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              Voorwoord 

Dit onderzoek wil betrokkenen uit de domeinen kunst, zorg en welzijn handvatten bieden 

en een denkraam aandragen dat aansluit bij het hybride karakter van de sociaal 

artistieke praktijk. Dit is een praktijk die zich dwars over de grens van de kunsten, de 

zorg en de leefwereld van betrokkenen beweegt. Wat zijn ankerpunten voor het 

welslagen en de continuïteit van co-creatieve initiatieven? Dit wordt onderzocht met oog 

voor de uniciteit van de persoonlijke kunstervaring en van ieder nieuw 

samenwerkingsproces. Vanuit vier perspectieven mens, kunst, samen en 

ondernemerschap wordt gekeken naar het co-creatieproces binnen het project Kunst 

Verbindt bij zorgorganisatie ZINN in Groningen. Wat waren in dat concrete proces de 

kenmerkende factoren, randvoorwaarden, rollen en waarden voor de kunstenaars, hun 

oudere medemakers en de betrokkenen uit de zorg?  

 

 

 



 

 

1. Inleiding  

‘Als mensen ouder worden, zijn er een aantal dingen die overblijven, die een steeds grotere waarde krijgen. Het 

beperkt zich uiteindelijk tot vier of vijf dingen waar mensen nog echt voldoening uit kunnen halen. Dat zijn onder 

andere de natuur, eten en drinken, hobby’s die mensen nog hebben en kunst.’                                 

(Carry de Niet, bestuurder zorgorganisatie ZINN)  

 

Dat kunst een waardevolle toevoeging kan zijn in het leven en in de zorg voor en het welzijn van ouderen wordt 

steeds meer gezien. (Hortulanus et al.,2012; Van Campen et al., 2017 en Liu et al., 2021). Kunstbeleving en 

creativiteit zijn een intrinsieke levensbehoefte die eigen is aan de mens. Kunst kan bijdragen aan zingeving, 

zelfexpressie, persoonlijke ontwikkeling, ontmoeting, verbinding, verandering of gewoon aan plezier. In het recente 

onderzoek Kunst in de Zorg benadrukt een oudere dat cultuurdeelname je meer mens doet voelen. Het maakt dat 

je het gevoel hebt dat je leeft (Groot et al., Kunst is goud waard, p. 43). Het Handvest van Grondrechten van de 

Europese Unie benoemt in artikel 25 deelname aan het culturele leven dan ook als onderdeel van het recht van 

ouderen om een waardig en zelfstandig leven te leiden (www.europarl.europa.eu). 

Toch wordt in opeenvolgend onderzoek geconstateerd dat kunstinitiatieven in de context van de zorg voor en het 

welzijn van ouderen, vaak een onzeker bestaan leiden. Initiatieven ontstaan meestal op projectbasis en vervolgens 

is er vaak sprake van een gebrekkige borging. Hoewel de resultaten van projecten vaak hoog worden gewaardeerd, 

blijkt het voor kunstenaars of kunstorganisaties moeilijk om initiatieven voort te zetten als een continue praktijk. Co-

creatie en de betrokkenheid van deelnemers vanaf de eerste ontwikkelfase zouden randvoorwaarden kunnen zijn 

voor het welslagen van kunstprojecten in de context van de langdurige zorg. Dit veronderstellen Van Campen et 

al. (2017) in de conclusie van de landelijke Kennissynthese Kunst en positieve gezondheid.  

Co-creatie is een vorm van samenwerken waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en op het 

uiteindelijke resultaat daarvan. Behalve in de kunsten, komt het ook voor in andere sectoren zoals de zorg en het 

bedrijfsleven. In haar proefschrift Co-creatie van zorg toont Mariël Kanne hoe een co-creatief proces voor alle 

betrokkenen, ieder vanuit zijn eigen rol en positie, een verschillende betekenis kan hebben (Kanne, 2016, p. 179). 

Kijkend naar die verschillende perspectieven, beoogt dit onderzoek een beter begrip te krijgen van co-creatieve 

processen in de kunstpraktijk in zorg en welzijn. Het volgt daartoe het project Kunst Verbindt bij zorgorganisatie 

ZINN in Groningen.  

 

In februari 2020 gaf de zorgorganisatie vier jonge kunstenaars, allen alumni van Academie Minerva, de opdracht 

om op basis van co-creatie met vier bewoners nieuw werk te maken voor twee woongalerijen van zorglocatie De 

Brink. De kunstenaars waren oude bekenden voor ZINN. Schilder Marianne Brouwer, textielkunstenaar Jurjen 

Galema, beeldend kunstenaar/podcastmaker Femke Seele en beeldend kunstenaar/fotograaf Jedidja Smalbil 

deden tijdens hun studie mee aan het project Ik zie, Ik zie. Tijdens dat project maakten ze portretten vanuit de 

ontmoeting met mensen met dementie in zorglocatie De Brink van ZINN. Hun oud docent, kunstenaar Herman van 

Hoogdalem, trad ook nu op als coach in de begeleiding van Kunst Verbindt. Lector Image in Context Anke 

Coumans, van het Kenniscentrum Kunst en Samenleving, volgde het proces en begeleidde voorliggend onderzoek. 

Het co-creatieve proces zou vijf á zes maanden beslaan, maar kreeg uiteindelijk door de coronapandemie die 

Nederland in maart 2020 trof, een looptijd van zestien maanden. Op 28 juni 2021 werden de kunstwerken met een 

bescheiden maar feestelijke ceremonie onthuld in zorglocatie De Brink. 

Op basis van de ervaringen van de betrokken kunstenaars, hun oudere medemakers en de betrokken medewerkers 

bij ZINN, zijn in dit onderzoek algemene uitgangspunten en kwaliteitscriteria verzameld die ankerpunten kunnen 

zijn bij toekomstige planontwikkeling en borging van deze specifieke sociaal artistieke praktijk.  

 

 

1.1. Inbedding van het onderzoek 
Eind vorige eeuw raken sociaal artistieke praktijken in de sector zorg en welzijn in opkomst. Engeland en de 

Verenigde Staten vormen de voorhoede. Nederland volgt rond de millenniumwisseling met pioniersprojecten, zoals 

http://www.europarl.europa.eu/


 

 

het intergenerationele Music Generations in Rotterdam. Rond 2010 zien twee Nederlandse ouderenfondsen, 

RCOAK en Sluijterman van Loo, een gestage groei van fondsaanvragen voor culturele initiatieven. Ze nodigen 

Roelof Hortulanus, hoogleraar en directeur van het instituut LESI, uit om onderzoek te doen naar deze opkomende 

praktijk. In het decennium dat volgt dragen achtereenvolgens de landelijke programma’s Leven Lang Kunst (2013-

2016) en Age Friendly Cultural Cities van het Fonds voor Cultuurparticipatie (2018-heden) bij aan de bredere 

profilering en onderkenning van de sociaal artistieke praktijk in de zorg voor ouderen. Desondanks wordt bij 

herhaling geconstateerd dat aan de borging van zulke culturele initiatieven voetangels kleven. Wat de continuïteit 

van deze kunstinitiatieven precies in de weg staat, is nog onvoldoende onderzocht (Van Grinsven & De Groot, 

2018; Van de Ree, 2018).  

Hortulanus et al. (2012, p. 106) noemen communicatieproblemen en onvoldoende draagvlak binnen organisaties 

als oorzaak van het gebrek aan continuïteit. Van Campen et al. (2017) signaleren in de eerste landelijke 

kennissynthese over kunst in de langdurige zorg eveneens de gebrekkige borging van projecten. Een beter begrip 

van co-creatie zou volgens hen kunnen bijdragen aan verbetering van de uitvoering en borging van culturele 

interventies als instrument van positieve gezondheid in de praktijk.  

Het dilemma van continuïteit is niet alleen herkenbaar binnen kunst in zorg en welzijn, maar ook in de bredere 

praktijk van participatiekunst. Sandra Trienekes heeft de opkomst van participatieve kunsten in Nederland 

afgelopen decennia gevolgd en wijt de zogenaamde ‘projectencarroussel’ aan een dissymmetrie tussen 

onvoldoende begrip van de kunstwaarde van participatiekunst enerzijds en de (te) hoge instrumentele 

verwachtingen ten aanzien van de sociale opbrengst van deze projecten anderzijds. Zij waarschuwt voor de valkuil 

van een eenzijdig instrumenteel, neoliberaal frame bij de waardering van sociaal artistieke praktijken (Trienekens, 

2020, p. 57 en p. 69). 

1.1.1. Beoogde aanpak en het theoretische kader  
De betekenis van kunst in het sociale domein is meerduidig, gelaagd en daardoor niet makkelijk te vangen in cijfers 

en woorden. Kunst appelleert aan onze zintuigen en gevoelens en gaat vaak voorbij aan ons verstand en ratio. 

