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WELKOM!

Programma:

 Opening

 Kunst en cultuur in Drenthe

 Pitches

 Gesprekstafels

 Afsluiting

 Borrel



CHECK-IN

Ga naar Menti.com en 

vul de code in: 

3132 3080



FEMKE TORENSMA

hoofdletterF

Spoken word artiest

Theatermaker (o.a. via Up North & Poplab

Drenthe)

Productieleider bij Loods13



KUNST EN 

CULTUUR IN 

DRENTHE
HOE ZIET DE 

CULTUURSECTOR IN 

DRENTHE ERUIT?



DISCIPLINES

 Beeldende Kunst en vormgeving (b.v. musea, CBK, galeries)

 Muziek, Theater (podia: b.v. Zuidhaege, Ogtrop en evenementen Goclassic, bevrijdingsfestival, 
jeugdtheaterfestival)

 Dans; dansscholen, dansgroepen

 Foto en Film: DNK bioscoop, internationaal filmfestival

 Nieuwe media (Digital Art Factory)

 Literatuur en poëzie (Bibliotheken, Zomerzinnen)

 Cultureel Erfgoed (Proefkolonie Frederiksoord, gevangenismuseum, Kamp Westerbork)

 Evenementen en festivals (Festival der AA, Gekleurd Grijs, Oktober Kindermaand)

 Kunst in Openbare Ruimte (beeld Mannes bij station Assen)

 Kunst en cultuur op scholen (PO en VO) 



STICHTING KUNST EN CULTUUR (K&C)

 Expertisecentrum

 Projectorganisatie

 Cultuuronderwijs

 Cultuurparticipatie

Drenthe en Groningen

www.kunstencultuur.nl

Katja Draper: katja@kunstencultuur.nl

Marjan Oostmeijer: marjan@kunstencultuur.nl

mailto:katja@kunstencultuur.nl
mailto:marjan@kunstencultuur.nl


KUNST EN CULTUUR <> ZORG EN WELZIJN

Project Gekleurd Grijs: 

 Kunstactiviteiten voor senioren in Drenthe 

gedurende 1 maand per jaar (april 2023)

 Door organisaties en kunstenaars/ creatieve zzp’ers 

op diverse locaties

 Ook verzorgings-/verpleeghuizen, bibliotheken en 

dorpshuizen



KUNST EN CULTUUR <> ZORG EN WELZIJN

Project Kunst en Dementie:

 In samenwerking met Odensehuizen en 

Alzheimercafés in Drenthe

 Kunstenaars stimuleren en enthousiasmeren 

mensen met dementie of NAH



UITGANGSPUNTEN IN WERKWIJZE

▪ Vraaggericht werken. Cliënt/patiënt staat centraal. 

Co-creatie.

▪ Laagdrempelig

▪ Mantelzorgers en familie erbij betrekken 

(intergenerationeel)

▪ Positieve Gezondheid



BIBLIOTHEEKNETWERK 

DRENTHE

 12 gemeenten

 4 bibliotheekorganisaties

 39 vestigingen

 12 servicepunten & 2 
bussen

 260 dBos-scholen

 112.605 leden

www.biblionetdrenthe.nl

Froukje Stuursma: 
f.stuursma@biblionetdrenthe.nl

mailto:f.stuursma@biblionetdrenthe.nl


VAN UITLEENBIEB NAAR 

MAATSCHAPPELIJKE BIBLIOTHEEK

Maatschappelijke opgaven:

1. Geletterde samenleving

2. Participatie in de informatiemaatschappij

3. Leven lang ontwikkelen



BIBLIOTHEEK <> GEZONDHEID



WAAROM?

Beperkte gezondheidsvaardigheden: moeite met het vinden, 

begrijpen en toepassen van informatie over gezondheid 

en (digitale) zorg

Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden maken 

meer gebruik van zorg en ervaren de kwaliteit van de 

zorg die ze krijgen als minder goed



ONDERZOEK

 Taal maakt gezonder! (Van der Heide et al., 2015)
 Kunst en cultuur bevorderen gezondheid (WHO, 

2019)



VOORBEELDEN 

UIT DE 

PRAKTIJK

1. Vlieg Zwaluw Vlieg

2. Frida Dichtbij

3. Facet & huisartsenpraktijk Zwartemeer



Thuiskunstproject voor ouderen

!



Vlieg, zwaluw vlieg!

