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Hoe kunnen wij jongeren beter bereiken en betrekken bij beeldende kunst 

en bij het MOW |Museum Westerwolde? Wij oriënteerden ons op deze 

vraag in de zomer van 2021. Het was ons doel om uitgangspunten en 

aandachtspunten te formuleren waarmee het MOW invulling kan geven 

aan duurzame jeugdparticipatie in de eigen regio. We begonnen met een 

QuickScan van vergelijkbare culturele praktijken en vulden deze aan 

met een inventarisatie van beschikbare praktische handreikingen. Op 

basis daarvan formuleerden we drie uitgangspunten voor de organisatie, 

namelijk relatieopbouw, (multi-)professionaliteit en lokaliteit, en vijf 

uitgangspunten voor initiatieven, namelijk veelvormigheid, duurzaamheid, 

verbondenheid, laagdrempeligheid en zichtbaarheid. 

 

Wij adviseren het MOW vooral te investeren in lokale multi-professionele 

samenwerkingen en in te zetten op het opbouwen van een netwerk van 

jongerenambassadeurs.
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1. Vraagarticulatie

Kort voor de zomervakantie van 2021 benaderde het MOW ons met de vraag hoe zij jongeren beter 

kunnen bereiken en betrekken bij zowel beeldende kunst in het algemeen als specifiek bij het museum 

in Bellingwolde. Het museum staat in Bellingwolde, dat op de grens ligt van de regio Westerwolde en het 

Oldambt, in het oosten van de provincie Groningen. Belangrijke thema’s in hun kunsteducatieprogramma 

zijn inclusiviteit - het museum is er voor iedereen -, cultuurparticipatie, het platteland als bindende factor 

en de waarde van beeldende kunst. 

Het MOW stelt dat de connectie van de regionale jongeren met beeldende kunst in de omgeving van het 

museum beperkt is. Het museum wil het participatie- en educatieprogramma graag breed ontwikkelen 

om zo meer kinderen en jongeren in de omgeving te bereiken. Zo verplaatsten zij al enkele activiteiten 

voor jeugd naar buiten het museum, werken zij samen met scholen in de omgeving en beginnen zij met 

een Kinderraad1. Desondanks blijft een specifieke groep grotendeels buiten beeld; dit is de ‘tussengroep’ 

van jongeren die niet uit zichzelf naar musea gaat. Het MOW was dus op zoek naar uitgangspunten en 

praktische handvatten van waaruit zij het participatie- & educatieprogramma verder vorm kunnen geven 

en specifiekere keuzes kunnen maken. 

Deze gesprekken leiden tot de volgende vraagstelling: 

•  Wat zijn uitgangspunten voor en aandachtspunten bij het vormgeven van duurzame jeugdparticipatie 

in de eigen regio voor een museum op het platteland?

Het project spitst zich toe op de selectie van enkele voorbeelden van vergelijkbare culturele praktijken, 

ondersteund door een beknopte inventarisatie van vooral web bronnen. Op basis hiervan kan het 

MOW eventuele vervolgstappen bepalen. Dit project draagt daarmee bij aan de professionalisering van 

regionale musea in het vormgeven van duurzame jeugdparticipatie. 

Het project vindt in dialoog met museum plaats waardoor er een directe relatie is naar de implementatie 

en toepassing van aanbevelingen in nieuwe activiteiten, werkvormen, projecten en toekomstige 

samenwerkingen van het MOW.  

1.1 Positionering 
Wij voerden dit project uit vanuit het lectoraat Kunsteducatie. Hier wordt onderzoek gedaan vanuit een 

betekenisgeoriënteerde conceptualisering van cultuur (Reckwitz, 2020) waarin cultuur – in de zin van 

min of meer geroutineerde ‘ways of doing and saying’– in een specifieke situatie individuele betekenis 

krijgt. Deze conceptualisering erkent dat ieder individu op een eigen manier ‘cultureel’ kan zijn en 

cultuur dynamisch en creatief gebruikt in de eigen context. Daarmee construeert een individu zowel een 

persoonlijke als een sociale identiteit, inclusief de verbinding met anderen of andere groepen mensen. 

Cultuur wordt gezien als dynamisch en hybride: individuen worden gevormd door en geven zelf vorm aan 

cultuur. In die zienswijze wordt cultuur ‘idiocultuur’ (Bisschop Boele, 2015): de zeer persoonlijke manier 

waarop een individu zichzelf continu positioneert in de (sociale) wereld en daarin handelt. 

1 De Kinderraad is gedurende het project gestart 
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Vanuit dit perspectief gaat het er bij kunsteducatie en cultuurparticipatie vooral om dat erfgoed, 

muziek, beeldende kunst, vormgeving, theater, dans, literatuur, poëzie, film, fotografie, media, et cetera 

aandacht krijgen, dat professionals kijken naar wat kinderen, jongeren en volwassenen aanspreekt en 

hen daarin op verschillende manieren stimuleren (Bisschop Boele, 2019). Daarin spelen vakdocenten, 

leerkrachten, scholen, musea, schouwburgen, concertzalen, kunstenaars, artiesten, musici, film, 

dans- en theatermakers, fotografen, schrijvers, dichters en bibliotheken allen een eigen en onmisbare 

rol. Onderzoek van het lectoraat leidt bij voorkeur tot handvatten voor het verbeteren van het (eigen) 

professioneel handelen in kunsteducatieve en cultuurparticipatieve contexten en een beter begrip van de 

betekenis die alledaagse kunstbeoefening heeft voor kinderen en volwassenen. 

Wij noemen daarnaast nog twee punten waar wij ons in dit project op baseerden. Ten eerste benadrukken 

we het belang de jongeren zelf te beluisteren voor, tijdens en na het ontplooien van initiatieven; dit 

betekent dat we liever de vraag stellen hoe wij beter betrokken raken bij jongerencultuur dan de vraag 

hoe we jongeren betrekken bij cultuur. Ten tweede benadrukken we het belang voor culturele praktijken 

van een oprechte connectie met het rurale gebied alvorens daar initiatieven te ontplooien.

2. Werkwijze

Het project heeft in twee fasen plaatsgevonden; de eerste fase bestond uit een QuickScan van culturele 

praktijken en de tweede fase betrof een scan van praktische bronnen, vooral webpagina’s. 