Aldus Groot et al. (2021) in hun recente ZonMw-rapport Kunst in de Zorg. Ook Swinnen (2016) benoemt in haar 

studie naar poëzie en dementie het unieke en persoonlijke karakter van kunstervaringen. Vanwege dit specifieke 

karakter is voor dit onderzoek gekozen voor een gemengde empirische aanpak met een belangrijke rol voor de 

concrete ervaring in de praktijk. Er is in twee stappen gewerkt: 

 

1. een etnografisch georiënteerd onderzoek naar de ervaringen van betrokkenen bij het project Kunst 

Verbindt, vanuit de verschillende posities die zij innemen in het proces.  

2. de analyse van deze concrete context vanuit een (conceptueel) theoretisch kader om tot beter begrip te 

komen van de onderliggende principes van het co-creatieproces.  

Het theoretisch kader zoals hieronder gepresenteerd, is een eerste conceptversie dat met dit onderzoek wordt 

getoetst. Het kwam tot stand op basis van literatuuronderzoek en is geherdefinieerd op basis van de inzichten die 

Kunst Verbindt opleverde. Het denkraam verbindt vier verschillende perspectieven op co-creatie met elkaar: het 

ethische perspectief van maatschappelijke kunst (het menselijke), het artistieke van het creatieve maakproces (de 

kunst), de organisatie en het cultureel ondernemerschap binnen de sociale organisatie (samen leren en werken). Dit 

onderzoek toetste de validiteit van dit hybride kader, met als doel het model bij vervolgonderzoek in te zetten voor 

een betere borging van kunst in zorg en welzijn. 

 

1.1.2. Verloop van het onderzoek (binnen coronatijd) 
Het plan was om kunstenaars, ouderen en andere betrokkenen bij het project Kunst Verbindt middels observaties, 

individuele gesprekken en een aantal groepsinterviews te volgen. Vanaf een week na de start van het project 

bemoeilijkten de pandemie en de coronamaatregelen echter het contact tussen de kunstenaars en de 

participerende ouderen. De beperkte (online) communicatiemogelijkheden boden geen ruimte voor observaties en 

gesprekken met de ouderen. Noodgedwongen is daardoor een zwaarder accent op het perspectief van de 

kunstenaars komen te liggen.  

De rol van de ouderen komt in de procesbeschrijvingen wel aan bod, maar indirect, via de observaties van 

kunstenaars en de vertegenwoordigers van zorgorganisatie ZINN. Voor analyse van de rol van ouderen in het 

proces is daarnaast geput uit literatuur over de kwaliteit van leven van en actieve cultuurparticipatie door kwetsbare 

ouderen, in het bijzonder de recente publicatie van Groot et al. (2021) over kunst in de zorg naar aanleiding van 

onderzoek door het Amsterdam UMC en de Leyden Academy on Vitality and Ageing.  



 

 

Naast de kunstenaars en ouderen speelden ook medewerkers van zorgorganisatie ZINN en familie van de ouderen 

in de zijlijn van het project een faciliterende en soms participerende rol. Zonder corona was de betrokkenheid van 

vrijwilligers, vrienden en familie naar verwachting groter geweest. Nu bleef die rol aan de bescheiden kant.  

Voor mijn eigen rol als onderzoeker heb ik mij laten leiden door wat de etnoloog-filosoof Tim Ingold zegt over 

onderzoek doen. Ingold staat kritisch ten opzichte van de notie van de objectieve onderzoeker die vanuit een 

neutrale positie zijn data verzamelt. Ingold merkt op dat het woord data is afgeleid van het Latijnse werkwoord dare, 

dat geven betekent. Dat maakt van data ‘dat wat de onderzoeker gegeven wordt’. Ingold (2017) pleit voor een 

onderzoekshouding vanuit betrokkenheid en aandacht. In navolging van Ingold ben ik vanuit nieuwsgierigheid en 

betrokkenheid de dialoog aangegaan. In het gesprek met kunstenaar Femke Seele bijvoorbeeld ging het over de 

vraag wie er ‘aan het stuur zit’ bij co-creatie. Vanuit dat gesprek nam ik de vraag waar de regie ligt in het 

maakproces mee als thema. Tegelijk mocht dit niet leiden tot het willen ‘vangen van momenten’, wat zou impliceren 

dat ik als onderzoeker op jacht ben naar betekenis. Wel kon ik Femke en haar collega’s op bepaalde momenten 

ter verdieping hun eigen vraagpunten ‘teruggeven’. Zoals wat momenten zijn van onzekerheid in het maakproces. 

Wat is co-creatie eigenlijk? Wat is sturen of eigenaarschap eigenlijk?  

 

Vijf procesbeschrijvingen laten het concrete proces van co-creatie spreken. Verder staat in de bijlage een lijst van 

de in totaal 25 gesprekken die hebben plaatsgevonden, een-op-een met kunstenaars en als groep met alle 

deelnemende kunstenaars, soms samen met de betrokken ZINN-medewerkers. De laatste gesprekken met de vier 

kunstenaars en de directeur-bestuurder van ZINN in juni 2021 hadden de vorm van vijf korte interviews op film over 

het maakproces van Kunst Verbindt. De procesbeschrijvingen en filmpjes zijn te zien op Showcase Minerva: 

https://www.academieminerva.nl/ .  

De betrokkenen bij ZINN en de vier kunstenaars verleenden de onderzoeker toestemming om in kader van dit 

onderzoek hun werkproces te volgen, gesprekken op te nemen c.q. te filmen en uitspraken met naam en 

toenaam te citeren. De deelnemende ouderen hebben ingestemd met het kunstproject. Hun betrokkenheid bij dit 

onderzoek was door de corona-omstandigheden indirect. In het verhaal over hun deelname dat bij monde van de 

kunstenaars en betrokken ZINN-medewerkers wordt verteld, zijn hun namen omwille van privacy 

geanonimiseerd. 

https://www.academieminerva.nl/


 

 

2. Naar een analyse van co-
creatie of participatieve 
processen in de kunst 

Co-creatie is een vorm van samenwerken. Daarbij wordt er iets gerealiseerd door twee (of meer) personen (of 

partijen) die samen iets willen bereiken. Het resultaat van de samenwerking is even belangrijk als het proces daar 

naartoe. (Kanne, 2016, p. 179). Gezondheidswetenschapper en ethica Mariel Kanne ontleent in haar proefschrift 

over co-creatie van goede zorg haar definitie van co-creatie aan Wierdsma, hoogleraar aan de Business University 

Nyenrode. Wierdsma laat zien hoe de waardering van het resultaat voor de ontvanger even belangrijk is als de 

manier waarop ‘de transactie’ wordt gerealiseerd. Het zijn twee kanten van één medaille. (Kanne, p. 148)  

In de kunsten is co-creatie als werkvorm onderdeel van het brede spectrum van participatiekunst. Bij participatieve 

kunst is sprake van een creatieve samenwerking tussen een professionele kunstenaar en één of meer andere 

personen (niet professionele makers) (Matarasso, 2019). Participatieve kunst kan verschillende vormen aannemen. 

Trienekes (2020) schetst in haar recente publicatie Participatiekunst de breedte van dat spectrum, aan de hand 

van de mate van invloed van de niet-professionele makersop het proces. Dat spectrum ziet er als volgt uit: 

  

1. van maatschappelijk geïnspireerde kunst waarbij het auteurschap bij de professionele kunstenaar of 

kunstinstelling berust; 

2. via verschillende vormen van co-creatie waar sprake is van gedeeld auteurschap. De niet-professionele 

makers hebben vanaf het begin tot het eind zeggenschap over keuzes over vorm, proces en inhoud; 

3. naar ‘community arts’ waar kunst in de context van de samenleving wordt ingezet voor maatschappelijke 

bewustwording of verandering (Trienekes, 2020, p. 39-40).  

 

Met zijn co-creatieve proces neemt een participatief kunstproject een plek in midden in de leefwereld van de 

deelnemers. Vorm en inhoud komen uit het dagelijks leven voort. Het ontstaat ‘in context’, zoals dat heet. In het 

geval van Kunst Verbindt boden de vier bewoners van ZINN vanuit hun woonlocatie en met hun levensverhaal die 

context.  

