
Bijeenkomst Positieve Gezondheid, Kunst & Cultuur              3 november 2022 

 

Programma 

• Opening en welkom, kennismaking met het thema 

• Kunst en Cultuur in Drenthe – betekenisvolle samenwerking en invulling positieve 

gezondheid – verschillende werelden en professies met elkaar in contact over PG 

• Pitches met voorbeelden uit de praktijk 

o Project ‘Vlieg, zwaluw vlieg!’ vanuit Kunst & Cultuur  

o Kunstproject ‘Frida dichtbij’ met Van Boeijen 

o Hoe Facet Emmen samen met huisartsen werkt aan de digitale gezondheids-

vaardigheden van mensen 

• Gesprekstafels – diverse samenstelling – stellingen en vragen 

o In kleine groepjes met elkaar in gesprek. Bij welke vraagstukken kan kunst & cultuur 

de zorgsector ondersteunen en versterken? Hoe kunnen we dat vormgeven? En wat is 

hiervoor nodig? 

• Plenaire terugkoppeling 

• Afsluiting en borrel 

• De bijeenkomst zal worden omlijst door Femke Torensma, theatermaker en spoken word 

artist. 

        

 

Organisatie 

• Biblionet Drenthe 

• Stichting Kunst & Cultuur 

• Drents Netwerk Positieve Gezondheid (DNPG) - coördinatie Zorgbelang Drenthe 

 

Mentimeter als opwarmer 

• Waar denk je aan bij Kunst en Cultuur? 

• Waar in Drenthe ben jij te vinden op het gebied van Kunst en Cultuur? 

• Voor uitkomsten zie de meegestuurde resultaten. 

 

 



    

 

Pitch – Vlieg Zwaluw Vlieg – Kunst & Cultuur 

• Een creatief activeringsproject voor ouderen – Hoe activeer je kwetsbare ouderen achter de 

voordeur? 

• Verbinden van netwerken in dorpen – Havelte en Hoogeveen. Verbinding van jong en oud 

• Groep 7 basisonderwijs stimuleert en inspireert ouderen bij het deelnemen aan een 

kunstzinnig project – het beschilderen van houten zwaluwen 

• Met behulp van inspirerende voorbeelden, werkbladen, werkpakketten en persoonlijke 

bezorging en contact 

• Heeft geleid tot workshops en een grote opening tijdens Kunstwark in Park, Atelierroute met 

kunstenaars, mobile met zwaluwen aan een dikke boom 

• Een zorginstelling en welzijnsorganisatie hebben het project geadopteerd – mooi resultaat 

 

     

 

Pitch – Frida Dichtbij 

• Spin off van de expositie Frida Kahlo in het Drents Museum 

• Gelijkwaardige samenwerking tussen ICO – partner in kunst & cultuur, Drents Museum en 

zorgorganisatie Van Boeijen 

• De expositie werd letterlijk naar de cliënten toegebracht met een digitale tour 

• Cliënten gingen hier vervolgens zelf mee aan de slag met maken zelfportret 

• De aftermovie is terug te kijken via de link in de presentatie. 

 

 



 

Pitch -  Digivitaler – Digitale Zorg in de Praktijk 

• Facet Emmen stimuleert middels de programma’s Ontdekken, Oriënteren, Ontwikkelen en 

Ontmoeten dat inwoners zich kunnen ontwikkelen in creativiteit, vaardigheden en talenten 

• Vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid; focus op dagelijks leven, zingeving en 

meedoen 

• Eén van pijlers is het versterken van de gezondheidsvaardigheden van inwoners. In Emmen 

e.o. kampen relatief veel inwoners met laaggeletterdheid  

• Samen met een huisartsenpraktijk in Zwartemeer heeft Facet gewerkt aan het versterken 

van de digitale gezondheidsvaardigheden van inwoners om digitale zorg beter mogelijk te 

maken. 

 

Gesprekstafels 

• Bij welke vraagstukken kunnen de cultuursector en de zorgsector elkaar versterken of 

ondersteunen? 

• Hoe kunnen we dat doen? 

• Geanimeerde gesprekken, elkaars taal leren spreken en begrijpen. 

 

    

 

Plenaire terugkoppeling – een opsomming uit de verschillende groepen – rijp en groen. 

• Goede contacten gelegd voor plannen en ontwikkelingen in de toekomst. 

• We hebben kennis gemaakt en elkaars taal een beetje beter leren kennen. 

• We zijn nog lang niet uitgepraat. We zijn wat blijven steken in een kennismaking en eerste 

oriëntatie op de raakvlakken en werksoorten. 