2.1 QuickScan culturele praktijken
De eerste fase bestond uit een zogenoemde QuickScan; dit is een inventarisatie van zes grotere en 

kleinere initiatieven en praktijken die op verscheidene manieren als inspiratie kunnen dienen voor het 

MOW in het ontwikkelen van eigen praktijken. 

We hebben geprobeerd voorbeelden van culturele praktijken te vinden die de situatie van het MOW 

zo dicht mogelijk naderden en formuleerden de volgende initiële selectiecriteria op basis van onze 

vraagarticulatie met het MOW:

•  De culturele praktijk is bij voorkeur gesitueerd in een museum

•  Het participatie- & educatieprogramma van de culturele praktijk benadrukt activiteiten

•  De culturele praktijk richt zich op beeldende kunst

•  De culturele praktijk richt zich op kinderen en jongeren

•  De culturele praktijk treedt naar buiten (of beperkt zich niet tot de eigen ruimte)

•  De culturele praktijk bevindt zich in een ruraal gebied

Tijdens de eerste inventarisatie bleken deze selectiecriteria te specifiek te zijn; gevonden culturele 

praktijken voldeden vaak wel aan enkele criteria maar we vonden geen ‘perfect match’. Wij besloten 

daarom om een oproepje te doen via de LinkedIn pagina van MOW-directeur Obby Veenstra als laatste 

poging om de ‘perfect match’ te vinden. De oproep luidde als volgt: ‘We zoeken een museum beeldende 

kunst in een rurale omgeving die interactieve projecten/initiatieven buiten het museum organiseren en 

succesvol zijn in het benaderen van jongeren die gewoonlijk minder vaak naar musea toegaan’. Hier 

kwamen enkele reacties op waarvan we het merendeel al geïnventariseerd hadden; een nieuwe culturele 

praktijk die zich meldde in deze oproep hebben wij nog opgenomen in de QuickScan. De ‘perfect match’ 

was desondanks (nog) niet gevonden. 

Wij kozen er daarom voor om verschillende praktijken te bestuderen die gezamenlijk een completer beeld 

schetsten. Wij legden een groslijst van culturele praktijken aan die aan twee of meerdere criteria voldeden 

én waarover voldoende informatie vindbaar was; in de eindselectie hebben wij tenslotte gekeken of alle 

criteria tezamen voldoende gedekt waren. De informatie over de praktijken is afkomstig van de websites 

van de initiatieven, evenals beschikbare beleids- en projectplannen en andere informatiebronnen zoals 

secundaire teksten over de initiatieven. 

Wij hebben de QuickScan vervolgens open gecodeerd. Hieruit destilleerden wij verschillende 

uitgangspunten (zie paragraaf 3.2) die wij op twee niveaus indeelden: het organisatorische niveau –hoe 

richt je je organisatie in? – en het niveau van de initiatieven – waar houd je rekening mee bij het initiëren 

van nieuwe activiteiten? 
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Tabel 1 geeft een overzicht van de culturele praktijken die zijn meegenomen in de QuickScan.

Tabel 1: QuickScan culturele praktijken

Culturele praktijk Selectiecriteria Beschrijving

De Click Activiteiten | buiten | jeugd | 

ruraal. 

De praktijk is multidisciplinair, 

waaronder beeldende kunst, 

maar betreft geen museum. 

DeClick is een cultureel participatieproject voor jongeren ontwikkeld 

door De Rijdende Popschool. In diverse dorpen in zes Groningse 

gemeenten worden creatieve werkplaatsen opgericht waar jongeren 

onder begeleiding van professionals werken aan vaardigheden 

rondom populaire cultuur: muziek en beats maken, theater en dans, 

BMX en skaten, video en film maken, Tiktok en vloggen, graffitikunst 

en andere bezigheden.

(DeClick, sd; Boulil, 2022; Eemskrant, 2020; Mensenwerk 

Hogeland, 2021; Omroep Het Hogeland, 2021; Van De Vaart, 2021; 

Midden Groningen nieuws, sd)

De Wijk de 

wereld

Activiteiten |buiten | jeugd 

De praktijk betreft geen 

beeldende kunst, het betreft 

geen museum en het is 

merendeels gesitueerd in een 

stedelijke omgeving al komt de 

rurale regio ook aan bod. 

De Wijk de Wereld (DWDW) is een concept waarbij een groep 

professionele theatermakers met mensen uit een gemeenschap 

een voorstelling maken op basis van verhalen uit die gemeenschap. 

De eerste jaren van DWDW was die gemeenschap altijd een wijk 

in de stad Groningen en werden de voorstellingen uitgevoerd in de 

Stadsschouwburg, een groot theater in het centrum van de stad. In 

2020 trok DWDW ook de provincie Groningen in, om in een dorp of 

plaats het project te draaien. 

(De Wijk De Wereld, sd; De Wijk De Wereld, 2020a; De Wijk De 

Wereld, 2020b; De Wijk De Wereld, 2021; Bewonersplatform 

Beijum, 2020)

VRIJDAG in de 

buurt

Activiteiten | buiten 

De praktijk behelst zowel 

volwassenen als jeugd en het 

betreft alle kunstdisciplines, 

waaronder beeldende kunst. 

Het betreft geen museum en 

is niet gesitueerd in de rurale 

regio. 

VRIJDAG in de Buurt is een initiatief van VRIJDAG, een 

kunstencentrum in de stad Groningen dat cursussen en lessen 

muziek, theater en beeldende kunst biedt in de gemeente 

Groningen. Ze verzorgen ook aanbod voor het onderwijs. Sinds 

2019 zijn ze begonnen met VRIJDAG in de Buurt, een initiatief 

dat zich richt op het aanstellen van cultuurcoaches in elke wijk 

of dorp van de gemeente Groningen. De cultuurcoaches werken 

in die wijken samen met andere culturele organisaties en zorgen 

voor wijkgericht cultureel aanbod. Bijna alle wijken/buurten/

dorpen hebben nu een cultuurcoach. Dit zijn professionals uit het 

culturele domein: kunstenaars, kunstdocenten, dansers, educatief 

medewerkers, theatermakers, voorzitters van buurthuizen, etc. 

