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1. Vooraf
Almere wil een stad zijn met een levendig en inspirerend cultureel aanbod. Inspirerend voor een brede groep
bewoners, toegankelijk en laagdrempelig. De Schoor wil graag dat kunst en cultuur beschikbaar is voor iedere
Almeerder omdat het bijdraagt aan het welbevinden en de persoonlijke ontwikkeling van mensen. Dit sluit aan bij de
missie van De Schoor: samen meedoen mogelijk maken. Niet willen deelnemen is een keuze, niet kunnen deelnemen
is uitsluiting. Kunst en cultuur verbindt mensen, biedt mensen een kans om een netwerk te ontwikkelen. Aan kunst en
cultuur ontleent men een deel van zijn identiteit. Het bevordert participatie en emancipatie. Kunst- en cultuurbeleving
maken het leven leuk en interessant, spannend, grensverleggend en leerzaam.
De gemeente Almere heeft De Schoor in 2021 de mogelijkheid geboden om onderzoek te doen naar de mate van
participatie, behoefte en meerwaarde van kunst en cultuur van hun doelgroep en de rol van kunst en cultuur in de
ondersteuning en bevordering van hun welzijn. Ook is onderzocht op welke wijze een aanbod aan activiteiten effectief
kan aansluiten op de diverse ambities in het werkveld. Tijdens het onderzoek zijn interviews gehouden met zowel
deelnemers aan activiteiten als professionals in het maatschappelijk werkveld. Een groot deel van de geïnterviewde
deelnemers zijn Almeerders in een kwetsbare positie.
De Schoor organiseert in Almere het sociaal cultureel werk, het opbouwwerk, het maatschappelijk werk,
maatschappelijke ondersteuning bij schulden, voor- en vroegschoolse activiteiten, kinder- en jongerenwerk. De Schoor
zet zich in voor bewonersparticipatie en de leefbaarheid van de stad. De missie luidt Samen meedoen mogelijk maken
in Almere! De Schoor is er voor alle inwoners van Almere en richt zich in het bijzonder op de kwetsbare inwoners1.
Uit de gesprekken is een grote mate van verscheidenheid aan behoeftes en ervaringen naar voren gekomen. We delen
in deze rapportage de bevindingen, trekken conclusies en doen aanbevelingen.

2. Bevindingen
2.1 Drempels

De geïnterviewden benoemen verschillende drempels die participatie aan het bestaande kunst- en cultuuraanbod in
de weg staan. De belangrijkste genoemd in willekeurige volgorde zijn:
1.	Bereikbaarheid en mobiliteit. Het aanbod is vaak ver weg. Zodra het project niet in de wijk of het stadsdeel
plaatsvindt, is er weinig tot geen interesse voor.
2. Prijs en financiële bestedingsruimte. Aanbod is niet betaalbaar, hoge tarieven schrikken af.
3.	Alleen participeren. Culturele activiteiten hebben een sociale functie en mensen kennen wordt ervaren als
randvoorwaarde voor eigen deelname. Kwetsbare burgers hebben meer moeite met ergens zelfstandig naar toe
gaan en vinden het doorgaans moeilijk om te blijven participeren in de samenleving. Hierdoor trekken ze zich terug
en hebben ze minder sociale contacten. Hun netwerk wordt kleiner en dit heeft weer een effect op de sociale
steun die ze ervaren en groeiende afwezigheid van een gevoel van welzijn.
Drempels die in dit onderzoek via observatie of uit ander onderzoek naar voren komen zijn:
1. Statusverlegenheid en statusmotivatie. Het gaat dan met name over het gevoel zich ergens niet thuis voelen.
2.	Culturele activiteiten zijn onvoldoende bekend. Er is een bereidwillige houding om mee te doen, alleen is de weg
naar de kunstinstelling moeizaam of zelfs zoek.
3.	Gebrek aan tijd en/of geen kinderopvang. Denk hierbij aan eenoudergezinnen of mensen met een drukke baan en/
of een veeleisend gezinsleven.
4. Lichamelijk en verstandelijk handicap en vooroordelen.
5. Bezig zijn met overleven en onderhevig zijn aan stress.

Kwetsbare inwoners zijn inwoners die zich op een of andere manier in een kwetsbare positie bevinden omwille van financiële, lichamelijke, sociale en/
of andere redenen. Er zijn verschillende gradaties van kwetsbare bewoners, variërend van mensen die nog betrekkelijk zelfstandig zijn tot mensen die
vanwege mutiproblematiek voornamelijk aan het overleven zijn.