Lector Anke Coumans beschrijft de rol van de kunstenaar bij co-creatie als die van maker én begeleider van een 

dynamisch artistiek proces. Ze noemt een co-creatieproces collaboratief in de zin dat deelnemers niet alleen 

bijdragen aan het eindresultaat, maar ook medeverantwoordelijkheid dragen voor het proces om daar te komen 

(Coumans, 2019). Renshaw (2010) deed onderzoek (o.a. in Groningen) naar de rol van (jonge) kunstenaars in 

participatieve kunst. Een participatief maakproces wordt volgens de Britse onderzoeker gekenmerkt door 

eigenaarschap, toegankelijkheid, medeverantwoordelijkheid en ‘empowerment’ van de mensen met en voor wie ze 

worden gerealiseerd. Omdat een participatief project veel impact kan hebben op de mensen die erbij betrokken 

zijn, wordt bij participatieve kunst het co-creatieve proces evenzeer gewaardeerd als het resultaat.  

Zo’n proces resulteert niet alleen ineen artistiek eindproduct, maar heeft ook een persoonlijke, sociale of 

maatschappelijke impact. Kunst fungeert hier niet alleen als autonoom medium voor creativiteit (de intrinsieke 

waarde en functie van de kunsten). Kunst is bij co-creatie ook een middel, bijvoorbeeld om iets te leren, je 

persoonlijk te ontwikkelen of iets te vertellen.  

Het faciliteren van ontmoetingen kan de inzet van co-creatie zijn. Het is een instrument voor verbinding of de 

katalysator van een proces. Bij Kunst Verbindt was e achterliggende motivatie van zorginstelling ZINN om middels 

de opdracht aan vier jonge kunstenaars niet alleen ‘kunst voor aan de muur’ te verwerven, maar tegelijk ook bij te 

dragen aan een gedeeld gevoel van betrokkenheid en eigenaarschap van de bewoners bij hun leefomgeving in 

zorglocatie De Brink. In het samengaan van artistieke en sociale doelen zit zowel de kracht als het spanningsveld 

van participatieve kunst.  



 

 

Wil je naar de waarden en randvoorwaarden van de participatieve kunstpraktijk kijken, dan moeten de stemmen en 

het perspectief van álle betrokkenen vertegenwoordigd zijn. Dus niet alleen die van deelnemende ouderen en 

kunstenaars maar ook de ervaringen van andere betrokkenen, zoals de medewerkers van de zorgorganisatie en 

vrienden en familie van de ouderen. Eerder onderzocht Coumans (2020) vanuit haar Lectoraat Image in Context 

van het Kenniscentrum Kunst en Samenleving (Hanzehogeschool Groningen) wat zorgprofessionals en vrijwilligers 

kunnen hebben aan ‘kunst als ontmoeting of katalysator’ als onderdeel van een persoons- of belevingsgerichte 

aanpak in de zorg voor mensen met dementie.  

 

2.1. Theoretisch kader  
Het theoretisch kader dat voor dit onderzoek werd ontworpen beoogt een handvat te bieden dat evenwicht schept 

tussen de verschillende perspectieven, doelen, belangen en werelden waartussen een co-creatief proces zich 

beweegt. Het betreft een ontwerp dat met dit project werd getoetst.  

 

Het democratische begrip van meerstemmigheid ligt aan het kader ten grondslag. Volgens dit begrip van de filosoof 

Hannah Arendt, ontstaat democratie uit verbinding, kritisch denken en een open dialoog waaraan iedereen kan 

deelnemen. Meerstemmigheid wil in dit onderzoek zeggen dat alle spelers in de duiding van het co-creatieve proces 

aan het woord komen. Behalve de kunstenaar en de oudere zijn dat ook anderen die op een of andere manier 

betrokken waren. Denk aan de kinderen van deelnemende oudere mijnheer A., de zorgcoördinator die mevrouw E. 

aandroeg voor het project, de overige de bewoners van de woongalerij waar het werk is komen te hangen en de 

bestuurder van ZINN als opdrachtgever.  

Op basis van de praktijkanalyse vond een herijking plaats van de vier kwadranten van het kader. Deze werden 

herbenoemd tot het perspectief van de mens, de kunst, ondernemen en samen (samen leren en werken) als vier 

invalshoeken van waaruit de co-creatieve kunstpraktijk kan worden bezien. 

In de empirische fase van het onderzoek werd aan de kunstenaars en opdrachtgever de vraagstelling en gedachte 

achter het theoretisch kader toegelicht. Om de praktijk zoveel mogelijk voor zichzelf te laten spreken, bleef in de 

gesprekken het analysemodel verder zoveel mogelijk onbenoemd. Als het al een rol speelde, was dat in de vorm 

van open vragen over rollen en posities die betrokkenen innamen of over waarden en randvoorwaarden die ze 

benoemden. Deelvragen die zo aan de orde kwamen waren bijvoorbeeld:  

 

o Wat voor waarden of opbrengsten werden door betrokkenen ervaren? 

o Wat waren voor hen kritische factoren achter een co-creatief maakproces?  

o Wat was de ruimte voor betrokkenen en de bandbreedte van co-creatie?  

o Wat moet een kunstenaar beheersen of leren om zijn rol te vervullen? 

 

Het oorspronkelijk ontwerp van het theoretisch kader was als volgt: 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Op basis van observaties bij Kunst Verbindt kreeg het model de volgende aanpassingen: 

 
 

 

• Ethische kader 

Het eerste perspectief werd het ethische kader genoemd omdat het in de doelstelling van en waardering voor 

kunstprojecten de opbrengst voor de ouderen beschrijft. Het gaat over aspecten als ‘agency’ 

(handelingsperspectief) en ‘empowerment’ (gevoel van eigenwaarde) van participerende ouderen.  

 

➢ In het proces van Kunst Verbindt bleek dat essentiële aspecten als ontmoeting, verbinding en kwetsbaarheid 

net zo goed door de kunstenaars als door de ouderen werden ervaren. Door niet de oudere als doelgroep 

maar de MENS in brede zin centraal te stellen, verschuift in het ethische kader de gerichtheid op de opbrengst 

voor de ouderen (empowerment, agency, kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen) naar het bredere 

gelijkwaardigheid en wederkerigheid binnen een co-creatief proces. 

 

• Artistieke kader 

Via het artistieke kader zou het perspectief van de kunstenaars beschreven worden. Het gaat hier over de 

specifieke eigenschappen van participatieve kunst en de competenties waarover een kunstenaar die zich 

begeeft op het vlak van co-creatie met niet professionele makers moet beschikken. 

  

➢ Vanwege de gelijkwaardigheid van betrokkenen bij co-creatie is de focus in het artistieke kader verbreed naar 

KUNST in brede zin en het gezamenlijke makerschap, ook van de niet professionele kunstenaars. Het gaat 

bij co-creatie immers om de invloed van álle betrokkenen op het creatieve proces. 

 

• Financieel economische kader 

Het derde perspectief werd het financieel economische kader genoemd. Het betrof het perspectief van 

waardencreatie, draagvlak en borging, zowel voor de kunstenaars als voor de betrokken zorgorganisatie. 

In de praktijk van Kunst Verbindt was de financieel-economische relatie tussen zorginstelling en 

kunstenaars het best te omschrijven als een relatie tussen opdrachtnemer- en opdrachtgever. Het 

ondernemerschap van zowel de zorginstelling als de kunstenaar(s) is een belangrijke schakel in de 

duurzame borging van deze praktijk. Om deze reden kreeg het financieel-economische kader rechtsboven 

de noemer ONDERNEMEN in plaats van het oorspronkelijke ‘waardencreatie’. 

 

➢ WAARDENCREATIE is een beleidsterm die fondsen en overheden veel hanteren om de opbrengst van 

sociaal artistieke praktijken te benoemen. Risico daarbij is dat waarde teruggebracht wordt tot een financieel-

economische kwalificatie. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij de Return on Investment (ROI) methode waar 

immateriële opbrengsten in geld worden uitgedrukt.  

In de praktijk van Kunst Verbindt vond waardencreatie plaats op alle vier niveaus van het theoretische kader: 

de waarde van kunst, de waarde van samen, de opbrengst voor de participanten en de kosten en baten voor 

kunstenaars en voor de opdrachtgever ZINN in financieel-economische zin. In het herziene kader worden de 

twee kwadranten bovenin, Mens en Ondernemen, verbonden door WAARDENCREATIE. Hiermee staan in 

de analyse de immateriële opbrengsten van co-creatie (kwaliteit van leven, ontmoeting, verbinding) en de 

materiële kosten en baten (inkomen kunstenaar, welzijnsinvestering zorgorganisatie) gelijkwaardig naast 

elkaar.  



 

 

 

• Sociaal & organisatorische kader 

Het vierde perspectief belicht de sociale organisatie. Dat gaat over aspecten van samen leren en samen 

werken in het proces van co-creatie. Een belangrijk principe daarbij is dat van wederkerigheid: geven en 

nemen. De formulering hiervan is ongewijzigd. 

 

➢ Wel wordt de verbindende factor tussen het financieel-economische en het sociale & organisatorische 

perspectief op basis van de praktijk van Kunst Verbindt nu anders verwoord.  