(Bij Vrijdag, sd; Bij Vrijdag, 2022a; Bij Vrijdag, 2022b; Bij Vrijdag, 

2022c; Bij Vrijdag, 2022d; Bij Vrijdag, 2022e; Bij Vrijdag, 2022f; Bij 

Vrijdag, 2022g)

Culturele praktijk Selectiecriteria Beschrijving

wies op wier Museum | activiteiten | jeugd 

| ruraal

Het project betreft geen 

specifieke beeldende 

activiteiten en is er juist op 

gericht de kinderen het 

museum in te brengen. 

In het project Mijn Ezinge, jouw Ezinge van leergemeenschap 

Wies op Wier gaan de medewerkers van Museum Wierdenland 

samen met kinderen en leerkrachten van de nabij liggende 

samenwerkingsschool Op Wier op zoek naar een ieders Ezinge. Wat 

vinden de kinderen zelf bijzonder aan Ezinge? Wat is volgens hen 

de moeite waard om te laten zien? En waarom zou je eigenlijk iets 

bewaren of willen laten zien in een museum? 

(Van Beilen & Hummel, 2021; De Vries, 2020; SWS Op Wier, 2018)

Stad naar het 

museum

Museum | beeldend | 

activiteiten| buiten 

Deze praktijk richt zich op 

bewoners van stadsdelen, 

waaronder jeugd. Het betreft 

een stedelijk gebied. 

Stad naar het Museum is een programma van het Kunstmuseum 

Den Haag (voorheen Gemeentemuseum Den Haag) dat bestaat 

sinds 2009. Binnen dit programma organiseert het museum 

allerlei activiteiten die gericht zijn op de bewoners van de 

stad: buurtuitstapjes, groepsbezoeken en andere culturele 

activiteiten. Het belangrijkste onderdeel van het programma 

zijn de Stadsdeelavonden. Door het jaar heen organiseert het 

Kunstmuseum Den Haag voor elk van de acht stadsdelen minimaal 

één avond speciaal voor dat stadsdeel. 

(Gemeentemuseum Den Haag, 2013; Kunstmuseum Den Haag, sd)

Atelierkat Activiteiten | buiten | ruraal

Deze praktijk betreft geen 

museum en richt zich niet 

specifiek op jeugd of op 

beeldende kunst maar kent 

een bredere oriëntatie. 

De Atelierkat is een collectief theatergezelschap uit Zuidlaren dat 

op locatie in dorpen theatervoorstellingen maken samen met de 

mensen die daar wonen: “community-driven theaterprojecten”. Het 

collectief bestaat uit professionele theatermakers met expertise op 

het gebied van dans, musical, theatervormgeving, beeldende kunst 

en geluidskunst. 

(De Atelierkat, sd; De Oostermoer, 2022)

We hebben ervoor gekozen om ons in deze explorerende fase uitsluitend te richten op desk research. 

Wij hebben daarom geen veldonderzoek gedaan bij de culturele praktijken. Dit betekent dat we geen 

uitspraken doen over de praktijken noch over de effectiviteit van specifieke aanpakken. 



16 Hanzehogeschool Groningen Naar jongeren toe 17

2.2 Scan van praktische bronnen 
De tweede fase bestond uit een beknopt brononderzoek. We hebben ons gericht op bronnen van een 

meer praktische aard om zodoende tegemoet te komen aan de wensen van het MOW voor praktische 

handvatten. 

Wij gebruikten deze scan om meer inzicht te krijgen in culturele activiteiten met en voor jongeren. We 

hebben vooral gezocht in de informatiebanken en kennisdossiers van het Landelijk Kenniscentrum voor 

Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en de Boekmanstichting, in het bijzonder het kennisdossier 

Cultuur en Jongeren (LKCA, 2020). Dit heeft veel praktische informatie en tips opgeleverd, vaak web-

artikelen. We maken wel de kanttekening dat er in dit dossier een sterke focus is op jongeren in een 

‘kwetsbare positie’; dit is niet per se het geval voor de jongeren in Westerwolde. We hebben daarnaast 

nog kort verder gezocht op de website van Faro, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed en via 

Google Scholar.

Kortom, dit was slechts een inventariserende scan. De eerste indruk die uit deze scan naar voren kwam 

was dat het vooral voorbeelden van culturele praktijken oplevert, vergelijkbaar met de QuickScan. 

Bovendien leken ook deze bronnen zich in eerste instantie niet te richten op jongeren op het platteland.

3. Bevindingen

3.1 Aandachtspunten en tips 
Hieronder geven we eerst een aantal aandachtspunten en tips mee die relevant zijn voor culturele 

praktijken die jongeren willen bereiken en die met jongeren willen werken. Deze aandachtspunten richten 

zich niet specifiek op de situatie van het MOW maar zijn meer algemeen van aard. 

Tabel 2: Aandachtspunten voor het werken met jongeren (Kegler, 2021; LKCA, 2022a; LKCA, 2022b) 

Aandachtspunten voor het werken met jongeren

Wat zijn obstakels? Wat zijn werkzame elementen? Wat zijn randvoorwaarden?

Jongeren in landelijke gebieden:

•  Jongeren denken vaak dat het 

leven in hun omgeving niet zo 

relevant is, vaak ofwel belachelijk 

wordt gemaakt of geromantiseerd, 

beide is niet productief

•  Jongeren hebben vaak te maken 

met lange busritten tussen thuis 

en school, daardoor is er weinig 

tijd voor culturele activiteiten buiten 

school of enkel dicht bij huis in het 

dorp, niet in nabijliggende dorpen 

of steden 

•  In avonden en weekenden is 

openbaar vervoer naar steden 

schaars

Jongeren in landelijke gebieden:

•  Er wordt vooral deelgenomen aan 

meer op maat gemaakte projecten 

die helpen een groepsidentiteit te 

vormen en er is veel zelforganisatie

Algemeen:

•  De mogelijkheden van de 

jongeren staan centraal en niet de 

problemen

•  Er is veel ruimte voor eigen 

inbreng, jongeren krijgen de regie

•  Het nadenken over jezelf 

– zelfreflectie – wordt gestimuleerd

•  Er is ruimte voor zelfexpressie en 

exploratie, om uit te proberen, 

te ontdekken: uitproberen en te 

(mogen) falen

•  Jongeren doen positieve 

ervaringen op

•  Sluit aan bij de belevingswereld 

van jongeren: hoe beleven en 

ontdekken zij kunst? Bijvoorbeeld: 

DIY-mentaliteit, zelf leren van online 

tutorials, veel gebruik maken van 

social media

•  De jongeren voelen zich thuis; ze 

zijn onderdeel van een geheel. Bied 

veiligheid

•  Sociaal-culturele professionals 

die met jongeren werken denken 

buiten bestaande kaders, hebben 

persoonlijke drive en zijn flexibel 

•  Financiële ruimte om te 

experimenteren

•  Haal bij jongeren zelf op wat er leeft

•  Stem als cultuursector en sociale 

sector doelen op elkaar af en leer 

van elkaar

•  Zoek bondgenoten, ook bij 

werkgevers (bied jongeren 

perspectief!)