• Concept en uitvoering: 

kunstenaar Judith Schmidt

• Havelte: dorpshuis

• Hoogeveen: st. Welzijnswerk 

Hoogeveen



Uitgangspunten 

• Door corona: thuiskunstproject

• Moet goed uitvoerbaar zijn en materialen moeten aangeleverd 
worden

• Intergenerationeel: ouderen en kinderen uit (speciaal) primair 
onderwijs

• Tastbaar resultaat: mobile en tekeningen/verhalen en gedichten



Het resultaat (1)

• Twee mobiles: in Havelte en Hoogeveen



Het resultaat (2)

Herinneringen aan de zwaluw(tijd) 

in de vorm van tekeningen, verhalen en 

gedichten



Het resultaat (3)

Presentaties en workshops in Havelte



Frida Dichtbij
nov 2021-maart 2022
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Katrien Lammerts

Adviseur cultuurparticipatie

ICO Assen



In 10 minuten…

- Samenwerkingspartners

- Opzet project

- Aftermovie

- Inzichten

Frida Dichtbij – Symposium Positieve Gezondheid



Samenwerken met verschillen die er mogen zijn!

Drents Museum

• Viva La Frida

• Kunst en Cultuur 
voor iedereen 

• Doel: Kunst brengen 
naar mensen die 
normaliter niet naar 
een museum komen.

Vanboeijen

• Kunst draagt bij aan
welbevinden
bewoners

• Doel: Meer 
creativiteit binnen de 
organisatie en dit
uiteindelijk ook
borgen.
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ICO

• Advies- netwerk- en
projectorganisatie

• Partner in kunst en
cultuur

• Doel: Vanuit
nieuwsgierigheid
creatieve vermogens
ontdekken en uiten.



Opzet in 2 fasen

Doelgroep: 

Mensen met licht verstandelijke
beperking, 20 woonlocaties

Fase 1: Inspiratie

Semi-livestream met rondleiding 
op maat door museumdocent

Fase 2: Aan de slag

Zelfportretten maken met een
kunstenaar



De Aftermovie

3-11-2022 Frida Dichtbij – Symposium Positieve Gezondheid 27



Tot slot

Enkele inzichten

• Vaste gezichten

• Proces belangrijker dan product

• Flexibiliteit

• Bewoners/deelnemers staan 

centraal!

Voor thuis

• De Aftermovie:
(90) SPECIAL - Frida Kahlo
dichtbij (aftermovie) –YouTube

• Alle 108 zelfportretten:
(90) SPECIAL - Frida Kahlo
verbeeld –YouTube
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https://www.youtube.com/watch?v=ZUq4LV7Fn-s
https://www.youtube.com/watch?v=YvC0-oPpFQ4&t=85s


Financieel mogelijk 
gemaakt door:

- Podium Platteland
- Gravin van Bylandt Stichting

Vragen?
Josien van Beek, teamleider ICO en 
projectleider van Frida Dichtbij 

j.vanbeek@methetico.nl
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mailto:j.vanbeek@methetico.nl


Positieve Gezondheid

3 november 2022



▪ Facet

▪ Programmalijnen

▪ Huisartsenpraktijk Zwartemeer



Facet-Emmen; onze rol

▪ De plezierige plek

▪ Onze instrumenten zijn Taal, Kunst en Cultuur

▪ Kloppend hart van en voor de gemeente Emmen

▪ Focus op creativiteitsontwikkeling, talentontwikkeling en 
vaardigheden











Ontwikkelen – positieve gezondheid

Visie: hoe kijken we naar de wereld van morgen en wat is de rol van Facet hierin.

Dagelijks leven
Zingeving
Meedoen

Facet helpt alle volwassen inwoners in de gemeente Emmen met het kunnen voeren 
van de eigen regie over gelukkig zijn en een zelfredzaam leven.
Actief betrokken zijn, de vaardigheden hebben om mee te doen en zingeving zijn hierbij 
de sleutelwoorden.
Bij Facet kan iedereen vaardigheden ontwikkelen om zelfstandig mee te kunnen doen.

Daarnaast kan iedereen informatie krijgen om een stap verder te komen.
Hiermee faciliteren en motiveren wij iedereen om zelfstandig en actief mee te (blijven) 
doen.



“Enige huisarts in Zwartemeer stopt, 

snelle oplossing wordt uitgedokterd ”



Digitale zorg in de praktijk

• informatie zoeken over gezondheid en ziekte 

• online maken van een afspraak met de huisarts of de ziekenhuispoli

• digitaal bestellen van een herhaalrecept bij de apotheek

• video-consulteren van een zorgverlener 

• een app gebruiken voor stoppen met roken

• een app gebruiken bij het herkennen van huidkanker (melanoom)

• digitaal doorsturen van meetgegevens, zoals bloeddruk en gewicht

• bekijken van uitslagen van bloedonderzoek, een röntgenfoto, een 
behandelverslag



Bedankt voor 
jullie aandacht!

Caroline Habing: caroline.habing@facet-emmen.nl

3 november 2022

mailto:caroline.habing@facet-emmen.nl


GESPREKSTAFELS

Bij welke vraagstukken 

kunnen de cultuursector en 

zorgsector elkaar versterken 

of ondersteunen?

Hoe kunnen we dat doen?



HOE VERDER?



FEMKE TORENSMA

hoofdletterF

Spoken word artiest

Theatermaker (o.a. via Up North & Poplab

Drenthe)

Productieleider bij Loods13



BEDANKT!