Aanvankelijk verbond het begrip ‘vanuit het lokale netwerk’ deze twee kwadranten. Bij co-creatie wordt 

inderdaad vaak uit een domeinoverstijgend lokaal netwerk geput. In deze casus kreeg ZINN bijvoorbeeld via 

Academie Minerva en oud-docent/kunstenaar Herman van Hoogdalem contact met de jonge kunstenaars. 

Van meer specifiek belang voor de werking van co-creatie is het aspect van samenwerking OVER DE 

GRENZEN VAN DISCIPLINES EN DOMEINEN, dus tussen leefwereld (van de ouderen) en professionele 

wereld (zorgorganisatie en kunstenaars). 

 

In het volgende hoofdstuk volgt de analyse van het co-creatieve maakproces van Kunst Verbindt vanuit de 

onderscheidende perspectieven 1) mens 2) kunst, 3) samen en 4) ondernemerschap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Analyse 

3.1. De mens in het co-creatieproces 
Centrale vraag in het ZonMw-onderzoek Kunst in de zorg van Groot et al. (2021) was wat de betekenis en de 

waarde is van kunstprojecten voor de gezondheid en het welzijn van ouderen. De onderzoekers keken naar hoe 

die waarde tot stand komt en wat voor rol de kunstenaar speelt in dat proces. Kunst zorgt voor een 

gemeenschappelijke taal, stellen de auteurs in hun onderzoeksrapport. Die gemene deler hoeft overigens niet per 

se talig te zijn, het kan bijvoorbeeld ook een beeldtaal zijn. Het is een ‘taal’ die deelnemers herkennen en waar ze 

kracht uit putten. Via deelname aan kunstprojecten voelen deelnemers zich gezien als mens. Deelname biedt de 

mogelijkheid voor gelijkwaardig contact op basis van een ieders mogelijkheden (Groot et al., 2021, p. 47). 

Omdat ouderen de ontvangers zijn van zorg bij zorgorganisatie ZINN is de verleiding groot om bij de procesanalyse 

van Kunst Verbindt te focussen op de ouderen als doelgroep. Wat is hun vraag? Wat beleven zij in het proces en 

wat is voor hen waardevol gebleken? ZINN wil dat het kunstproject iets bijzonders oplevert voor het welzijn van 

bewoners en voor het leefklimaat in huis. Vanuit het perspectief van beleid of ondernemerschap zijn de ouderen 

ook de primaire doelgroep van Kunst Verbindt. Zodra het co-creatieve proces zelf is begonnen, kantelt echter het 

perspectief. Vanaf dat moment gaat het niet alleen meer om ‘voor wie’ maar om ‘met wie’ en daarnaast om hoe het 

proces tot stand komt.   

De ontmoeting tussen de kunstenaars en hun medemakers op 8 maart 2020, de dag dat het project Kunst Verbindt 

begint, is een ontmoeting tussen mensen. Mensen die elkaar nog niet kennen, mensen die nieuwsgierig zijn naar 

elkaar, mensen met en zonder verwachtingen, vier oudere en vier jonge mensen. Voor zorgorganisatie ZINN is juist 

de benadering van de bewoners als mens (in plaats van als doelgroep) van belang. Bewoners en verzorgenden 

vormen samen een leefgemeenschap. Corona brengt dat eens te meer naar boven.  

De bestuurder van ZINN vermijdt de term kwetsbare ouderen als kwalificatie. Kwetsbaarheid beschouwt ZINN-

directeur Carry de Niet als een beperkende kwalificatie. Kwetsbaarheid blijkt gedurende het project ook niet 

voorbehouden aan de bewoners van ZINN. Het proces tussen fotograaf Jedidja Smalbil en medemaker mijnheer 

B. is daar een illustratie van.  

Bij hun eerste ontmoeting doet de broze aanblik van mijnheer B. Jedidja even schrikken. Tegelijk ziet ze overal 

boeken liggen en is ze onder de indruk van wat hij vertelt over reiki, het heelal en spiritualiteit. Mijnheer B. laat zich 

niet identificeren door zijn ziekte of wat hij vroeger voor werk heeft gedaan. Liever spreekt hij over waarom we 

leven, waarom hij leeft, waarom we bestaan met zijn allen. Na het overlijden van mijnheer B. zal Jedidja zich vooral 

herinneren hoe jong en vitaal hij was van geest.  

Op haar beurt laat Jedidja zich in het proces ook van haar kwetsbare kant kennen, als kunstenaar én als mens. Ze 

wordt geraakt door de impact van de corona-lockdown en de onmogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Bij een 

kunstwerk op basis van ‘geen-contact’ kan ze zich niets voorstellen. Dat wil ze per se vermijden. Ze stelt zich als 

mens kwetsbaar op in haar correspondentie met mijnheer B. En na zijn overlijden voelt ze zich uit het lood geslagen. 

Ze blijft lang zoeken naar hoe ze opnieuw de connectie kan maken met de opdracht en met mensen die wonen in 

De Brink. Ze schrijft een open brief aan de bewoners. In correspondentie probeert ze het intieme persoonlijke 

contact terug te vinden. Als ze geen antwoord krijgt, is dat incasseren. Ze neemt zelf de verantwoordelijkheid voor 

het lukken of mislukken van het contact. Ze vraagt zich of het een te optimistisch idee was. Ze wil de bewoners ook 

niet voor het blok zetten, niet forceren. Het proces blijft er een van zoeken en aanpassen.  

In co-creatie vindt Jedidja de menselijkheid in de kunst. Ze vertelt over haar ervaring destijds met Ik zie, Ik zie. Dat 

proces ging over ontmoeten, aandacht en warmte. Ze ging koffiedrinken, kletsten met een dame met dementie. Dat 

proces heeft haar geleerd om ook kwetsbaar en open te zijn in haar werk. Ook in beeld heel dicht bij de mens te 

komen. Dat vraagt van haarzelf volledig aanwezig te zijn in het moment: volledig daar te zijn.  

Jedidja vertelt hoe risico nemen, niet verbloemen, zoeken, twijfelen, eerlijkheid, het durven laten schuren, zekerheid 

durven loslaten en voor alle mogelijkheden open staan allemaal aspecten van haar kunstenaarschap zijn. Het zijn 

deze unieke persoonlijke ervaringen die in het theoretisch kader het ethische perspectief en het artistieke 

perspectief verbinden. Coumans (2020) noemt de attitude van de kunstenaar een uitgesproken menselijke attitude, 

die niet is voorbehouden aan de kunstenaar. 



 

 

De ‘opbrengst’ voor de oudere deelnemers aan Kunst Verbindt zit voor een deel in wat aldus Groot et al. (2021) 

door Huber de positieve gezondheid van bewoners wordt genoemd. Dat wil zeggen dat een prettige 

leefomgeving, gesprekken, het ervaren van uitdaging, zingeving en plezier bijdraagt aan de gezondheid van 

mensen. Dat de actieve rol van de ouderen door corona minder omvangrijk is geweest dan de opzet was, maakt 

het project niet van minder waarde. De waarde van het project zit hem volgens ZINN-bestuurder Carry de Niet 

voor een belangrijk deel ook in dat het een tijdsdocument is geworden. Het project geeft weer hoe mensen tijdens 

corona zijn omgegaan met van elkaar afgesloten zijn, met niet met elkaar kunnen communiceren. Het laat ook de 

waarde zien van het contact tussen oud en jong, nadrukkelijk op basis van wederkerigheid. Bijzonder is dat de 

ouderen waar Jedidja en medekunstenaar Femke Seele aan zijn gekoppeld tot na hun overlijden invloed of het 

maakproces hebben gehad. De nabestaanden van mijnheer A. hebben een bijdrage geleverd aan de podcast van 

Femke Seele en waren aanwezig bij de opening van de expositie in De Brink. 

 

3.2. Het perspectief van kunst en makerschap  
Wat was de rol van de ouderen in dit co-creatieproces? Is er nog wel sprake van co-creatie nu het contact tussen 

de makers en hun medemakers beperkt is gebleven tot slechts één live ontmoeting aan het begin van een lang 

proces van anderhalf jaar? De vier kunstenaars stellen zich tijdens het proces regelmatig die vraag. Ze voelen 

zich sterk verantwoordelijk voor het co-creatieve proces. Je moet jezelf afvragen wat co-creatie is, zegt 

kunstenaar Jurjen Galema: ‘Daar moet je je eigen criteria voor opstellen. Wat wil ik van u, wat wil ik van mezelf?’ 

