook nadrukkelijk gezocht naar de verbinding van
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generaties en disciplines. Voor het project Kunstblok werken zij samen met Kunstloc Brabant. Twee
jaar lang reisde het project Kunstblok, een mobiel atelier, langs de tuinen van verzorgingshuizen
van Vitalis Woonzorg Groep in Eindhoven. Kunstblok is een project waarin de verbeelding van
ontmoetingen tussen kunstenaars en ouderen centraal staan. Uit de ontmoetingen met de ouderen
zijn diverse kunstobjecten voortgekomen. Zowel de kunstenaars als de ouderen hebben kunst
gemaakt. Deze objecten zijn op diverse plekken in Brabant tentoongesteld (Kunstloc, 2018).
Mooniq Priem is beeldhouwer en filmmaker. Ze is altijd op zoek naar modellen en verhalen.
Ze maakt van klei ‘snelschetsportretten’ van modellen. Hierin probeert ze dan het karakter van het
model te vangen. Ze gaat ook het gesprek aan met het model en dat legt ze vast in video. Haar
modellen waren voor dit project dus ouderen. Ze heeft zeven weken haar atelier gehad in het
verzorgingstehuis Peppelrode en tien portretten gemaakt van bewoners. Hierover heeft ze de
documentaire ‘Portretten van Peppelrode’ gemaakt (Priem, 2019). Dit project heb ik uitgekozen,
omdat het laat zien dat kunst en zorg elkaar ook aanvullen en versterken