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2.2 Waar is behoefte aan?

Wat uit de interviews naar voren komt, is de diversiteit aan behoeften en ervaringen met kunst- en cultuureducatie.
Behoefte is soms afhankelijk van de achtergrond van de doelgroep. Bepaalde onderwerpen kwamen regelmatig terug
in de groepsgesprekken:
1. Behoefte aan een bereikbaar en betaalbaar aanbod dichtbij.
2.	Senioren geven aan dat er een balans moet zijn tussen kunst beleven en kunst maken. Niet elke persoon staat te
popelen om actief mee te doen. Ook een passieve beleving valt in de smaak.
3.	Bij kunstactiviteiten die inwoners zelf ontplooien, is voorkeur voor humor in activiteit en ruimte voor informele,
sociale momenten.
4.	Het gehele culturele aanbod is niet overzichtelijk genoeg. De zichtbaarheid van en naar de kunstinstellingen kan
verbeterd worden.
5. Aanbod op maat. Voorbeelden:
•	Per etnische groep is er een sterke voorkeur voor een bepaalde kunstdiscipline. Zo gaat de voorkeur van
mensen met een Zuid-Amerikaanse/Afrikaanse achtergrond vaker uit naar de kunstdiscipline dans en muziek
en gaat de voorkeur van mensen met een Midden-Oostenachtergrond vaker uit naar beeldende kunst, en dan
m.n. het decoreren van mensen of voorwerpen.
•	Behoefte verschilt per leeftijdscategorie m.b.t. het meedoen en beleven. De categorie 60+ heeft meer
behoefte aan leuk vermaak, zoals kaarten maken en breien en staat minder open voor het aanleren van
nieuwe dingen. De 30+groep daarentegen wil kennis opdoen en nieuwe vaardigheden aanleren met name op
het gebied van fashion, fotografie en digitale media.

2.3 Drempels slechten vanuit de kunst- en cultuursector

“Als een sector het goede voorbeeld moet geven, is dat de cultuursector: we zijn van en voor iedereen. Met het
toepassen van de code zet een culturele of creatieve organisatie een wezenlijke stap om relevant en aantrekkelijk te
blijven voor alle groepen in onze snel veranderende samenleving.”
Ex-minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
De cultuursector heeft met de landelijke invoering van de Code Diversiteit & Inclusie een stap gezet om de
cultuursector toegankelijk te maken voor iedereen. De code is een instrument van zelfregulering. Het doel van de
code is dat de culturele en creatieve sector de brede diversiteit van de Nederlandse samenleving representeert. Een
basisvereiste is dat de sector gelijkwaardig toegankelijk is voor iedereen: als maker, producent, werkende en publiek2.
De invoering van de code had in deze periode waarin de cultuursector vooral te maken had met coronamaatregelen
wellicht minder of geen prioriteit. Nu de situatie normaliseert, is dit wel een belangrijk aandachtspunt waarin
de cultuurverbinder als aanjager een rol kan spelen. In gesprekken met lokale culturele partners, kunstenaars en
stakeholders zijn veel en verschillende adviezen gegeven en voorwaarden benoemd om de participatie aan kunst en
cultuuraanbod te bevorderen. De belangrijkste noemen we hier.
Vertrouwde en laagdrempelige locaties
“Wat hoog in het vaandel staat is dat mensen zich onderdeel voelen van het culturele aanbod. Zo voelen ze zich welkom
en gewaardeerd. Hierbij is de locatie van groot belang. Niet iedereen voelt zich fijn in een White cube museum of een
grote schouwburg. Zo hebben wij met Suburbia in de buurt vorig jaar een tribune neergezet op een van de speelvelden
in Stedenwijk.” Linda Bosch, artistiek leider van Suburbia in de wijk
“Kunst en cultuur zijn overal, ook gewoon buiten. Je moet het alleen willen zien en op onderzoek uitgaan.”
Buurtbewoner in Muziekwijk
Niet alle locaties zijn voor iedereen even toegankelijk. Als je de activiteit aanbiedt in een vriendelijke, speelse en
uitnodigende setting waar niet veel moet en waar wel van alles kan, komen de bezoekers vanzelf. Denk hierbij aan
activiteiten en evenementen dichtbij, in een woonwijk of in een buurtcentrum of school.