In een van de reflectiesessies met de kunstenaars noemt lector Anke Coumans het effect van die innerlijke 

dialoog van de kunstenaar en de dialoog met hun medemaker: ‘de feedback-loop in gang zetten’. Co-creatie 

gebeurt vanzelf, zegt ze, zolang je met de ander in gesprek bent. ‘Je zoekt naar iets in de ander, in het proces of 

in de dialoog dat jou als kunstenaar in beweging zet.’ Jurjen herkent dit als de reden waarom hij ondanks het 

gebrek aan respons, zijn medemaker mijnheer W. blijft bellen.   

In de opdrachtformulering bij aanvang van het project heeft ZINN de vorm en de rol van de ouderen geheel open 

gelaten. De co-creatie kan ook verbaal zijn als het niet (meer) uit de handen van de medemakers kan komen. 

ZINN laat zich graag verrassen.  

In haar boek Participatiekunst noemt Trienekens (2020) als onderscheidend principe van co-creatie, de mate van 

invloed die de medemakers hebben op het artistieke proces en hun auteurschap in het uiteindelijke werk (p.40). 

Hoe dat auteurschap er uit kan zien, komt goed naar voren in het maakproces van kunstenaar Marianne Brouwer 

en haar medemaakster mevrouw E.  

Marianne Brouwer is een ‘buitenschilder’. Ze maakt veel stadsgezichten op locatie en is gekoppeld aan mevrouw 

E., een echte Stadjer1. De verwachting is dat het resultaat van hun samenwerking een Gronings stadsgezicht zal 

worden. Wat zorgt ervoor dat mevrouw E. zich straks ook echt eigenaar zal voelen, vraagt Marianne zich na vier 

maanden lockdown af? Waar zit haar auteurschap? Zo’n gedeeld eigenaarschap ontstaat, zegt lector Anke 

Coumans in gesprek met de kunstenaars, als je iets maakt waar twee stemmen in aanwezig zijn. Dat gebeurt als 

vanzelf zolang je met haar in gesprek blijft. Terugkijkend op het proces herinnert Marianne zich dit als een 

belangrijk moment van houvast. Het benadrukte de dynamiek van de spaarzame gespreksmomenten met 

mevrouw E. en hoe die het maakproces toch steeds in gang zetten. Telefoneren met mevrouw E. was meer dan 

alleen contact onderhouden.  

Het proces duurt langer dan Marianne gewend is. Ze realiseert zich dat het werk ook heel erg kan mislukken. 

Tegelijk is er ruimte voor haar als kunstenaar om iets heel anders te doen. Ze ervaart risico in het maakproces. 

Dat was er altijd al wel, maar nu is ze echt buiten haar comfortzone. Nu is ze haar ego aan het loslaten. Voor 

Marianne zijn de positieve levenshouding van mevrouw E. en het spaarzame contact met haar in alle onzekerheid 

een anker.  

Mevrouw E. is degene die bij Marianne het artistieke proces in beweging zet. In de context van de coronatijd 

komen ze niet uit op de stad als onderwerp voor het kunstwerk. Van de buitenwereld komen ze terecht bij de 

binnenwereld. De kamer van mevrouw E. wordt voor Marianne de belichaming van een mensenleven. Tijd en 

ruimte komen er samen. De oude foto’s en prenten, het licht dat door het raam valt, het uitzicht vanuit de kamer 

en de binnenplaats beneden waar zoon E. tijdens de lockdown dagelijks even met haar komt praten, bieden 

Marianne nieuwe inspiratie. 

Mevrouw E. is bij aanvang onzeker over haar rol in het maakproces. Tegelijk voelt ze niet de druk die Marianne 

voelt dat er een resultaat moet komen. Ze hoeft op haar leeftijd niet zo nodig iets te bereiken, ze hoeft alleen 

maar te ‘zijn’. In januari 2021, als Marianne uiteindelijk aan het schilderen is geslagen, voelt mevrouw E. zich 

uitgenodigd te reageren. Ze bedenkt dat ze gedichten wil maken bij het werk van Marianne. Na veel beloftes en 

 
1 Een Stadjer is iemand die is geboren en getogen in de stad Groningen 



 

 

deadlines die ze zichzelf stelt, komt het er toch niet van. Of mevrouw E. het nu te druk heeft of haar de energie 

ontbreekt, aan haar enthousiasme ligt het niet. Mevrouw E. is heel trots op het schilderij dat Marianne uiteindelijk 

naar De Pelster brengt. Het schilderij gaat verschillende huiskamers af en steeds is mevrouw E. erbij om te 

vertellen. Het functioneert twee weken lang als een ‘conversation piece’ met mevrouw E. als fiere aanjager van 

gesprekken. Precies wat leidinggevende in de zorg Fatima had gehoopt dat er zou gebeuren: dat mevrouw E. 

met haar enthousiasme over de co-creatie andere bewoners in De Pelster zou meenemen.  

Het kunstenaarschap van Marianne heeft een ontwikkeling doorgemaakt door het project Kunst Verbindt. Ze heeft 

zich door het contact met mevrouw E. en door de bijzondere omstandigheden buiten haar comfortzone laten 

leiden. De inbreng van mevrouw E. met haar optimisme ligt in lijn met de positie die ze altijd inneemt in haar 

sociale contacten. Haar warme levenshouding en optimisme zie je terug in het proces én in het schilderij dat 

Marianne uiteindelijk heeft gemaakt. Haar ‘makerschap’ ligt in de sociale kwaliteit die ze heeft ingebracht in het 

proces.  

De vraag of de co-creatie is geslaagd, in de zin van een harmonieus gezamenlijk proces met een happy end, is 

niet aan de orde. De uitkomst ligt van tevoren niet vast. ZINN-bestuurder Carry de Niet concludeert dat zelfs als je 

elkaar niet kan vinden of niet kan bereiken, er toch iets kan ontstaan. Er is contact geweest. Er is in principe een 

zaadje geplant bij dat eerste contact en uiteindelijk is daar iets uitgekomen. Ja, je kan dan zeggen dat het misschien 

iets anders was geweest als ze meer samen hadden kunnen doen. Toch kan de co-creatie wat haar betreft ook 

ontstaan uit die ene indruk die je hebt of het gevoel dat het bij je heeft opgeroepen. Zelfs op barre grond kan kunst 

ontstaan, zegt Carry de Niet. 

 

3.3. Het perspectief van ‘samen’ 
Wenger (1998) omschrijft samenwerken als een sociaal participatief proces en de mensen die samenwerken als 

een ‘community of practice’. Ook Groot et al. (2021) spreken over de praktijk van kunst en ouderen als een 

leergemeenschap (p. 34). In het perspectief van ‘samen’ onderscheidt Wenger: 

1) de community, de mensen als groep 

2) de sociale praktijk, in het geval van de kunsten de sociaal artistieke praktijk 

3) de betekenis die wordt gegeneerd binnen die praktijk en  

4) de identiteit die mensen ontlenen aan de samenwerking binnen die praktijk (p. 5).   

Community of practice 

In het maakproces bij ZINN vormt niet alleen de groep kunstenaars en ouderen een community of practice. De 

bestuurder en medewerkers van ZINN, medebewoners, vrijwilligers en familieleden spelen in de periferie ook een 

rol in het proces. Al wordt die rol bij Kunst Verbindt door de coronalockdown beperkt.  

Communicatiemanager Marloes Lok herinnert zich van het eerdere project Ik zie, ik zie de wekelijkse bijeenkomsten 

met de kunstenaars, die zorgde dat ze het proces nauw kon volgen. Die heeft ze nu gemist. Ze voelde zich tegelijk 

wel erg verantwoordelijk voor de kunstenaars. ZINN zou de context bieden voor het project en die viel door de 

coronalockdown weg. Ze heeft een aantal keren overwogen of ze het project niet moesten stopzetten.  

De kunstenaars hadden veel steun aan de gezamenlijke gesprekken met coach Herman van Hoogdalem. Lector 

Anke Coumans vindt het juist door de omstandigheden ook een heel boeiend proces. Wat zij van het volgen van 

proces van de kunstenaars heeft geleerd, is dat je ook een kunstenaar bent als je niet iets aan het maken bent, in 

de manier waarop je met een proces omgaat. ‘Kunstenaar zijn is dat je zelf de grond zoekt voor de dingen die je 

doet. Een kunstenaar geeft vorm aan alles, dus ook aan de sociale relatie die de basis is voor wat het kunstwerk 

uiteindelijk wordt. Wat de vier jonge kunstenaars kenmerkt is de grote eerlijkheid in hun zoektocht naar wat klopt 

en wat niet klopt. Zij denken zo zorgvuldig na. Daardoor ontstaat in de co-creatie een erg bijzondere relatie.’  