Foto: Tahne Kleijn (Priem, 2019)
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3.2 Community art en de waardes voor cultuur
Aan alle professionals heb ik diverse vragen over community art gesteld. Hoe definieer je
community art en welke discussies, trends en ontwikkelingen zie je m.b.t. community art?
Definitie en meerwaarde
De adviseurs van Kunsloc gaven aan dat community art als kunstvorm wordt ingezet om
maatschappelijke vraagstukken onder de aandacht te brengen. Dat het vooral gaat om
eigenaarschap bij de verschillende betrokken doelgroepen en partners en dat community art echt
een middel is om kunst te integreren in bepaalde vraagstukken. Ook zien zij heel erg goed de
meerwaarde van community art in. Community art heeft in hun ogen echt een maatschappelijke
meerwaarde en de bijzondere kracht om de verbeelding aan te spreken en de sociale cohesie in
een gemeenschap te verbeteren. Ad van Niekerk zegt dat community art in zijn zuiverste vorm echt
gaat om mensen in hun eigen omgeving tot een kunstproduct te laten komen en geïnspireerd te
raken door de kunstenaar. Mooniq Priem geeft aan dat community art echt iets van deze tijd is en
dat als je diverse doelgroepen bij een maatschappelijke kwestie betrekt je samen meer kunt
bereiken. Het inspireren van mensen en de saamhorigheid binnen een groep verbeteren vindt zij
hierin belangrijk. Door het bespreken van de meerwaarde van community art komen de waardes
van cultuur naar voren die ik al eerder in hoofdstuk 1 heb verwoord: dat door cultuurparticipatie de
persoonlijke zingeving van de burger en het sociaal kapitaal vergroot worden. Door de professionals
te interviewen over dit thema komen de waardes van cultuur binnen hun meningen en
verwachtingen ook impliciet tot uitdrukking.
Discussies
Ook zijn de discussies rondom community art besproken. Hierin kwamen de professionals met
allemaal relevante punten die dicht bij elkaar lagen. Allemaal gaven ze aan dat bij sommige
projecten de doelgroep nog wel eens wordt vergeten ten behoeve van het artistieke proces van de
kunstenaar, terwijl dit juist meer in balans zou moeten zijn. Joosje Duindam verwoordde dit als
volgt: ‘Dus het gaat ook heel erg om die gelijkwaardigheid tussen beide dingen. Dat je wel echt die
artistieke kwaliteit bereikt om die verbeelding aan te spreken, maar toch ook het eigenaarschap
voor de doelgroep’. Hierbij gaf zij ook aan dat community art soms ook een imagoprobleem heeft
en het nog al eens wordt geassocieerd met een suffig karakter en weinig innovatief. Hierdoor willen
sommige kunstenaars die zich juist bezighouden met community art niet geassocieerd worden
hiermee.
Mooniq Priem heeft hier als kunstenares minder moeite mee. Ze ziet zichzelf niet perse als
een specifieke community artist, maar meer als een allround kunstenares die experimenteert met
diverse disciplines. Zij gaf in het interview aan dat ze om de zeven jaar weer met nieuwe
kunstdisciplines werkt en deze ook weer combineert met elkaar, zoals in het project ‘Portretten van
Peppelrode’. Ze is geïnteresseerd in mensen en in hun verhalen en dat inspireert haar. ‘Ik vind het
een prachtig concept om via de kunst een brug te slaan tussen mensen. Om hun individuele wereld
in beeld te brengen’.
Toch loopt zij als kunstenares ook tegen bepaalde moeilijkheden aan als het gaat om
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community art projecten. Zij heeft al diverse buurtcultuurprojecten gedaan, maar het blijft soms
lastig om mensen te werven en te motiveren om met projecten mee te doen. Hierbij is zij er achter
gekomen dat een persoonlijke aanpak het beste werkt. Door bij de mensen aan te bellen en te
vertellen over het project. Daarnaast gaf ze aan dat er altijd een discussie is over de financiering
van community art. De opbrengst van dit soort projecten zijn moeilijk te meten geeft zij aan. Zelf
heeft ze daar qua budget, wat voor haar beschikbaar wordt gesteld, vaak geen tijd en ruimte voor.
Hierdoor wordt vaak de meerwaarde door financiers in twijfel getrokken of over het hoofd gezien.
Dat vindt zij erg schrijnend.
Ad van Niekerk geeft aan dat zij bij de gemeente Den Bosch diverse subsidieregelingen
hebben voor community art projecten en dat zij rekening houden met de kunstenaars om de
verantwoordingen met betrekking tot meetbaarheid zo simpel mogelijk te houden. ‘Wij zijn die
verantwoordingen gewend vanuit ons vakgebied, maar vaak knappen kunstenaars helemaal af op al
die formulieren. We willen het zo laagdrempelig mogelijk houden. Dus dat doen we ook met de
verantwoordingen’.
Trends en ontwikkelingen
Een ontwikkeling binnen community art is dat er steeds meer wordt nagedacht over de langere
termijn. Liesbeth Jans zegt dat ‘er meer aandacht is voor het meten van de impact van community
art. Om echt aan te kunnen tonen wat nu echt de maatschappelijke meerwaarde is en hoe je dat