Bron: https://codedi.nl/wp-content/uploads/2021/12/Code-Diversiteit-en-Inclusie-NL.pdf
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Eigenaarschap en eigenheid
“Ik vind het fijn als ik via vrienden of buren waar ik goed mee ben op de hoogte wordt gesteld van een creatieve
activiteit in de buurt. Die persoon ken ik en vertrouw ik. Dat maakt het bezoeken van zo’n workshop wat makkelijker.”
Buurtbewoner in Stedenwijk
Het vanaf het begin actief betrekken van bewoners bij de organisatie zorgt voor meer impact en draagvlak. Doordat
mensen actief meewerken en zich medeverantwoordelijk voelen voor een activiteit ontstaat een gevoel van
eigenaarschap en sociale binding. Dit werkt drempelverlagend richting deelname maar ook inhoud.
Passend aanbod
“Kleur in Cultuur brengt kunst naar het kind toe. Hierbij is de juiste docent en discipline ook van belang. Kan het
kind zich identificeren met de kunstvorm die wordt aangeboden en kan het kind zich vinden in het onderwijs en
zich herkennen in de docent zelf? Allemaal factoren waar wij rekening mee houden in onze programmering.” Biza
Shalmashi, zakelijk leider Kleur in Cultuur
“Een tentoonstelling van Tattoo artists zou ik echt heel erg tof vinden. Dat vind ik echt kunst.” Buurtbewoner in
Molenbuurt
Het aansluiten bij de belevingswereld van de mensen die je wil bereiken, is een belangrijk uitgangspunt. De kwaliteit
van het aanbod is hieraan onderhevig. Om te komen tot een passend aanbod moet je je als aanbieder verdiepen in
en kennis hebben van de doelgroep. Wat bij kinderen vanzelfsprekend is, geldt ook voor andere doelgroepen, in het
bijzonder kwetsbare mensen.
Doel en doelgroepen
“Samen met mijn vrouw ga ik graag naar musea en theater. Ik ben zelf ook performer en sta regelmatig op het podium.
Omdat ik in een rolstoel zit, is het vaak wel lastig om binnen te komen of gebruik te maken van een toilet. Niet overal is
dat goed geregeld.” Buurtbewoner in Haven
De Schoor werkt vraaggericht startende vanuit mogelijkheden die een inwoner zelf heeft. Een belangrijke doelgroep,
inherent aan dit doel zijn kwetsbare mensen. Daarbij is regelmatig sprake van een ‘probleemsituatie’ en is deelname
en/of ondersteuning gericht op sociale inclusie, empowerment en het verbeteren van de leefsituatie. In de culturele
sector gaat het meestal niet in de eerste plaats om kwetsbare groepen. Daar staat het culturele/artistieke product
veel meer centraal. Uitzondering zijn sociaal-artistieke projecten. De kracht van de benadering van de culturele sector
is dat zij niet zo zeer bezig is met sociale en maatschappelijke empowerment maar zich vooral richt op de creatieve
kwaliteiten van mensen. De inzichten en werkwijzen waarin beide sectoren in benadering verschillen, worden weinig
gedeeld. Juist door dit te delen, kan cultuur bijdragen aan het bevorderen van het welzijn van kwetsbare mensen.
“Ik geniet van musicals en theater vind ik geweldig. Alleen mijn portemonnee denkt daar anders over.” Buurtbewoner
in Kruidenwijk
Deelname aan kunst en cultuur lijkt voor sommigen de laatste zorg van mensen in probleemsituatie en/of armoede.
Deze mensen ervaren dit in de praktijk zelf meestal anders. Toegegeven, soms is er een extra stimulans nodig om
mensen in beweging te krijgen en te houden. Deelname echter zorgt voor ontsnapping, stressreductie, nieuwe en
fijne sociale contacten en gaat uitsluiting tegen. Eerdergenoemde drempels zijn vaak de reden waarom mensen niet
meedoen en niet de eigen keuze.