Wanneer de opdrachtgevers zich in september 2020 afvragen of de opdracht nog wel door kan gaan, is er bij de 

kunstenaars geen sprake van stoppen. Anke Coumans verklaart dat kunstenaars er juist heel goed tegenkunnen 

als ze ergens even helemaal niet uitkomen. Het moeizame, het trage van het proces levert uiteindelijk iets op wat 

je van tevoren niet had kunnen bedenken. Dat omarm je dan. En daardoor krijgt het uiteindelijk ook meer diepgang. 

Dat laat ook zien wat de meerwaarde is van het werken met kunstenaars in dit soort sociale processen. De 

communicatiemanager van ZINN grapt dat ze dat gaat onthouden: ‘Als ik een keer niet uit een complex vraagstuk 

kom, kan ik jullie kunstenaars er als adviseurs bij halen!’.  

Sociale praktijk 

Tegelijk heeft de groep kunstenaars het aspect van SAMEN node gemist in het proces. Kunstenaar Femke Seele 

had met mijnheer A. en zijn schilderclub aan de slag gewild om het contact te leggen. Kunstenaar Jurjen Galema 

wilde er met mijnheer B. op uit. Samen zijn en samen kijken, zijn voor Jurjen het begin van co-creatie. Meedoen 

brengt diepgaand contact tot stand, stellen Groot et al. (2021). Hun onderzoek omschrijft SAMEN ook als een sfeer 



 

 

die wordt opgeroepen door verbinding tussen deelnemers, kunstenaars, materialen, muziek maar ook door de 

ruimte, de geur van koffie of de warmte van thee. SAMEN in participatieve kunst gaat over een andere manier van 

contact maken dan anders, een meer persoonlijk en emotioneel gesprek. Het gaat over je verbonden voelen in het 

moment, samen in een flow ( p. 45). Maar wat als er van een dergelijke flow door corona geen spraken kan zijn?  

Mijnheer W., de medemaker van Jurjen heeft een vorm van afasie waardoor hij ook zonder coronalockdown al 

moeilijk communiceert. Het hindert Jurjen niet. Hij ziet een leuke Groninger die actief is op zijn scootmobiel, bekend 

in de buurt en makkelijk in zijn sociale contacten. Hij kan goed omgaan met technische hulpmiddelen zoals de 

afstandsbediening voor de tv met spraakbesturing. Moeilijker is het voor hem om uit zijn woorden te komen. Jurjen 

kiest ervoor om zijn persoonlijke contact met mijnheer W. ook tijdens de coronalockdown consequent zonder hulp 

van anderen voort te zetten. Zo goed en zo kwaad als het gaat. Jurjen heeft de indruk dat mijnheer W. het leuk 

vindt om met hem te bellen. Of er sprake is van goed of slecht contact vult hij niet in. Misschien vindt mijnheer W. 

dit wel geen goede communicatie, bedenkt Jurjen. Daar zou hij het met hem over willen hebben. Het contact wordt 

steeds sporadischer. Jurjen vraagt zich af of mijnheer W. het druk heeft.Hij ziet hem niet als een eenzame oudere. 

De onderlinge communicatie wordt het thema van het werk dat Jurjen zal maken. 

Bij communicatiemanager Marloes Lok roept het ‘horen, zien en zwijgen-thema’ van het werk van Jurjen een 

universeel gevoel van isolatie op. Het proces van verwijdering en moeilijker kunnen communiceren ziet ze vaker bij 

het ouder worden. Bestuurder Carry de Niet haakt aan op de vragen die Jurjen zichzelf stelt en zijn voornemen om 

niet in te vullen voor de ander. ‘Binnenshuis ging het leven het leven tijdens corona wel gewoon door. Het was niet 

zo dat de wereld bij ons totaal was stilgevallen. Ouderen hebben relaties, handelen zelf ook. De relatie tussen 

medewerkers en ouderen is niet alleen eenzijdig. Iemand heeft een rijk leven gehad, die heeft ook iets te bieden.’ 

Carry noemt het ‘betonnen optimisme’ dat sommige bewoners laten zien: ze hebben al zóveel meegemaakt.  

De waarde van kunst zit hem volgens Groot et al. (2021) in het onzekere, in het zoeken, in het niet vinden. Ze halen 

daarvoor Ramsey Nasr aan die in zijn essay Fundamenten de noodzaak van de kunsten beschreef in coronatijd: 

‘Kunst toont ons hoe complex de wereld is. Het maakt hem niet makkelijker, maar wel gelaagder en meerduidiger. 

Kunst biedt geen zekerheid maar houvast door mee te wankelen.’  

Identiteit 

Wat de identiteit is, die bewoners aan hun deelname aan Kunst Verbindt hebben ontleend, kan in dit onderzoek 

alleen indirect via de verhalen van ZINN-medewerkers en de kunstenaars worden achterhaald. Mijnheer B., de 

medemaker van kunstenaar Jedidja Smalbil, vindt het bij hun kennismaking belangrijk om te weten waarom hij 

precies was gekozen. Jedidja herkent in die vraag een zekere trots. De inschatting van het zorgpersoneel dat 

hem heeft aangedragen, is dat het mijnheer B. goed zal doen om even los te komen van zijn dagelijkse rol als 

patiënt en te worden aangesproken als uniek mens. Het gesprek met Jedidja is meteen een gesprek ‘op niveau’, 

ze hebben meteen een klik. En mijnheer B. voelt zich gezien als iemand die iets waardevols heeft bij te dragen.  

 

Ook kunstenaar Femke Seele herkent bij haar kennismaking met mijnheer A. een gevoel van trots. Mijnheer A. 

heeft zich goed voorbereid, hij is er klaar voor. Eerste gespreksonderwerp is duidelijk, dat is zijn verzameling 

schilderijen. Bijzonder is dat na zijn overlijden het verhaal over de identiteit van mijnheer A. niet stopt. Het verhaal 

van wie iemand is, merkt Femke op in de podcast die ze maakt, is niet alleen het beeld dat die persoon van 

zichzelf heeft. Het verhaal is veel diverser en gelaagder. De identiteit van mensen, zoals de ouderen die wonen in 

De Brink, is ook opgebouwd uit de verschillende verhalen die ze in de loop van hun leven bij anderen hebben 

achtergelaten. Haar podcast doet recht aan de unieke rijkdom van het leven van de ‘doodgewone man’ die 

mijnheer A. tegelijkertijd is geweest.  

Een besef van eigenwaarde of identiteit ontleen je altijd aan contact met anderen. Groot et al. (2021) halen de 

Vlaamse filosoof Dirk de Wachter aan die het heeft over de ‘connecterende kracht’ van kunst. Kunst kan 

fundamenteel verbindend zijn in een wereld die individualiseert en verbrokkelt, zegt De Wachter. Kunst treedt 

over de grenzen van groepen en categorieën heen. Het overstijgt verschillen in achtergrond en kan mensen 

wederzijds bevruchten (p. 47). 

Community of practice als netwerk  

Buiten het project Kunst Verbindt, zijn de kunstenaars, Academie Minerva en zorgorganisatie ZINN ook als 

community of practice met elkaar verbonden. Kunstprojecten passen als instrument van persoonsgerichte zorg 

binnen de zorgvisie van ZINN. ZINN en het Kenniscentrum Kunst en Samenleving van de Hanzehogeschool 

Groningen hebben een lange geschiedenis van samenwerken. Door beeldend kunstenaars en musici in opleiding 

mee te nemen in praktijkgericht onderzoek naar healthy ageing maken jonge kunstprofessionals al tijdens hun 

opleiding via artistiek onderzoek en vakklassen kennis met de sociaal artistieke praktijk. ZINN, de 

kunstopleidingen en alumni van de Hanzehogeschool vormen zo een informeel netwerk dat elkaar weet te vinden 



 

 

vanuit een gedeelde visie op kwaliteit van leven, leren en werken en op hoe de kunsten daarin een rol kunnen 

vervullen.  

3.4. Opdrachtnemer- en opdrachtgeverschap: het economische perspectief 
Het perspectief van ‘samen’ en het ondernemende perspectief hebben gemeenschappelijk dat het in beide 

invalshoeken gaat om een netwerksamenwerking die domeinoverstijgend is. Vanuit een economisch perspectief 

kan opnieuw gekeken worden naar de samenwerking en wat daarbij de kosten, baten en opbrengsten zijn. Het is 

vanuit dit perspectief dat we het tenslotte kunnen hebben over de kwestie van borging van participatieve kunst.  

Wat is ervoor nodig om kunst structureel te kunnen aanbieden vraagt het ZonMw-onderzoek Kunst in de Zorg. 