kunt verduurzamen. Dus er wordt veel meer aandacht geschonken aan het meten van wat het
teweeg brengt’. Daarom heeft Kunstloc ook de projectscan ontwikkeld, zodat kunstenaars hun
eigen projecten beter kunnen meten (zie hoofdstuk 1): ‘Heel belangrijk daarin is dat er van te voren
scans worden gemaakt en nulmetingen om gaande weg het proces te kunnen monitoren om te
kijken of we op koers zitten en om achteraf er iets zinnigs over te kunnen zeggen. Als je geen
nulmeting doet dan kun je ook geen effect meten’.
Joosje Duindam geeft aan dat zij ook merkt dat er landelijk veel meer wordt ingezien wat
kunst en cultuur voor andere sectoren kan betekenen, zoals de gezondheidszorg en de
welzijnssector. Dat de waardes voor cultuur overstijgend zijn naar andere sectoren beschrijft
Chiaravalloti ook in zijn artikel (zie hoofdstuk 1). De instrumentele waardes voor cultuur staan
hierin centraal. Kunst en cultuur worden dan gebruikt om bijvoorbeeld maatschappelijke- of
sociaaleconomische doelen na te streven. De adviseurs gaven hierin ook aan dat zorginstellingen of
welzijnsorganisaties hen benaderen of andersom om samenwerkingen aan te gaan. Dit willen zij in
de aankomende jaren nog verder gaan uitbreiden en intensiveren.
Ook kunstenares Mooniq Priem merkt dat financiers, zoals gemeentes of
welzijnsorganisaties, steeds meer de focus leggen op de impact van community art projecten. Zij
ziet er ook echt de meerwaarde van in om de effecten en resultaten van projecten te meten. Hierbij
geeft ze wel aan dat kleine verschillen, zoals het geluksgevoel van de burger, moeilijker te meten
zijn. ‘Het heeft zo veel lagen, je bent op zo’n humane laag voeding aan het geven. Die groei gaat
langzaam’. Zij vindt het belangrijk dat hier ook rekening mee wordt gehouden en dat grote
verschillen, tijdens langere termijn projecten, misschien pas na een aantal jaren opgemerkt kunnen
worden.
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3.3 Het regionaal cultuurprofiel van Noord-Brabant
Aan de professionals heb ik gevraagd op welke manier ze betrokken waren bij het regionaal
cultuurprofiel en wat hun toekomstvisie is op dit document in relatie tot community art.
Bijdrage en toekomstvisie vanuit de adviseurs
De ene professional was meer betrokken bij het regionaal cultuurprofiel dan de ander. De adviseurs
die ik heb gesproken hadden hier niet een hele duidelijke mening over, omdat ze bij het proces van
het regionaal cultuurprofiel niet direct betrokken zijn geweest. Daarom hebben zij geen of minder
zicht op waarom bepaalde keuzes wel of niet zijn gemaakt. Natuurlijk praten zij wel met andere
adviseurs en krijgen zij op die manier wel bepaalde dingen mee. Joosje Duindam gaf aan dat zij nog
erg neutraal is met betrekking tot het regionaal cultuurprofiel, omdat ze nog maar moet zien wat er
van terecht gaat komen. Ze vindt het wel gek dat het woord community art helemaal niet voorkomt
in het document: ‘En wat enigszins wel een beetje gek is, omdat het landelijk toch best wel een
groot onderwerp is en waarom benoemen we het dan niet?’. Ze hoopt wel dat community art in de
toekomst voor het regionaal cultuurprofiel nog wel een grotere rol gaat spelen. Ze geeft aan dat
het goed is om aangehaakt te blijven en te kijken waar de kansen liggen, vooral omdat de
projectleiders die nu in de werkgroepen zitten community art niet echt op hun netvlies hebben
staan.
Over haar toekomstvisie met betrekking tot het profiel zegt ze het volgende: ‘Ik hoop
natuurlijk dat het bij de provincie en Kunstloc steeds beter gaat met community art en als het
regionaal cultuurprofiel straks een belangrijke rol gaat spelen in onze dienstverlening dan hoop ik
dat dat wel zo is.’ Liesbeth Jans is nogal sceptisch over het regionaal cultuurprofiel en de eventuele
acties die er uit voort gaan komen. Ze heeft zes beleidsperiodes meegemaakt en al veel zien
veranderen. Zij zet zich voornamelijk in op integraal werken. Haar missie is dat integraal werken in
alle stukken rondom het regionaal cultuurprofiel wordt vermeld met concrete actiepunten in de
agenda’s. Met integraal werken bedoelt ze dat samenwerken met andere sectoren veel
vanzelfsprekender moet zijn. Haar toekomstvisie beschrijft ze als volgt: ‘Ik ben erg benieuwd wat er
nu echt van terecht gaat komen. Het doel van het regioprofiel is natuurlijk dat er meer gekeken
wordt naar de regio’s en dat er meer budget vrij komt en dat zou volkomen terecht zijn. Dus dat
zou mooi zijn’.
Bijdrage en toekomstvisie vanuit de ambtenaar
Ad van Niekerk is als hoofd Cultuur van de gemeente Den Bosch natuurlijk veel meer betrokken bij
het regionaal cultuurprofiel en heeft daarom ook zicht op waarom bepaalde keuzes wel of niet
gemaakt zijn. Ik vroeg hem waarom community art als thema niet expliciet in het document is
opgenomen. Daarop zei hij het volgende:
‘In de intentie kom je het wel tegen. Het schemert er wel door heen, door het thema inclusiviteit en
er zitten ook wel voorbeelden in van kunstenaars die meer wijkprojecten doen en dat soort dingen.
Het zit er wel in, maar niet expliciet als thema community art. Het is wel besproken in die zin om het
niet nadrukkelijk als thema te noemen. Als je dit als thema zou nemen hebben ze niet dezelfde
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logica als die andere thema’s. Het is nou niet dat community art een hele sterke troef is van NoordBrabant. Het zit natuurlijk wel in publiekswerking en in de term inclusiviteit. Het zit er daardoor in,
maar het was dus wel een bewuste keuze om het niet als profiel te kiezen.’
In hoofdstuk twee ben ik hier ook al uitgebreid op ingegaan. Community art kan wel gekoppeld
worden aan de vier richtlijnen en het heeft daardoor ook wel raakvlakken met de thema’s, maar er
is dus de bewuste keuze gemaakt om het niet expliciet te noemen. Ad van Niekerk geeft aan dat als
de vervolgacties vanuit het regionaal cultuurprofiel niks worden, de werkgroepen toch door gaan
met de samenwerking. Dit is voor hem erg waardevol, ‘want samen sta je sterker’ gaf hij aan.
Bijdrage en toekomstvisie vanuit de kunstenaar
Mooniq Priem had van het regionaal cultuurprofiel gehoord en weet ongeveer wat het inhoudt. Ze
heeft het document niet gelezen en daar heeft ze zo haar eigen redenen voor: ‘Ik zou de informatie
wel willen hebben, maar dat is een wereld op een medium dat voor mij ontoegankelijk is. Ik heb het
wel voorbij zien komen, maar niet gelezen. Weet je, er staat zoveel tekst in en ik ben veel meer van
het beeld. Daar zet ik mij gewoon niet toe. Dan moet ik al heel erg de noodzaak hebben om dat te
gaan lezen’. Tijdens mijn gesprek met haar viel het mij op dat zij heel erg spreekt vanuit haar
belevingswereld en dat ambtenaar Ad van Niekerk veel meer vanuit een systeemwereld praat. Ze
gebruikten allebei heel ander vakjargon.
Binnen het regionaal cultuurprofiel wordt ook meer vanuit een systeemwereld gesproken.
Met een systeemwereld bedoel ik de wereld waarin regels, financiering en beleidstaal centraal
staan. Wat aan de ene kant logisch is, aangezien het document ook gericht is aan het ministerie van
OCW. Aan de andere kant is dit niet handig, want hierdoor komt het document erg afstandelijk en
plastisch over op professionals buiten deze systeemwereld, zoals voor kunstenares Mooniq Priem.
Dat was ook een van de redenen waarom het haar totaal niet aansprak en waarom ze het niet
gelezen heeft. De kloof tussen deze twee werelden blijft hierdoor in stand, terwijl deze werelden
juist meer naar elkaar toe zouden moeten groeien.
Mooniq Priem zou daarnaast haar aanvragen voor nieuwe projecten liever in haar eigen
woorden of kunst vatten. ‘Ik moet eigenlijk bij een aanvraag de woorden gebruiken die daar
gewenst zijn, terwijl ik het graag in mijn eigen woorden wil vertellen. Dat vind ik zo moeilijk.’ Ze
hoopt daarom dat in de toekomst de gemeentes hier soepeler mee om gaat en de aanvraag van
een goed kunstproject niet laat afhangen aan de taal die worden gebruikt binnen een
subsidieaanvraag. Zij verbaast zich er net als de adviseurs van Kunstloc over dat het woord
community art niet in het regionaal cultuurprofiel genoemd wordt. Ze geeft aan dat dat raar is,
omdat vooral in deze tijd het zo gewenst is dat mensen bijdragen aan kunst en cultuur en
burgerparticipatie hoog in het vaandel staat. Ze hoopt dat community art binnen het regionaal
cultuurprofiel ook meer wordt geprofileerd en niet wordt ‘weggezet’ onder de vier kernpunten.
Toen ik haar vroeg welke wens zij heeft met betrekking tot de systeemwereld zei zij het volgende:
‘dan zou ik willen dat er een subsidie bestaat voor laatbloeiers. Voor mensen die net als ik, zich
steeds weer opnieuw willen uitvinden’.
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Conclusie
Het regionaal cultuurprofiel is door Brabantstad geschreven met als doel dat het ministerie van
OCW meer rekening houdt met het kunst- en cultuurbeleid in de regio. Brabantstad wil met dit
document, en de adviezen en de vervolgacties die erin staan, nastreven dat zij een grotere
zeggingskracht krijgen binnen de subsidieverdeling binnen de regio en dat het cultuurbeleid
hierdoor ook beter wordt ingebed in de regio. Ik heb onderzocht op welke manier community art in
relatie staat tot dit regionaal cultuurprofiel en welke verwachtingen en meningen professionals
hierover hebben. In deze conclusie geef ik antwoord op de onderzoeksvraag: Wat zijn de meningen
en verwachtingen van diverse betrokken professionals over het regionaal cultuurprofiel van NoordBrabant in relatie tot community art en welke waardes van cultuur komen hierin tot uitdrukking?
Antwoord op de onderzoeksvraag