• Er liggen samenwerkingskansen op het terrein van ouderenzorg. Kunst en creatieve vormen 

zijn vaak heel waardevol voor bijvoorbeeld mensen met dementie – iemand iets laten voelen 

en beleven. 

• Hoe krijgen we het aanbod herkenbaar en erkenbaar bij de mensen waarvan wij denken dat 

ze het nodig hebben? 

• De ontwikkelingen op het gebied van digitale inclusie sluit ook sommige kwetsbare 

mensen/groepen buiten. Dit vraagt om creatieve oplossingen. 

• Pleidooi om een vervolgafspraak te maken met als hoofdthema – Hoe bereik je de mensen 

samen? 



• We zijn goed in het benoemen wat we doen. We moeten slagen maken in overdraagbaarheid 

en borging. Wat kan beter en hoe kunnen we elkaar helpen? Ideeën uitwisselen.  

• Gezamenlijke opgave benoemen voor misschien wel iets wat niet op de agenda van de eigen 

organisatie of sector staat. Dit vergt dat je uit je eigen comfortzone kan treden. 

• Je moet je doelgroep kennen, weten om wie het gaat. Wat heeft men nodig om zelf 

meerwaarde in eigen leven te creëren? 

• Laten we het gewoon uitproberen, wat werkt wel/niet. Laten we goede voorbeelden en 

ervaringen met elkaar delen. 

• Leer elkaar kennen, zoek elkaar op. 

• Voor en met inwoners, vooral met! 

• Deze bijeenkomst biedt echt perspectief voor nieuwe samenwerkingen. Hoe houden we 

onze inspiratie voor meer samenwerking vast? 

• Pleidooi voor een vervolgbijeenkomst in 2023! 

 

      

 

Gedicht Femke Torensma - hoofdletterF 

 

FLADDER 
Spoken word door hoofdletterF  
 
ze heeft vier ogen op haar rug en daarmee kijkt ze terug  
ze ziet reizen over dijken, over heiden, reizen naar de stad en reizen over zee  
ze liet zich altijd dragen door de wind en zo zit het eigenlijk altijd mee  
ze ziet de branderige netels waar het allemaal begon,  
daarna de mooiste zoete planten 
een herinnering over haar tong  
ze heeft al heel wat af gefladderd en heel wat af gefeest,  
ze is al heel wat mooie dingen helemaal geweest 
 
maar - inmiddels is het blauw langzaamaan gaan vervagen haar  
vleugels kunnen haar niet altijd meer dragen, ze is nogal wat trager, maar –  
geen zorgen, het is nog lang niet later,  
we drinken nog altijd nectar zonder kater 
 
 
 



want al was de lucht perfect om in te dansen,  
dansen kan ook perfect vanaf de grond en 
al zijn haar vleugels nu wat zwaarder, doet vliegen soms zelfs pijn 
ze gaat nog lange niet ten onder - 
ze vindt het hier nog fijn;  
 
een koprol met haar lijfje, een salto op het gras 
ze zegt een felgekleurde zwaluw vanaf de grond gedag 
ze kan hier zo veel mooie dingen, de mogelijkheden ziet ze nu pas 
nu ze loopt hier over aarde 
nu ze loopt in plaats van vliegt 
want als je altijd maar wind mee hebt,  
zie je alles onder je niet 
 
pas als het stormt gaat ze naar binnen; anders kun je haar buiten vinden 
in het park of in de bieb en vergeet ook de musea niet   
hier leert ze accepteren, blijft ze zich concentreren op alles wat ze nog kan leren en zo  
blijft ze proberen 
blijft ze weerbaar 
blijft ze genieten 
blijft ze dankbaar 
hier blijft ze communiceren 
met anderen die ook niet meer vliegen kunnen 
met anderen die nog wel vliegen kunnen 
met anderen die nooit vliegen konden  
ze hebben het over niets en dus van alles, alledaags en allerhand 
 
nieuwsgierig op zoek naar nieuwe soorten bloemen vinden ze hele andere dingen 
een nieuw doel, een nieuw begin, een nieuwe vriendin 
het leven heeft hier  
zo  
veel  
zin 
 
ze heeft vier ogen op haar rug en kijkt daarmee soms terug 
ze heeft twee ogen in haar huid en daarmee kijkt ze vooruit  
naar alles wat nog open is  
naar alles wat nog mogelijk is 
naar alles wie ze is; 
een vlinder die gezond is 
 



      
 
 
 

Afsluiting 

 

• Complimenten voor de organisatie 

• Complimenten voor het samenvattende, indringende en persoonlijke proza van Femke 

Torensma 

• Nazit met borrels en hapjes 

 

     

 