Groot et al. (2021) constateren dat stakeholders (kunstenaars, zorgprofessionals, bestuurders en financiers) in de 

huidige situatie vaak samen de grenzen van de bekostiging oprekken om projecten mogelijk te maken. Ze pleiten 

ervoor om bruggen te bouwen om de grenzen tussen disciplines en domeinen te overstijgen. Deelnemers en 

stakeholders van kunstprojecten in het zorgdomein lopen vaak tegen de grenzen tussen disciplines aan. In de 

samenwerking verhouden mensen zich vanuit verschillende posities tot elkaar. Groot et al. (2021) noemen dat 

machtsrelaties. Ze benoemen ook de verschillen in taal die wordt gesproken door mensen van verschillende 

achtergronden of professies (Abma et al, 2021, (p. 59). In de wereld van nieuwe circulaire en duurzame economie 

kijkt men anders tegen organisaties, opbrengsten en waarden aan. Daar kan de praktijk van kunst in de zorg van 

leren. Het is niet de organisatie die centraal staat, zegt Jonker (2014) in zijn boek Nieuwe Business Modellen, maar 

de waarde(n) die mensen samen willen organiseren (p. 47). 

Waarom investeerde ZINN in dit kunstproject? Bestuurder Carry de Niet noemt Kunst Verbindt primair een 

welzijnsinvestering. Voor de bewoners die mee konden doen, heeft het een waarde. Maar het heeft ook een waarde 

voor de mensen (bewoners, familie, medewerkers en bezoekers) die de kunstwerken in de gang kunnen 

beschouwen. Kunst in het gebouw is een verrijking van de leefomgeving. Als grootste waarde benoemt ze het 

proces zelf, de zoektocht van de jonge kunstenaars en de verbinding tussen jong en oud. Onverwacht heeft het 

project de ogen van De Niet ook een historische waarde gekregen. Ze denkt dat op weinig plekken in de 

maatschappij het zoeken naar verbinding tussen de binnen- en de buitenwereld van zorgcentra op deze wijze via 

kunst is gedocumenteerd. Hoewel de zorgorganisatie een sterke visie heeft op de toepassing van kunst in de zorg, 

is ze toch terughoudend om er ruchtbaarheid aan te geven. Het ligt gevoelig in de communicatie naar buiten, aldus 

communicatiemanager Marloes Lok, als er zorggeld wordt besteed aan zaken die ‘het publiek’ niet direct met zorg 

en welzijn in verband kan brengen.  

De taal van geld biedt niet het gewenste vocabulaire om de economische waarde van de sociaal artistieke praktijk 

te duiden. In 2017, het eerste jaar van de landelijke Age Friendly Cultural Cities-regeling, verbond het Fonds voor 

Cultuurparticipatie een onderzoek naar Social Return on Investment (SROI) als voorwaarde voor deelname aan 

het programma. De ‘eenzijdige’ financiële vertaling van sociale impact stuitte destijds op weerstand. Het onderzoek 

Kunst in de Zorg van Groot et al. bevestigt dat een dergelijke financiële kosten-batenanalyse geen recht doet aan 

de intensiteit van ervaringsverhalen op het gebied van kunst en zorg.  

Vooralsnog hebben de zorgorganisatie en de deelnemende kunstenaars een traditionele 

opdrachtgever/opdrachtnemer verhouding. Econoom Jonker (2014) zegt dat als je weg wilt van het dominante 

financiële paradigma, de uitdaging ligt in het vinden van een manier om het gangbare systeem van enkelvoudige 

(financiële) waardencreatie om te buigen naar een nieuw systeem. Dat is volgens de auteur de kern van 

wederkerigheid of samen organiseren (p. 47-48). De organisatie van zorg dusdanig ombuigen dat kunstenaars (en 

ook andere spelers) een permanente rol binnen het zorgsysteem kunnen vervullen, zie je vooralsnog alleen in het 

uitzonderlijke geval van een experimentele zorgcoöperatie in Kloosterburen. De zorgorganisaties in Nederland die 

kunst een plek hebben gegeven in hun beleid en een kunstcoördinator in dienst hebben, zijn op de vingers van één 

hand te tellen. Zo’n omslag vraagt om een andere strategie en nieuwe, meer hybride vormen van financiering.  

Wat hield voor de kunstenaars hun rol als opdrachtnemer in? De kunstenaars hebben alle vier een gemengd 

werkportfolio. Ze leven van inkomsten uit autonoom werk, verschillende soorten van opdrachtwerk (van 

bruiloftsfotografie tot sociaal-artistieke projecten) en parttime werk buiten de kunstsector. Voor een aantal 

kunstenaars is de opdracht voor Kunst Verbindt behalve een artistiek inhoudelijke uitdaging ook zakelijk een nieuwe 

ervaring. Het biedt hen de kans om de sociaal-artistieke praktijk als een van de bouwstenen van hun werkportfolio 

verder te ontwikkelen. Tegelijk leert het de jonge zzp’ers om te gaan met een grote zorgorganisatie als 

opdrachtgever.  

Vanuit ZINN werd de opdracht aan de kunstenaars deels bekostigd vanuit een subsidie van de Provincie Groningen 

(cultuurvouchers) en deels uit eigen middelen. In de loop van het project bleek dat de zakelijke afwikkeling zowel 

voor de kunstenaars als voor ZINN onwennig was. Hoe om te gaan met omzetbelasting als de een wel en de ander 



 

 

niet btw-plichtig is? Wie aan te wijzen als penvoerder voor de afwikkeling van subsidie als je niet met een organisatie 

maar met vier zzp’ers te maken hebt?  

Binnen de groep kunstenaars had de één meer ervaring met werken in opdracht en de zakelijke consequenties 

daarvan dan de ander. Door samen te werken, lukte het een aantal zakelijke hordes te nemen. Een zo’n horde was 

wat de grens van een artistieke opdracht is als het tijdsbestek door corona wordt uitgerekt tot drie keer de 

oorspronkelijke duur. Omdat het werk van kunstenaars zich bevindt op niet-materieel vlak, worden de zakelijke 

consequenties van de gevraagde tijdsinvestering vaak niet besproken, is de ervaring van de vier kunstenaars. Als 

jonge zzp’ers hebben de kunstenaars een minder sterke onderhandelingspositie dan de opdrachtgever als een 

gevestigde organisatie. Het verdient aanbeveling om randvoorwaarden over urenbesteding, denk aan uren voor 

voorbereiding, overleg, medewerking aan onderzoek/ evaluatie, en de presentatie van het eindresultaat, mee te 

nemen in de afspraken over en weer. Ook is een redelijk uurtarief erg belangrijk, conform de ‘fair practice code’ die 

in de culturele sector wordt gehanteerd om zelfstandig opererende kunstprofessionals te beschermen.  

De vraag over de borging of continuïteit van projecten als Kunst Verbindt heeft sterk te maken met hoe het spelers 

in de praktijk van kunst in zorg en welzijn lukt om in ieders domein ruimte voor elkaar te maken. Groot et al. (2021) 

constateren dat mensen die samenwerken op het raakvlak van de leefwereld, kunst en zorg elkaar vinden in 

gedeelde waarden, wensen of uitdagingen. Dat is de reden dat ze de spanningen die voortvloeien uit hun onderlinge 

verschillen verdragen en wensen te overbruggen. Het onderzoek Kunst in de Zorg noemt dit werk op de grens van 

disciplines en domeinen ‘boundary work’ of grenswerk. Ze dragen de term ‘boundary spanners’ aan voor die 

kunstenaars, zorgprofessionals, bestuurders en vrijwilligers die vanuit een gedeelde passie de nodige bruggen 

bouwen, die de spanningen doen verminderen die het werk op de grens van verschillende disciplines en domeinen 

nu eenmaal impliceert. Zonder boundary spanners geen implementatie, stellen de auteurs. Zonder grenswerk geen 

borging en zonder grensobjecten geen dialoog (p. 59).  

Bestuurder Carry de Niet, communicatiemanager Marloes Lok en zorgcoördinator Fatima Ilquren fungeerden in dit 

project bij ZINN als boundary spanners. Zij hadden oog voor wat de samenwerking met kunstenaars voor 

meerwaarde heeft in het leven, samenleven en (samen)werken. Het was hun bedoeling dat de vier kunstwerken in 

de woongalerij van De Brink tot gesprekken zouden leiden. De expositie werd daarmee een ‘grensobject’ dat de 

ontmoeting tussen de leefwereld van ouderen, de wereld van de zorg en de wereld van kunst markeert.  

Met borging kan men bedoelen dat een project als Kunst Verbindt zich ontwikkelt tot een staande praktijk binnen 

ZINN als organisatie of binnen het portfolio van de vier kunstenaars. Het kan ook betekenen dat ZINN zich als 

zorgorganisatie ontwikkelt tot een kundige opdrachtgever van kunstenaars, die qua honoraria en werkafspraken de 

fair practice code volgt.  