•  Zorg voor betrokken coaching
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Tabel 3: Tips voor het bereiken van jongeren (LKCA, 2022b; Trouwee, 2022; Nelemans-Wouters, sd)

Tips voor het bereiken van jongeren

Stem je communicatie af op je 

doelgroep.

•  Het is belangrijk dat je aansluit bij het taalgebruik en de belevingswereld 

van de leeftijdsgroep. Wees helder in voor wie je aanbod is, in beeld en 

taal (taalgebruik en soort tekst). Gebruik in de omschrijving van je aanbod 

woorden die jongeren gebruiken buiten de schoolse omgeving (bijvoorbeeld 

‘tutorial’), maar gebruik bijvoorbeeld geen straattaal als dat niet bij je 

organisatie past. 

•  De jongeren van nu (12-20 jaar) zijn opgegroeid met internet en sociale 

media. Het belangrijkste apparaat is hun mobiel. Zet sociale media, chats en 

appgroepen in om jonge leden te bereiken: communicatie moet mobiel, kort 

en snel. Maak bijvoorbeeld een groepsapp aan.

•  Stel iemand aan die thuis is in sociale media en die er plezier in heeft om 

daarin het voortouw te nemen. Bekijk welk medium past bij jouw club. Stem 

je sociale media af op je andere communicatie. 

•  Zoek de jongeren zelf op. Bekijk bij welke events je aan kunt sluiten om 

jongeren te spreken over je lessen of activiteiten.

•  Denk na over je locatie. Verhoogt deze voor jongeren de drempel om binnen 

te komen? 

Stem je aanbod af op je doelgroep. •  Zorg dat je je goed op de hoogte bent van de ontwikkelbehoefte van je 

doelgroep. In welke leeftijdscategorie zitten zij? En in welke fase van hun 

leven?

•  Betrek de jongeren zelf bij het bouwen van je aanbod. Doe dit niet lukraak 

eenmalig maar met duidelijke kaders en een plan. Vraag jongeren regelmatig 

naar hun wensen en evalueer met ze. Maak de jongeren die je in je 

organisatie hebt ambassadeur en kijk welke verantwoordelijkheden je aan ze 

kunt overdragen (zoals sociale media of de regie van een voorstelling). 

•  Bied activiteiten aan die voor kruisbestuiving zorgen voor de oudere groep 

en die binnen één discipline blijven voor de jongere groep. Oudere jongeren 

(17-19 jaar) identificeren zich bijvoorbeeld minder met één kunstdiscipline, ze 

zetten zich af van de labels waar de jongere groep (12-16) zich wel prettig bij 

voelt. 

•  Let bij het mengen van leeftijdsgroepen op je deelnemerssamenstelling. De 

meeste jongeren zijn bijvoorbeeld niet geïnteresseerd om te repeteren met 

alleen maar ouderen. 

Werk samen met de infrastructuur 

om jongeren heen 

•  Werk als organisatie in een kleine gemeente of dorp samen met grote 

organisaties en lokale ondernemers, zodat jongeren de weg naar je toe 

kunnen vinden. Vooral scholen zijn belangrijke samenwerkingspartners. 

•  Kijk (ook) naar het stedelijk aanbod voor jongeren zodat jongeren die daarin 

geïnteresseerd zouden zijn dit ook in de eigen omgeving kunnen doen. Zorg 

voor lokaal netwerk, zodat jongeren die meer willen niet het gevoel hebben 

dat er een plafond is 

3.2 Uitgangspunten
Bovenstaande biedt een nuttige weergave van aandachtspunten en tips; culturele praktijken die zich 

richten op jongeren kunnen hier hun voordeel mee doen. Wel ontbreekt er een praktische inbedding. 

Vanuit wat voor initiatieven komen deze tips? Hoe kunnen we deze plaatsen? Wij werkten daarom 

vanuit de QuickScan enkele praktijkgefundeerde uitgangspunten uit voor 1) het inrichten van de eigen 

organisatie en 2) het initiëren van nieuwe initiatieven. We geven hieronder eerst de uitgangspunten in het 

geheel weer, in paragrafen 3.2.1 en 3.2.2 worden ze nader besproken. 

Uitgangspunten organisatie Uitgangspunten initiatieven

Deze uitgangspunten staan niet los van elkaar maar in relatie tot elkaar. Hiermee bedoelen we 

bijvoorbeeld dat duurzaamheid ook bijdraagt aan verbondenheid en dat multi-professionaliteit ook de 

keuzes voor relatieopbouw beïnvloedt. 

3.2.1 Uitgangspunten organisatie
We beginnen met het organisatorische niveau. Hiervoor formuleerden wij de uitgangspunten 

relatieopbouw, multi-professionaliteit en lokaliteit. Deze uitgangspunten lichten we hieronder nader toe. 

3.2.1.1 Relatieopbouw met partners en netwerken
Uit verschillende culturele praktijken in de QuickScan bleek dat het investeren in de relatieopbouw met 

partners en netwerken van groot belang was. Deze praktijken maken goed en veel gebruik van lokale 

expertise en zoeken aansluiting bij bestaande initiatieven, groepen, mensen en persoonlijke contacten. 

Vrijdag in de Buurt is een voorbeeld van een praktijk die zo te werk gaat: cultuurcoaches fungeren als een 

culturele spin in het web. 

Het investeren in partners en netwerken betreft zowel de investering in professionele partners en 

formele netwerken, zoals de gemeente, gebiedsteams, dorpscoördinatoren, cultuurcoaches, scholen, 

buurthuizen, winkeliersverenigingen, festivals, markten, dorpsfeesten, buurthuizen, jeugdsoos, jongeren 

en welzijnsorganisaties, als in de niet-professionele informele netwerken, zoals ambassadeurs. 