Community art wordt dus niet expliciet genoemd in het regionaal cultuurprofiel, maar is wel in
meer of mindere mate goed te linken aan alle vier de kernpunten: internationalisering,
talentontwikkeling, publiekswerking en educatie. Brabantstad heeft er dus bewust voor gekozen
om het begrip community art niet letterlijk te noemen in het document, omdat het minder in lijn
staat met de andere vier kernpunten. Ad van Niekerk gaf aan dat community art niet typisch is voor
Noord-Brabant en dat zij zich daar ook minder in profileren. De andere vier kernpunten heeft
Brabantstad juist uitgekozen, omdat de regio hier al erg sterk in is en zich hier graag verder in wil
ontwikkelen en ook meer in lijn met elkaar staan.
De adviseurs van Kunstloc nemen nog een erg afwachtende en neutrale houding in met
betrekking tot het regionaal cultuurprofiel. Hun devies luidt: ‘eerst zien, dan geloven’. Zij hopen dat
community art nog wel een grotere rol gaat spelen binnen het regionaal cultuurprofiel of nog op
een andere manier aan bod gaat komen, zoals in de werkgroepen of op andere agenda’s. Zij gaven
aan dat ze hier wel hun best voor gaan doen. Natuurlijk hopen zij ook dat de werkgroepen van het
regionaal cultuurprofiel er voor kunnen zorgen dat de regio meer inspraak krijgt op diverse
gebieden, zoals de financiering. Mooniq Priem heeft het regionaal cultuurprofiel helemaal niet
gelezen, omdat het document haar niet aansprak en erg ver van haar vandaan staat. Doordat het
regionaal cultuurprofiel vol staat met vakjargon uit de systeemwereld is het voor
kunstprofessionals, die meer vanuit een belevingswereld spreken, lastiger om dit soort
documenten te begrijpen en er vat op te krijgen. Zij vond het ook verrassend dat community art
letterlijk niet in het document genoemd wordt, vooral niet in een tijd waarin participatie door
burgers binnen de kunsten belangrijk wordt bevonden.
Toegevoegde waarde
De toegevoegde waarde van mijn onderzoek is de combinatie van de theorie en de praktijkgerichte
kant. Ik hoop dat Brabantstad en Kunstloc dit document beschouwen als een pleidooi voor de
meerwaarde van community art en dat het daardoor een meer betekenisvolle rol gaat krijgen in de
vervolgacties binnen het regionaal cultuurprofiel. Dat community art niet alleen binnen de vier
kernpunten wordt ondergebracht, maar expliciet wordt genoemd in de vervolgacties en op de
agenda komt bij de werkgroepen vanuit Brabantstad. Doordat ik de waardes van cultuur op diverse
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manieren heb uitgelicht en heb toegespitst op community art hoop ik dat de professionals die mijn
scriptie lezen hier een beter inzicht in krijgen en de meerwaarde er steeds meer van in gaan zien.
Methode, theoretisch kader en vervolgonderzoek
Door het interviewen van diverse professionals heb ik een goed beeld weten te schetsen over het
onderwerp vanuit verschillende invalshoeken. Natuurlijk had ik meer professionals willen
interviewen, maar door tijdsgebrek was dit erg lastig. Hierdoor heb ik misschien meer eenzijdige
opinies dan ik had gewild. Het theoretisch kader schrijven was in het begin erg zoeken. Door de
waardes van cultuur vanuit Belfiore en Gielen te bespreken, kon het nogal al gauw veranderen in
een opsomming. Ik hoop dat ik dat heb weten te voorkomen door steeds een duidelijke relatie met
community art te leggen. Het theoretisch kader is wel van toepassing op het onderzochte object:
het regionaal cultuurprofiel. Hier staan namelijk ook allerlei culturele waardes in verweven die in
het theoretisch kader ook weer terug komen. Vanuit dit onderzoek kan er ook weer
vervolgonderzoek worden gedaan. Dan zou de onderzoeksvraag zich meer moeten richten op welke
manier community art op de agenda’s van de werkgroepen komt en op welke manier het
vervlochten kan worden in de vervolgacties. Verschillende professionals uit diverse sectoren
zouden een pleidooi kunnen schrijven over de meerwaarde van community art en dit inbrengen bij
de werkgroepen van het regionaal cultuurprofiel. Om dit te kunnen doen zouden meer mensen
geïnterviewd moeten worden en hier zou ruim de tijd voor genomen moeten worden. Een duidelijk
draagvlak bij de werkgroepen, die zich met het regionaal cultuurprofiel bezig houden, is hierin
cruciaal.
Persoonlijke reflectie
Deze bijzondere vorm van kunst maken zorgt voor een andere dynamiek in de kunst- en
cultuursector. Het voegt iets toe aan de ‘gevestigde kunsten’ die meestal in de gebruikelijke context
van musea, theater en andere podia aan het publiek getoond worden. Lang niet iedereen voelt zich
aangetrokken tot deze vorm van kunst en cultuur en de manier waarop het beleefd wordt. Bij
community art ligt dit anders. Door community art wordt kunst direct geïntegreerd in het dagelijks
leven van mensen op een respectvolle en interactieve manier. Dit vind ik echt de kracht van
community art.