De Bont (2017) stelt dat juist het tijdelijke karakter van een culturele interventie van waarde kan zijn. Kunst 

appelleert aan de behoefte van individuele uitdrukkingskracht en vrijheid. De impact ontstaat, zegt De Bont, juist 

doordat het formele institutionele karakter tijdelijk wordt doorbroken. De culturele interventie voorziet in een 

behoefte doordat het ruimte biedt aan persoonlijke reflectie en menselijkheid als norm.  

Gevraagd naar of ze doorgaan met hun sociaal artistieke praktijk, is voor twee van de vier deelnemende 

kunstenaars een expliciete uitnodiging van een opdrachtgever daarvoor een voorwaarde, de andere twee 

antwoorden daar zelf initiatief in te willen nemen. Een goede opleiding en begeleiding zijn voor alle vier alumni 

voorwaardenscheppend. Het heeft geholpen om als groep te opereren en op het proces van Kunst Verbindt te 

kunnen reflecteren met hun oud-docent Herman van Hoogdalem en lector Anke Coumans. Femke Seele meldt zich 

na afloop van het project aan voor de master Interrelational Arts Practice (IRAP) bij Academie Minerva. Jedidja 

Smalbil krijgt een aanvraag gehonoreerd voor een co-creatieproject met schippersfamilies waar ze zelf het plan 

voor heeft ontwikkeld. Femke en Jedidja vormen in 2021 met twee andere alumni van Minerva een collectief dat 

gezamenlijk naar buiten treedt met hun specialisme kunst in zorg en welzijn. Dat in de noordelijke provincies zich 

de afgelopen jaren een breder netwerk van zorgorganisaties, opleidingen, overheden en kunstorganisaties heeft 

gevormd dat kunst in zorg en welzijn omarmt, helpt hen om hier een praktijk in op te bouwen.  

 

 

 



 

 

4. Conclusie  

In de inleiding werd de vraag gesteld of co-creatie zoals Van Campen et al. (2017) opperen, inderdaad een 

antwoord is op de borgingsvraag binnen de participatieve kunsten. Daarnaast was het de vraag of het hybride 

ontwerp van een theoretisch kader behulpzaam is om de werking en (rand)voorwaarden voor een co-creatief 

kunstproces te onderzoeken.  

Kanne (2016) laat in haar proefschrift Co-creatie van goede zorg zien hoezeer co-creatie gaat over de relatie tussen 

zorggever en zorgontvanger. Daarnaast benoemt ze hoe belangrijk de verbinding met anderen is voor professionals 

in mensgerichte beroepen. Mensen die werken in de zorg hebben die verbinding nodig om zichzelf te blijven 

motiveren en inspireren om goed werk te doen. De auteur haalt Kunneman en Slob aan die spreken over 

‘kampvuurtjes’ als er in het werk een vonk overspringt tussen mensen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de 

professional als mens – voor zijn eigen ethische en morele vragen komt te staan (p. 26). Kunstprojecten kunnen in 

hun capaciteit om te ontregelen en te verbinden voor dergelijke kampvuurmomenten zorgen. Ze doorbreken tijdelijk 

de protocollaire wereld van de zorg en helpen de aandacht te vestigen op wat er ‘in het moment’ tussen mensen 

van belang is.  

De conclusie uit dit onderzoek is dat het niet zozeer de co-creatie zelf is die voor borging van het participatieve 

kunstproject zorgt. Het gaat om een beter begrip van deze kunstpraktijk bij betrokkenen en hoe die van waarde kan 

zijn in de context van zorg en welzijn. Een benadering van de sociaal artistieke praktijk waarbij de waardencreatie 

vanuit de perspectieven mens, kunst, sociale organisatie (samen) en ondernemerschap wordt bezien, zorgt voor 

een beter fundament onder het co-creatieve proces en daarmee voor meer continuïteit. Het laat zien hoe de unieke 

ervaring van betrokkenen tot hun recht komt in zowel het artistieke proces als hun beleving als mens. Het voorkomt 

dat er enkel in instrumentele termen van opbrengst of financiële kosten en baten wordt gesproken. Het maakt 

bewust van de artistieke én de sociale componenten van samen iets onderzoeken en creëren. Het maakt duidelijk 

dat domeinoverstijgend werken zowel een voorwaarde voor als de kracht van participatieve kunstprojecten is.  

Als initiatiefnemers en betrokkenen zich daar bewust van zijn, kunnen ze de kosten en opbrengsten van projecten 

beter legitimeren. Kunstenaars kunnen laten zien hoe veelzijdig de waardencreatie van participatieve 

kunstprojecten is. De impact betreft niet alleen betrokken ouderen zelf, maar straalt uit naar de hele leef- en 

werkomgeving van de zorgorganisatie. Een zorginstelling als opdrachtgever kan daarmee beter legitimeren waarom 

ze budget besteedt aan kunstprojecten. Daardoor hoeft de financiering ook niet langer alleen binnen het vaak 

schamele activiteitenbudget te worden gezocht, maar zijn er argumenten om ook budget voor onderzoek & 

ontwikkeling, training, leefomgeving en communicatie in te zetten voor deze projecten. 

De terminologie van boundary work die is geïntroduceerd door het onderzoek Kunst in de zorg (Groot et al, 2021) 

kan zeer behulpzaam zijn om de domeinoverstijgende impact van co-creatieve kunstprojecten optimaal te benutten. 

De boundary spanners, de mensen die binnen de organisaties ‘aan gaan’ op artistieke interventies zijn de mensen 

die protocollen doorbreken en de mens in de zorg centraal stellen. Het zijn de bestuurders, zorgmedewerkers en 

vrijwilligers die een lans breken voor de kunsten in de zorg; en niet te vergeten de docenten en studieleiders die 

aandacht besteden aan kunst in zorgopleidingen en zorg en welzijn in kunstopleidingen. Vaak zie je dat als er zo’n 

ambassadeur vertrekt bij een zorg- of kunstorganisatie het draagvlak vermindert of zelfs verdwijnt. En draagvlak is 

onmisbaar voor de borging van de participatieve kunstpraktijk in zorg en welzijn.  

Het onderzoek Kunst in de Zorg noemt grensobjecten als belangrijk element om het gesprek aan te gaan over kunst 

in de zorg. Het kunstwerk zelf kan zo’n grensobject of conversation piece zijn. Onderzoek naar het 

totstandkomingsproces is dat ook. Bij Kunst Verbindt was de zorgorganisatie ZINN aanvankelijk terughoudend om 

het maakproces te laten volgen. Na afloop kwam de organisatie daarop terug. Bestuurder Carry de Niet 

concludeerde dat het project een bijzondere markering van de tijd was en de procesbeschrijvingen gaven daar een 

weerslag van. Meer onderzoek naar participatieve kunst helpt bij de dialoog over de rol van participatieve kunst in 

de zorg en welzijn. En dat gesprek is nodig om het draagvlak te verstevigen. Niet alleen binnen zorgorganisaties 

zelf, maar ook bij kunst- en zorgopleidingen en financiers.  



 

 

Met dit onderzoek, gesteund door HBO-Kiem heeft onderzoeker het door haar ontworpen theoretisch kader 

kunnen toetsten en verfijnen. De vier perspectieven mens, kunst, samen en ondernemen zijn zeer behulpzaam 

gebleken om de werking en (rand)voorwaarden van participatieve kunst in zorg en welzijn te beschrijven. Meer 

onderzoek dat gebruik maakt van dit hybride kader kan helpen het draagvlak en daarmee de borging van 

participatieve kunstpraktijk te verstevigen.  

Het is ontzettend jammer dat de rol van deelnemende ouderen door corona minder belicht is in dit onderzoek. 

Een oudere deelnemer aan onderzoek van het Faith-consortium in Groningen meldde dat corona hem met zijn 

neus op de feiten had gedrukt van zijn eigen sociale kwetsbaarheid. Contact en communicatie zegt hij, zijn eerste 

levensbehoeften (De Jager en Finnema, 2021, p. 9). Meer onderzoek is nodig om de rol van de deelnemers in het 

co-creatieve proces en wat dat voor hen betekent in het licht van vitaliteit en kwetsbaarheid verder te 

onderzoeken.  

Onderzoeker is in september 2021 een vervolgonderzoek gestart naar het co-creatieve proces van het project 

BeeldenTaal, een participatief kunstproject van het Noord Nederlands Toneel, Club Guy & Roni en het Houten 

Huis in samenwerking met Koninklijke Kentalis en de GGMD in Groningen met dove en slechthorende jongeren 

en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Bij dit project dat het initiatief is van Zorginnovatie Forum fungeren 

studenten van Academie Minerva als co-onderzoekers. De studenten verdiepen zich in de ervaringen van de 

deelnemende kinderen en jongeren. Hierbij zal ook aandacht zijn voor de dynamiek tussen actieve participatie in 

co-creatie en vitaliteit en kwetsbaarheid. 
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