Ambassadeurs zijn mensen met een sleutelpositie waar intensief mee wordt samengewerkt en die helpen 

bij de organisatie van de initiatieven, promotie en het vinden van de juiste communicatiekanalen. Zij 
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kunnen bovendien anderen mobiliseren en aan tafel krijgen. Ambassadeurs kunnen mensen zijn die zijn 

aangesloten bij een formele organisatie. De coördinator van het Stadsdelenproject in Den Haag vertelt 

hierover: “Vaak werd ik na zo’n bezoek aan een wijkvergadering door individuen gebeld met een bijzonder 

idee. Dat waren vaak mensen die ‘iets’ met cultuur hebben en graag iets wilden doen met het project in 

de wijk, op maat” (Gemeentemuseum Den Haag, 2013, p. 38). Haar advies is om het niet bij de formele 

organisaties te laten. Je komt andere geschikte ambassadeurs op het spoor door zelf veelvuldig het dorp 

in te trekken en te ‘hangen’ op centrale locaties, zoals winkelcentra, pleinen, festivals, markten, feesten, 

evenementen, hangplekken, snackbars, cafés, sportvelden, enzovoorts. 

“Elke buurt en kleine gemeenschap kent haar eigen moeder of vader ’overste’: 
iemand die veel mensen kent en in actie komt. In deze contacten is het geven en 
nemen. Zij nodigen mensen uit voor een bijeenkomst in het museum en ik help – 
soms – informeel met mijn communicatie-ervaringen, voor iets waar zij net mee 
bezig waren. Samen brainstormen over nieuwe maatschappelijke ideeën – niet alleen 
rondom het Gemeentemuseum – geeft in zo’n relatie energie. Ik ben vaak (soms vijf 
keer en meer) langs geweest, en heb zowel een aanbod gedaan als ook ideeën en 
contacten gevraagd” (Gemeentemuseum Den Haag, 2013, p. 38)

Een culturele praktijk kan ook kiezen om een langdurige en lerende samenwerking aan te gaan met een 

(beperkt) aantal partners en ambassadeurs om bijvoorbeeld gezamenlijke activiteiten of een gezamenlijk 

programma te ontwikkelen. Een voorbeeld van een dergelijke samenwerking was de leergemeenschap 

Wies op Wier. Een dergelijke samenwerking biedt als voordeel de gelegenheid om gemeenschappelijke 

waarden ten aanzien van kunsteducatie en cultuurparticipatie uit te kristalliseren, met elkaar te reflecteren 

op de ondernomen activiteiten en onderliggende waarden aan te scherpen in volgende initiatieven. 

Tot slot geldt voor zowel de professionele als de niet-professionele netwerken dat er bij voorkeur 

samengewerkt wordt met specifieke partners die de benodigde expertise in huis hebben, of toegang 

hebben tot een specifiek netwerk.

3.2.1.2 (Multi-)professionaliteit
De QuickScan wees tevens uit dat de multi-professionaliteit van het netwerk en van de organisatie zelf, 

en het betrekken van brede expertise van groot belang is. Dat geldt bij het aangaan van lokale multi-

professionele netwerken en partnerschappen, bijvoorbeeld door samen te werken met lokale partners uit 

andere domeinen, zoals sportorganisaties, onderwijs, mkb of sociale organisaties. Een praktijk kan er ook 

voor kiezen de benodigde expertise eenmalig in huis te halen. Zo betrok de leergemeenschap Wies op 

Wier een expert op het gebied van Kinderdialogen bij hun project. 

Multi-professionaliteit betreft niet slechts het inwinnen van expertise uit andere domeinen; ook binnen het 

culturele domein wemelt het van aanpakken. Juist wanneer een organisatie wil inzetten op veelvormigheid 

van initiatieven (zie ook paragraaf 3.2.1.1) loont het om een breed multidisciplinair netwerk te hebben 

en te onderhouden. Dit vraagt om professionals met variaties in achtergrond en (kunst)disciplines zodat 

initiatieven beter kunnen aansluiten bij wat deelnemers willen. 

Multi-professionaliteit is voorwaardelijk om een gevarieerd aanbod te kunnen samenstellen waar 

deelnemers uit kunnen kiezen. Dit zagen we bijvoorbeeld bij DeClick. Het betrekken van de juiste 

expertise is ook een voorwaarde wanneer de activiteit bestaat uit een co-creatie van professionele 

theatermakers en kunstenaars en amateurs, of wanneer de activiteit de eigen verhalen van de deelnemers 

vertelt. Deze benaderingen zagen we bijvoorbeeld bij De Wijk De Wereld en De Atelierkat. Deze 

werkwijzen vragen om specifieke professionele expertise en ervaring. Ook worden de voorstellingen 

weliswaar gespeeld door de bewoners/amateurs, maar deze worden soms aangevuld met een 

professional of iemand met bijzonder talent om zo de voorstelling naar een ander niveau te tillen. Dit kan 

er ook voor zorgen dat de bewoners of deelnemers extra trots zijn op de voorstelling.

Deze juiste expertise in huis halen is vaak een kwestie van veel uitzoekwerk en de juiste mensen 

aannemen per project. Maar het is daarbij belangrijk de (multi-)professionaliteit van de eigen organisatie 

niet te vergeten. 

Een museum in beweging zorgt voor veel extra activiteiten. De coördinator van het Stadsdelenproject 

vertelt dat hun project op allerlei afdelingen meer van de museummedewerkers vraagt. Niet iedereen is 

even enthousiast, daarom is het belangrijk om te werken met zij die dat wel zijn:

“Het is beter om te investeren in ‘the willing’, vaak medewerkers die de 
maatschappelijke en educatieve functie van het museum belangrijk vinden of omdat 
ze zich zelf herkennen in buurtbewoners. Ook biedt het project mogelijkheden om 
nieuwe activiteiten te proberen in het museum en dat vinden sommige medewerkers 
een mooie kans (Gemeentemuseum Den Haag, 2013, p. 41)

Tegelijk bleek ook in de Leergemeenschap Wies op Wier het belang van het betrekken van alle 

medewerkers (museumvrijwilligers en leerkrachten) in het ontwikkelproces, ook wanneer zij slechts 

zijdelings betrokken zijn. Dit was belangrijk om zo te voorkomen dat zij overvraagd worden, voor 

voldongen feiten gesteld worden of niet goed begrijpen wat het doel van de activiteit is. 