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2.4 De specifieke behoefte aan kunst en cultuur vanuit het werkveld per stadsdeel

Zorgen, wensen en kansen per stadsdeel onderstaand zijn ontleend aan het Cultuurplan Almere 2019-2024
Almere Haven
Zorgen
• Leefbaarheid centrum
• Leegstand winkels
• Zichtbaarheid van het cultuuraanbod
Wensen en kansen
• Meer verbinding tussen alle cultuuraanbod
• Programmering van de Markt
• Betrekken van de scholen/jongeren
• Cultuur inzetten bij de stadsvernieuwing
• Bivak behouden en inzetten voor cultuur
“In Almere Haven zijn relatief veel oudere bewoners. Haven heeft een dorpse opzet met een hofjescultuur en een
‘ons kent ons’ mentaliteit. Vaak in combinatie met een laag inkomen en zeker een gevoel voor saamhorigheid. Waar
de behoefte ligt zijn laagdrempelige activiteiten tegen een kleine bijdragen.” Joke van Hulst, sociaal beheerder
buurtcentrum
“Havenaren zijn trots op ‘hun Haven’. Het centrum is in ontwikkeling om meer leefbaar en groen te worden. Veel
groen en water in en rondom de woonwijken. In Almere Haven wonen relatief veel ouderen en kwetsbare bewoners.
Eenzaamheid, armoede en schuldenproblematiek zijn speerpunten voor het wijkteam. Daarop inspelen met kunst &
cultuur zou geweldig zijn.” Richarda Westervoorde, opbouwwerker
Almere Hout
Zorgen
• Kemphaan; te duur om te huren
Wensen en kansen
• Culturele voorziening/productiehuis in Oosterwold
• De vele, recent ontdekte, archeologische vindplaatsen inzetten bij de inrichting van het gebied3
“Almere Hout staat over het algemeen bekend als een welvarend stadsdeel met grote huizen. Wat je vaak ziet in
deze welvarende wijken is dat de problemen achter de deur gebeuren en blijven. Vandaar dat het in Almere Hout een
uitdaging is om in aanraking te komen met de kwetsbare bewoner. Waar de hulpvraag wel roept in Almere Hout is in
het socialehuurgedeelte. Ymere heeft sinds een paar jaar daar sociale huurwoningen staan waar zo’n 1.000 mensen
op af zijn gekomen. Initiatieven die zich inzetten voor de wijk zijn er amper. Een initiatief dat zich inzet voor de buurt is
stichting Buurttuinen. Deze stichting zet zich in voor de integratie van kwetsbare doelgroepen en hun omgeving; een
mooi initiatief. Kwalitatief sterke kunsteducatie kan erg mooi zijn en heeft veel te bieden. Om de kunsten te kunnen
brengen moet de kwetsbare bewoner (meer uitleg nodig) eerst uit zijn overlevingsstand, dan kan er zeker wat moois
ontstaan.” Clé Burgers, opbouwwerker Almere Hout/Filmwijk

Bron: CULTUURPLAN ALMERE 2019-2024 – Cultuur verrijkt en versterkt
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Almere Poort
Zorgen
• Zichtbaarheid van het aanbod
• Culturele basisinfrastructuur wordt als onvoldoende ervaren
• Te weinig openbare ontmoetingsplekken
Wensen en kansen
• Multifunctioneel cultuurcentrum met een combinatie van verschillende culturele en sociale functies
• Atelierruimte en meer werkplekken voor kunstenaar
• Volwaardige bibliotheekvestiging
• Kunst in de openbare ruimte
• Uitbreiding van de programmering in de Red Herring
• Doorontwikkeling van StrandLAB
“Kenmerkend van Almere Poort is dat dit stadsdeel heel gemêleerd is. In het begin woonden er veel tweeverdieners,
nu wordt er ook veel sociale huur gebouwd. Wat opvallend is aan de bewoners is dat er veel jonge stelletjes met
kinderen wonen. Het stadsdeel staat bekend om hun vele scholen en heeft daardoor ook veel kinderen. In Almere Poort
ontbreekt een gevoel van saamhorigheid. Men is erg op zichzelf. Culturele activiteiten kunnen een sleutel zijn om de
samenhorigheid te versterken. In het stadsdeel is het behoorlijk moeilijk de bewoners warm te maken voor activiteiten
waarbij een hulpvraag speelt. Uit de cijfers blijkt dat er wel degelijk armoede is, maar dit blijft verborgen. Ook zijn er
veel alleenstaande ouders met kinderen die het ook niet altijd even makkelijk hebben. Wat betreft kunst en cultuur is er
meer dan je denkt in het stadsdeel. Er is aanbod maar de weg ernaartoe is nog zoek.