20

Bibliografie


Belfiore, E. & Bennett, O., The Social Impact of The Arts. An Intellectual History, Palgrave
Macmillan, 2008.



Broers, B. e.a., Waarde van Cultuur. De staat van de culturele sector in Noord-Brabant,
Kunstloc Brabant, 2018.



Community Art Brabant, 2019, geraadpleegd op 29 april 2019,
https://www.communityartbrabant.nl/



Chiaravalloti, F. ‘In dialoog met de samenleving. Een etnologische benadering van de
waarden van kunst en cultuur’, Boekman, 2018, nr. 113, p. 58.



Duindam, J. ‘Kunst & Samenleving. Duurzame samenwerkingen, community art en landkunst
in Brabant’., Kunstloc, 2018, p. 15.



Durlinger, T., Brabantstad maakt het: regioprofiel cultuur Brabantstad 2021-2024,
Brabantstad, 2018 http://catalogus.boekman.nl/pub/P18-0410.pdf



Engelshoven, I. van, Brief aan de Raad voor Cultuur over adviesaanvraag stelstel 2021-2024,
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2018,
http://catalogus.boekman.nl/extern/detail.aspx?parentpriref



Engelshoven, I. van, Cultuurbeleid 2021-2024 stedelijk en regionale profielen, Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2018, http://catalogus.boekman.nl/pub/P180219A.pdf



Engelshoven, I. van, Cultuur in een open samenleving, 2018, Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap.



Gielen, P. ‘De waardes van cultuur’, Rijksuniversiteit Groningen, 2014, p. 100.



Kunstbalie, ‘Projectscan is handig instrument voor inzicht in projecten’, 2019.
Geraadpleegd op 28 mei https://www.kunstbalie.nl/actueel/projectscan-handiginstrument-voor-inzicht-projecten



Kunstloc Brabant, ‘Zilver-Werk. Sociaal design projecten voor ouderen,’ We-Care, 2018,
p. 26.



Leden, J. van der., ‘Kunstenaars maken het verschil’, Boekman, 2019, nr. 118, p. 1.

21



Linde, van der, M., Basisboek geschiedenis sociaal werk in Nederland, 2007, SWP.



Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Cultuur in een open samenleving, 2018
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/03/12/cultuur-in-eenopen-samenleving



Nuchelmans, A., ‘De waarde van cultuur in Noord-Brabant’, Boekman, 2018, nr. 113, p. 36.



Pots, R., Cultuur, koningen en democraten. Overheid en cultuur in Nederland, Boom, 2000.



Priem, M. ‘Multimedia projecten in klein en video’, 2017, Geraadpleegd op 28 mei,
https://www.mooniqpriem.com/kunstblok-peppelrode.html



Raad voor Cultuur, ‘Cultuur voor stad, land en regio. De rol van stedelijke regio’s in het
cultuurbestel’, 2018, http://catalogus.boekman.nl/pub/P17-0575.pdf



Rooijakkers, G. ‘Generositeit als zuurstof in een wereld van commons’, Boekman, 2019, nr.
118, p. 54.

22