3.2.1.3 Lokaliteit
In bovenstaande kwam al een aantal keren naar voren dat het investeren in lokaliteit van belang is. De 

cultuurcoaches van Vrijdag in de Buurt sluiten veelal aan bij bestaande initiatieven en projecten in de 

wijk of het dorp waar ze werken; initiatieven die al opgezet zijn en waar de coaches vanuit hun kunde 

een bijdrage aan kunnen leven. Zo hoeft het wiel niet opnieuw uitgevonden te worden. Daarbij geldt 

dat er gekeken wordt waar de tijd en energie van de coach het nuttigst besteed is; dit betekent ook dat 

bepaalde plannen of doelgroepen soms (tijdelijk) bewust geen aandacht krijgen. Hierdoor kan de coach 

zich richten op de projecten die op dat moment wel haalbaar zijn en op een ander moment energie 

steken in zaken die meer aandacht vereisen. Goede kennis van de omgeving is dus van belang (zie ook 

paragraaf 3.2.1.1). 

Lokaliteit heeft ook een andere dimensie. Zo bereikt DeClick jongeren juist doordat ze dicht bij huis 

kunnen deelnemen aan activiteiten. DeClick gaat dus echt naar jongeren toe en waar nodig gebruiken ze 

hun eigen mobiele opnamestudio. Zo kunnen ze op alle plekken in de provincie aan het werk.

In initiatieven als De Wijk De Wereld en De Atelierkat is de locatie ook het thema van de voorstelling: 

theaterstukken worden speciaal gemaakt voor de plek, het dorp, waar het uitgevoerd zal worden met de 

verhalen van de bewoners en die plek. Dit zorgt ook voor verbondenheid (zie ook 3.2.2.3). 
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Tegelijk hoeft het museum als locatie niet uitgewist te worden; in leergemeenschap Wies op Wier gaf het 

museum activiteiten ook een bepaald élan. Door de kinderen een eigen tentoonstelling te laten maken en 

deze feestelijk te openen werden ook broers, zussen, (groot)ouders en buren hier deelgenoot van en werd 

de tentoonstelling in zichzelf een dorpsevenement. Iets soortgelijks geldt voor het Stadsdelenproject: 

de tentoonstelling blijft gelijk maar per stadsdeel wordt er gekeken waar behoefte aan is, wat de avond 

speciaal zou maken en zijn er soms specifieke activiteiten in de wijk voorafgaand. 

3.2.2 Uitgangspunten initiatieven
We gaan hieronder verder met het niveau van de initiatieven – waar houd je rekening mee bij het initiëren 

van nieuwe activiteiten? Hiervoor formuleerden wij de uitgangspunten veelvormigheid, duurzaamheid, 

verbondenheid, aantrekkelijkheid en zichtbaarheid. Deze uitgangspunten lichten we hierna nader toe. 

3.2.2.1 Veelvormigheid
De QuickScan wekt de indruk dat de veelvormigheid van initiatieven een belangrijk uitgangspunt is voor 

veel culturele praktijken. Dit heeft verschillende uitwerkingen. Zo krijgen in een aantal culturele praktijken 

de projecten per groep/locatie/wijk een andere vorm, afhankelijk van deelnemers of wijk. Zo is er binnen 

de voorstellingen van bijvoorbeeld De Atelierkat een grote variëteit aan disciplines en kunstvormen die 

worden ingezet. Dit is o.a. afhankelijk van de deelnemende mensen uit de gemeenschap, van hun hobby’s 

of vaardigheden. Veelvormigheid kan echter ook betekenen dat er op bestaande werkwijzen en formats 

wordt gevarieerd. Zo worden tentoonstellingen van het Gemeentemuseum Den Haag niet aangepast aan 

de bezoekers van de Stadsdeelavonden maar verschilt wel de ontvangst en de verdere invulling van de 

avond. 

Soms betreft de veelvormigheid ook een combinatie van gepland en gekozen aanbod. DeClick biedt 

jongeren bijvoorbeeld keuze in wat voor workshops ze willen volgen of waar ze aan willen werken. 

Dit is niet volledig vrij want de organisatie heeft zelf bepaalde faciliteiten en professionals waarmee 

ze samenwerken, maar binnen die opties is er keuze. Ook bij Vrijdag in de Buurt worden de culturele 

activiteiten opgezet op basis van vraag uit de wijk; de cultuurcoaches proberen inzicht te krijgen in waar 

per wijk behoefte aan is. Daarnaast wordt er aangesloten bij bestaande plannen en wordt het uitvoeren 

daarvan ondersteund. 

Flexibiliteit en multi-professionaliteit zijn een voorwaarde voor veelvormigheid. Zo zijn de makers van 

De Atelierkat in staat om zich aan te passen aan de verschillende situaties waar een theatervoorstelling 

in gemaakt wordt en de mogelijkheden te zien. Voorbeelden hiervan zijn: Draaf met mij, de voorstelling 

in een manege waarbij een echt paard een rol speelde, en de Theaterkaravaan met vele verschillende 

kleine optredens en workshops als oplossing voor de beperkingen die de COVID-19-pandemie met zich 

meebracht. De Theaterkaravaan had vanwege die beperkingen ook al een online-versie, voordat het op 

locatie werd uitgevoerd. 

Veelvormigheid betekent niet ‘u vraagt, wij draaien’. Iedere praktijk heeft een eigen werkwijze, doelstelling 

of waarde. DeClick legt bijvoorbeeld een sterke focus op het ontwikkelen of verder ontwikkelen van 

vaardigheden in vooral de zelfgevormde popcultuur; De Wijk de Wereld houdt vast aan de lokale insteek 

en de intrinsieke waarde –niet talent, maar mens-zijn staat centraal– van hun wijkprojecten. Binnen die 

eigen aanpak en waarde is er dan ruimte voor veelvormigheid. 