Naast deze kerkelijke initiatieven is er in Poort een ‘Art lab’ van ‘Kleur in Cultuur’ en ‘Het Klokhuis’ van ‘Stad en Natuur’.
Beide zetten zich in voor kunsteducatie voor het schoolkind. Dan hebben wij ‘Strand Lab’ op het strand en daar zit ook
‘Vis à Vis’, een bekend openluchttheater. Daarnaast is ‘Stichting CitySenses’ gevestigd in Almere Poort, zij organiseren
exposities in Almere waarbij alle zintuigen worden geprikkeld. De Schoor organiseert samen met Wijkinitiatieven ‘Poort
met Passie’, een festival voor en door de bewoners van Poort om hun passie te delen met andere bewoners. Al met al is
er genoeg te doen op het gebied van kunst- en cultuureducatie.” Silvia Morren, opbouwwerker Almere Poort
Almere Buiten
Zorgen
• Zichtbaarheid van het aanbod
• Geen plek voor ontmoeting en verbinding
• Potentieel van kunstenaars in het stadsdeel wordt niet benut
• Wet- en regelgeving bij de organisatie van evenementen
Wensen en kansen
• Cultuur moet een centrale en belangrijke plek krijgen bij de stedelijke vernieuwing
•	Een kleinschalig theater/filmhuis in het centrum waarin ook plek is voor repetities en optredens voor amateurs. Dit
kan in combinatie met sociale functies en eventueel in zelfbeheer
• Meer atelierruimtes en workshopruimtes voor makers en kunstenaars
• Bewustwording van de geschiedenis van Almere; archeologie betekenisvol en beleefbaar maken
• Groei en uitbreiding van ‘Het Erfgoedhuis’
Almere Buiten is een relatief groot stadsdeel waar het sociale leven zich voor een belangrijk deel in de wijken afspeelt.
Om een beeld te krijgen zijn drie opbouwwerkers/wijkwerkers en een sociaal beheerder geïnterviewd.
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“Almere Buiten is erg divers, in de breedste zin van het woord. Divers in etniciteit, sociale klassen en leeftijd. Er zijn
wijken waar meer aandacht voor nodig is. Naast armoede zien wij ook veel eenzaamheid in dit stadsdeel. In Almere
Buiten wordt er veel aan jongerenwerk gedaan, aan kinderwerk en aan sociaal-cultureel werk. Almere Buiten telt vier
buurtcentra, namelijk De Wieken, De Cartoon, Het EveNaarHuis en Het Forum. Deze organiseren alle vier regelmatig
activiteiten door en voor de buurtbewoners in Almere Buiten. In het centrum organiseert De Nieuwe Bibliotheek
regelmatig wat creatiefs, daarnaast is er Het Buitenhuis dat zich focust op kunst en cultuur in het stadsdeel en Kleuk in
Cultuur dat een Artlab heeft in Almere Buiten.” Mina de Rooij, opbouwwerker Almere Buiten
“In Seizoenenbuurt en Regenboogbuurt zijn de mensen sociaal betrokken. De Seizoenenbuurt organiseerde het
afgelopen jaar een Sinterklaas-Pietentocht voor de kinderen en ze hebben met het wijkteam het Sinterklaas Pakhuis
in Almere Buiten opgezet. De Regenboogbuurt is ook erg initiatiefrijk; zo hebben zij het Regenboogfestival (een kleine
kleurenrondleiding in de buurt) en het Kersenbloesemfestival, waar men jaarlijks de leukste activiteiten organiseert
rondom de bloesembomen. Kunst- en cultuureducatie aanbieden in Almere Buiten? Ja graag, want de weg naar een
goede kunstbeleving is nog altijd zoek.” Suzanne de Haan, opbouwwerker Almere Buiten
“Wat mij opvalt in de Bloemenbuurt is dat buren onderling betrokken zijn, maar niet in groepsverband. De Molenbuurt
is een mooi voorbeeld van een volkswijk. Zij zijn onderling veel sneller verenigd. Mensen kennen mensen, ik denk
dat kunst en cultuur zeker gaat aanslaan in deze twee wijken. Ze moeten alleen meegenomen worden door iemand
die ze kennen in de organisatie of in de wijk. In de wijk staan voordat het project is begonnen, zou al heel erg helpen
enthousiasme aan te wakkeren.” Gerwin Wallet, opbouwwerker Almere Buiten
Almere Stad
Zorgen
• Onvoldoende diversiteit in het cultuuraanbod
• Verbinding en ontmoeting
• Zichtbaarheid
• Kennis bij initiatiefnemers over de mogelijkheden
• Wet- en regelgeving bij de organisatie van evenementen
Wensen en kansen
• Meer ruimte voor straatcultuur
• Leegstand benutten en inzetten voor kunstenaars
• Ruimte voor een nieuwe generatie en voor nieuwe kunstvormen
•	Maatschappelijke bewustwording creëren op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschap en erfgoed in
Almere (‘Polderblik’)
Almere Stad is het grootste stadsdeel en telt de meeste culturele voorzieningen. Je zou kunnen zeggen dat Almere
Stad het culturele hart van Almere is. Het stadsdeel is vanwege haar omvang in twee werkgebieden verdeeld, te weten
Stad Oost en en Stad West. Om een beeld te geven van de wijk en de behoefte vanuit het werkveld zijn er vijf mensen
geïnterviewd.