3.2.2.2 Duurzaamheid 
In een aantal praktijken kwam naar voren dat duurzaamheid en vindbaarheid belangrijk is voor 

deelnemers. Zo is het team van De Wijk De Wereld langere tijd in een wijk, dorp of plaats aanwezig 

op een vaste plek en daardoor goed vindbaar voor de bewoners. Ook het nemen van tijd wordt als 

belangrijke factor genoemd: zorgen voor een vaste uitvalsbasis binnen de wijk, langdurig vindbaar 

zijn voor mensen/bewoners, maar ook de tijd nemen voor het project, voor het vinden van mensen, 

zorgen voor een band en voor het proces van samen tot een eindproduct komen. Op deze manier heeft 

duurzaamheid ook zijn beslag in verbondenheid (zie ook paragraaf 3.2.2.3). Tot slot zet De Wijk De Wereld 

net als Vrijdag in de Buurt graag in op projecten en initiatieven in een wijk/dorp die na afronding van een 

project blijven bestaan. Ook de Stadsdeelavonden zijn een jaarlijks terugkerend evenement; elk stadsdeel 

heeft elk jaar een eigen avond, mensen weten dit van tevoren waardoor er veel terugkerend bezoek is. 

3.2.2.3 Verbondenheid 
Bij voorgaande uitgangspunten kwam al een aantal keren naar voren dat verbondenheid belangrijk is. Dit 

betreft verbondenheid met de mensen zelf, bijvoorbeeld in een theaterstuk dat wordt gemaakt op basis 

van persoonlijke verhalen van mensen uit een gemeenschap en zaken die daar leven. Belangrijk is dan 

om je bewust te zijn van de impact voor deelnemers; voor sommige mensen is de deelname aan een 

dergelijk project heel waardevol, er worden nieuwe ervaringen opgedaan en mensen ontmoet die veel 

indruk maken. Het duurzame effect en borging kan daarom erg belangrijk zijn en dat deelname wordt 

afgesloten met een product en eindpresentatie voor publiek. 

Verbondenheid betekent ook dat je je verdiept in wat je publiek of deelnemers beweegt en bezighoudt. Zo 

zijn de activiteiten die DeClick aanbiedt specifiek gericht op jeugdcultuur of populaire cultuur. De jongeren 

zijn tevreden met het culturele aanbod dat DeClick ze biedt, onder meer doordat het aansluit bij hun 

eigen interesses en doordat ze dicht bij huis kunnen deelnemen. Daarnaast doen jongeren veel sociale 

contacten op onderling; een andere belangrijke vorm van verbondenheid. Zo kunnen culturele praktijken 

ook inzetten op generatie-overstijgend leren, zoals in de leergemeenschap Wies op Wier. 

Verbondenheid beslaat ook de band met de omgeving. Dit betekent ook dat relaties wederkerig zijn; 

dit behelst dus niet alleen je eigen aanwezigheid in de omgeving maar ook zelf naar buiten treden, het 

persoonlijk bezoeken van evenementen en activiteiten die worden georganiseerd in de wijk, mensen 

ontmoeten en oprechte interesse tonen. 

3.2.2.4 Laagdrempeligheid
Het verlagen van drempels wordt vaak als een belangrijke factor genoemd om aan activiteiten deel 

te nemen of een museum te bezoeken. Dit heeft verschillende dimensies. Een voor de hand liggende 

drempelslechter is de toegangsprijs: in veel initiatieven kregen de bewoners van de betreffende 

gemeenschap korting of was de toegang gratis. Zo waren in Den Haag de stadsdeelavonden gratis te 

bezoeken voor mensen uit het stadsdeel, inclusief gratis busvervoer en een voucher voor nog een keer 

met 2 personen naar het museum.

Het gebeurt ook door deelname of bezoek ‘exclusief’ te maken, met speciale avonden, buiten gewone 

openingstijden, of met evenementen en extra activiteiten voor bewoners van een bepaalde gemeenschap. 

Gastvrijheid speelt dan een belangrijke rol door mensen bij aankomst speciaal welkom te heten en 

iets extra’s aanbieden. Wat dat extra’s dan zijn moet is afhankelijk van het publiek; dit gebeurt door na 
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te denken vanuit hoe het voor iemand is die nog nooit naar een museum is geweest en waar diegene 

behoefte aan zou hebben. 

In Den Haag werden bijvoorbeeld jongeren gevonden of binnen gehaald door met ze in gesprek te gaan 

waar ze rondhingen, ze uit te nodigen voor een overleg in het museum, hun telefoonnummers te vragen 

en contact op te nemen met een jongerenwerker die ze kende. Toen ze er op de afgesproken dag niet 

waren werd er via Whatsapp contact met ze opgenomen en kwamen ze alsnog. Er is overlegd wat zij 

zouden willen doen in het museum. Dat werd een speurtocht door het museum en een hamburgerkraam, 

waar uiteindelijk 25 jongeren voor langskwamen. 

In het Gemeentemuseum Den Haag doen de activiteiten en speciale avonden het goed, ‘museum+’ 

wordt dat genoemd. Dit kunnen activiteiten zijn die samenhangen met de stadsdeelavonden, maar ook 

events die op een andere manier voor een bijzondere ervaring zorgen: “Het museum dus als ‘event’ en 

‘entertainment’, en als bijzondere ontmoetingsplek met en voor je omgeving, met een bruggenbouwer 

ertussen. Dan is het Museum+ voor de wijk!” (Gemeentemuseum Den Haag, 2013, p. 40). 

Een andere vorm van laagdrempeligheid betreft de verbondenheid met de gemeenschap; zo maakt 

De Atelierkat maakt voorstellingen waar in principe iedereen in het dorp aan deel kan nemen en aan 

kan bijdragen, hierdoor is de drempel heel laag. De makers onderzoeken samen met bewoners waar 

het stuk over moet gaan. Juist wanneer een activiteit samen met mensen, jongeren en kinderen uit de 

gemeenschap is gemaakt trekt dit ook een breed publiek van de eigen netwerken. Dit was bijvoorbeeld 

ook zichtbaar op de feestelijke opening van de leergemeenschap Wies op Wier. 

3.2.2.5 Zichtbaarheid
Laagdrempeligheid betekent ook zichtbaarheid. Zo zet het Gemeentemuseum Den Haag in op 

laagdrempelige communicatie in de stadsdelen en bijvoorbeeld billboards. Hierdoor hebben de meeste 

bewoners wel eens van het project gehoord. Lokale winkeliers blijken belangrijke ambassadeurs te zijn: 

het verspreiden van flyers e.d. werkt beter via centrale plekken in de wijk dan door ieders brievenbus. 