“Kenmerkend voor Almere Stad West is dat er veel verschillende etnische groepen, alleenstaanden en veel werklozen
wonen. Zo zijn er een flink aantal gezinnen afhankelijk van Sociale Zaken. Er is grotendeels sociale woningbouw met
relatief goedkope huurwoningen waardoor alleenstaande ouderen niet doorstromen. Er zijn minder sociale contacten
met elkaar, door de grote verschillen in etniciteit en herkomst. Ook is er een groot verschil tussen het Centrum en
Stedenwijk Noord. Deze bewoners hebben de keuze gemaakt om in een winkelgebied te wonen terwijl in de omgevende
wijken zoals Stedenwijk vaak een woning wordt toegewezen. Wat er ontbreekt, is meer sociaal contact met elkaar.
Waar de behoefte ligt is om de verschillende groeperingen bij elkaar te brengen. Elkaar niet kennen is elkaar niet
erkennen.” Shamal Hassan, sociaal beheerder
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“In Staatsliedenwijk wonen veel kinderen in flats en deze kinderen komen weinig buiten. De ruimte in huis is gering.
In tegenstelling tot Staatsliedenwijk spelen de kinderen in Kruidenwijk vaker buiten, ook als er niet iets georganiseerd
wordt. Een waardevol initiatief zou zijn ontmoetingsmogelijkheden in Staatsliedenwijk te realiseren d.m.v kunst en
cultuur.” Claudia de Joode, opbouwwerker
“Er is in Almere Stad West veel behoefte aan taalondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van tolken of taallessen voor de
anderstaligen in de wijk. Daarnaast is er behoefte aan activiteiten die iets doen om eenzaamheid tegen te gaan voor ouderen,
en die verveling (dan wel vernieling) tegengaan van jongeren. Activiteiten moeten laagdrempelig worden aangeboden in dit
stadsdeel en daarbij op zo een wijze dat taal geen struikelblok vormt voor deelname.” Cato Frederiks, opbouwwerker
“Werk, publiek en kunstenaars moeten met elkaar kunnen communiceren in Almere Stad West. Tijd, geld en ruimte
beschikbaar stellen. In mijn keukentafelgesprekken vraag ik altijd naar de passie van de bewoner, waarvoor kom je
uit bed, wat beweegt jou, wat vind je leuk? Je ziet dan dat de bewoner gaat stralen bij het vertellen van hun passie.
Werken vanuit de buurtbewoner is van groot belang.” Lucia Fer, opbouwwerker
“Uiteindelijk is iedereen te bereiken met de juiste aanpak. In mijn ervaring willen kwetsbare mensen niet gezien worden
als kwetsbaar. Het blijft een naar woord. Ik benader mensen door op hun tempo te kijken naar wat nodig is en waar
hun interesse ligt. Stel, de persoon met wie ik praat houdt van tuinieren; dan kijk ik of men wat kan doen in de tuin. Zo
ontstaan projecten bij mij. Van het een komt het ander. Iedereen wil een kans krijgen, gelijk worden behandeld of bij
iets horen. Dat zit in de mens.
Ik hoor vaak mensen zeggen: je kan niet iedereen bereiken maar ‘iedereen’ is ook niemand. Kijk het aan per
persoon, stap voor stap. In Staatsliedenwijk staat het buurtcentrum Het Kardoes, waar ik werk. Het is een wijk met
multiproblematiek. Kunst en cultuur kunnen veel voor ons betekenen maar je moet de mensen hier kennen en weten
waar hun behoefte ligt. Men vindt het leuk iets te maken wat ze kunnen meenemen, iets tastbaars. Daarbij is het
belangrijk dat je let op de tarieven. Men kan al afhaken als een activiteit 0,50 cent kost.”
Sadia Benhija, sociaal-cultureel werker Staatsliedenwijk en Waterwijk

3. Conclusies en aanbevelingen
Corona was van invloed op de opbrengst van dit onderzoek. Het was van invloed op de openstelling en mogelijkheden
van kunst-en-cultuuraanbieders en de openstelling van buurtcentra en participatie van bijvoorbeeld kwetsbare
ouderen en andere groepen.
Wat opviel in de gesprekken en ontmoetingen is dat je cultuur in alles tegenkomt. Het is niet afwezig, cultuur zit in
alles. Dat is anders als het gaat om het recht op culturele ontplooiing. Daar zien we drempels, ongelijkheid maar vooral
ook kansen die we kunnen benutten waarmee we het welzijn en welbevinden van in ons geval kwetsbare mensen
kunnen verbeteren.
Op basis van het onderzoek en de interviews komen we tot de volgende zes aanbevelingen:
Aanbeveling 1: Focus op samenwerking en participatie
Het is belangrijk dat we actief gaan zoeken naar verbindingen tussen initiatieven uit de welzijnssector, de cultuursector
en de deelnemers aan Schooractiviteiten en deze vertalen in concrete initiatieven en activiteiten.
We adviseren om een werkgroep samen te stellen bestaande uit een afvaardiging uit kunst-, cultuur- en
welzijnsorganisaties om samen een plan te maken om kunst en cultuur bereikbaar te maken voor alle Almeerders. Te
beginnen op 19 april 2022!
Aanbeveling 2: Bereikbaarheid & aandacht voor eigenaarschap
Breng kunst en cultuur dicht bij de bewoners en betrek hen bij organiseren van culturele activiteiten in de buurt.
Dit vergroot het gevoel van eigenaarschap, versterkt onderlinge contacten, gaat eenzaamheid tegen en vergroot de
binding met elkaar in de buurt.
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Aanbeveling 3: Vergroten financiele bestedingsruimte voor kunst en culturele activiteiten
Sluit aan bij initiatieven die de mogelijkheden van een cultuurpas aan het verkennen zijn. Zo kunnen bewoners met
weinig financiële ruimte ook genieten van kunst en culturele activiteiten.
Het Jeugdfonds Sport en Cultuur kent een leeftijdsgrens van 18 jaar. Interesse in het beoefenen van kunst en cultuur
stopt echter niet bij 18 jaar, waardoor volwassenen met een kleine beurs geen mogelijkheid hebben om deel te nemen
of zelf cultuur te beoefenen. We adviseren de leeftijdsgrens op te rekken zodat ook volwassenen actief dan wel passief
deel kunnen nemen aan kunst en cultuuractiviteiten.
Aanbeveling 4: Zichtbaarheid vergroten
Maak broedplaatsen en culturele instellingen meer bekend. Er is al veel in Almere, zoals Cultuurdome, Cultuurhuis,
poppodium de Meester en de broedplaatsen op de Steiger, maar vaak niet bekend bij een breder publiek. Gebruik ook
andere kanalen om deze zichtbaarheid te vergroten en geef via (belangen)organisaties meer bekendheid aan kunst- en
cultuuractiviteiten.
Aanbeveling 5: Vergroten toegankelijkheid
Maak culturele locaties geschikt en bereikbaar voor mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Sluit aan
bij bestaande organisaties die zich toeleggen op inclusie. Zorg ervoor dat de toegang voor mensen met een beperking
wordt vergroot.
Aanbeveling 6: Verbreden onderzoek
Dit onderzoek m.b.t kwetsbare bewoners richtte zich voornamelijk op de doelgroep van De Schoor. Een aanbeveling
die we doen is dat we het belangrijk vinden om het onderzoek en tegelijkertijd het netwerk dat we opbouwen te
verbreden naar andere organisaties die kwetsbare inwoners ondersteunen.
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