“Wijkmedia blijken goed te worden gelezen, en staan open voor regelmatige 
berichten. Plaatselijke media als de Haagse Courant, Posthoorn, radio West en 
lokale zenders zijn geïnteresseerd maar hebben regelmatig nieuwsvoorziening/
contact nodig. Bijna elke buurt (of haar winkeliers) heeft daarnaast een eigen site.” 
(Gemeentemuseum Den Haag, 2013, p. 40)

“Winkeliers zijn belangrijke ambassadeurs: ze hebben wel eigen– commerciële – 
agenda’s die je moet respecteren. Deur aan deur verspreiding van pasjes, flyers 
of sleutelhangers is omslachtig en duur. Centrale plekken in de wijk werken veel 
beter als verspreidingspunt zoals bibliotheken, stadsdeelkantoren, zwembaden, en 
natuurlijk winkels.” (Gemeentemuseum Den Haag, 2013, p. 41)

Om ook zichtbaar te zijn bij jongeren kan het bewustzijn van sociale media en kennis van de manier 

waarop jongeren sociale media gebruiken niet genoeg worden benadrukt. De aandachtspunten zoals 

genoemd in paragraaf 3.1 zijn daarbij behulpzaam.

4. Aanbevelingen

Het MOW heeft momenteel een gunstige positie ten aanzien van relatieopbouw, partners en netwerken, 

lokaliteit, verbondenheid, duurzaamheid en zichtbaarheid. Het is lokaal gesitueerd, onderdeel van de 

gemeenschap, heeft een stevig netwerk, bekendheid en aanwezigheid. Dit zijn sterke punten waarop 

voortgebouwd kan worden. Tegelijk gelden deze uitgangspunten wellicht wel voor het MOW in zijn 

algemeen maar in mindere mate voor de doelgroep jongeren. Ten aanzien van jongeren kan tevens 

verder gewerkt worden aan de veelvormigheid, laagdrempeligheid en de multi-professionaliteit van de 

organisatie. 

Wij denken dat het daarom vooral raadzaam is voor het MOW om gerichter samen te werken met 

scholen, jongerenwerkers, jeugd- en welzijnsorganisaties en jeugd- of sportverenigingen, mogelijk in 

de vorm van een lerende samenwerking. Daarmee bevorderen zij ook de multi-professionaliteit van de 

organisatie. 

De beweging naar jongeren toe is wellicht het belangrijkste spoor voor het MOW. Wij denken dat dit het 

beste kan door te investeren in het opbouwen van een duurzaam netwerk van jongerenambassadeurs. 

Dit netwerk lijkt voorwaardelijk te zijn om aan de andere uitgangspunten te kunnen werken; 

jongerenambassadeurs kunnen behulpzaam zijn bij het samenstellen van een veelvormig educatie & 

participatie programma, bij het adviseren over zichtbaarheid en laagdrempeligheid en bij het vasthouden 

van de jongeren als groep. Het opbouwen van een netwerk van jongerenambassadeurs is een duurzame 

investering maar vraagt veel van de tijd en energie van een organisatie. Het is raadzaam hier professionals 

in te betrekken die dicht bij de doelgroep staan in culturele interesse en leefwereld. 

Het werken met jongerenambassadeurs vraagt om een gedegen plan. Welke mate van participatie wil 

je als organisatie, hoe wil je die participatie vormgeven en wat zijn wrijvingen die je kunt verwachten? 

Wij denken dat de participatiepatronen van Fielding (2011) behulpzaam zijn bij het werken met de 

jongerenambassadeurs; dit is een benadering die recht doet aan de wederkerigheid van participatie. 

Afhankelijk van situatie en doelstelling van een initiatief nemen kinderen en jongeren een of meerdere 

rol(len) aan: als databron, als gesprekspartner, als onderzoekspartner, als kennisontwikkelaar en als 

medevormgever. Het zesde patroon betreft het generatie-overstijgend leren als ‘geleefde democratie’. 

Volgens Fielding (2011) gaat het bij participatie-initiatieven en generatie-overstijgend leren vooral om 

de wijze waarop betrokkenen zich tot elkaar verhouden. Dit betekent dat er geen recept is voor de 

betekenisvolle jongerenparticipatie: afhankelijk van de situatie en doelstelling kunnen één of meerdere 

patronen dominant zijn en niet alles is haalbaar.
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5. Afsluiting

5.1 Kansen voor onderzoek
Deze rapportage betreft een eerste verkenning ten behoeve van een culturele praktijk voor jongeren 

op het Groningse platteland. Zoals gezegd vonden wij in onze inventarisatie weinig onderzoek over 

jongerencultuur op het (Groningse) platteland. Dit vergt evenwel een gedegener literatuurstudie, vanwege 

de beperkte tijd en de oriëntatie van dit project is dat nu niet gebeurd. 

Hoe dan ook biedt bovenstaande het MOW nog weinig aanknopingspunten met betrekking tot de 

jongerencultuur in de omgeving. Een netwerk van jongerenambassadeurs kan daarbij helpen maar ook 

zo’n netwerk ontstaat niet in het luchtledige. Het vergt investering om zo’n netwerk te initiëren. Waar 

houden de jongeren van Westerwolde zich mee bezig in het dagelijks leven? Hoe vind je ze? Hoe wordt 

je als museum relevant voor ze? Deze vragen zijn nog onbeantwoord gebleven en het zou vruchtbaar zijn 

hier nader onderzoek naar te doen. 

We zien daarin de volgende twee mogelijkheden: 

•  Een etnografisch getint onderzoek naar de jongerencultuur en leefwereld van jongeren in de gemeente 

Westerwolde 

•  Een participatief onderzoek naar het opzetten van een netwerk van jongerenambassadeurs in het 

MOW

5.2 Tot slot
Wij hopen dat de aangereikte aandachtspunten en uitgangspunten het MOW een basis verschaft van 

waaruit ze nieuwe initiatieven ontplooien en de eigen organisatie versterken. De concretisering van deze 

uitgangspunten vindt in de praktijk plaats maar vertrekken vanuit een fundament helpt om daarin gerichte 

keuzes te maken. Wij hebben met dit adviesrapport een aanzet willen geven voor dat fundament. We 

danken tenslotte het MOW voor de interessante vraagstelling en voor de samenwerking gedurende het 

onderzoeksproces.
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