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Een herdefiniëring van de        
oudere leeftijd

*Het begrip active aging

*De bijdrage van kunstbeoefening aan active

aging: belemmeringen en potenties

- belemmeringen: age-coding, kwetsbaarheid

en ontoegankelijkheid

- potenties: zelfbepaling, verbondenheid en

veerkracht 

*Concrete effecten van actieve

kunstbeoefening   



Een herdefiniëring van de        
oudere leeftijd

*Begeleiding: stimuleren en faciliteren

- werkzame factoren

- lokale speelvelden

- servicenetwerken en financieringsmodellen

- deskundigheidsbevordering van artistieke 

begeleiders

- beeldvormingscampagne 

- culturele interventies

- maatschappelijke trends en overheidsbeleid 



Active aging

◼ Kwaliteit van leven als een bundeling van 
verschillende domeinen van welzijn: 
bestaansniveau, sociaal leefklimaat, 
maatschappelijke participatie, gezondheid, sociale 
contacten, persoonlijke interesse, sociaal-
psychologische weerbaarheid en zingeving

◼ Kansen en mogelijkheden in de derde en vierde 
levensfase



Kunstbeoefening en active aging: 
belemmeringen en potenties

Belemmeringen:

- age coding: onderscheid op basis van leeftijd

- kwetsbaarheid: leeftijdsgerelateerd?

- ontoegankelijkheid: feitelijk of in perceptie?

Potenties:

- “alternative” coding en identiteit

- kwetsbaarheid, gezondheid en identiteit

- zelfbepaling, verbondenheid en veerkracht



Concrete effecten van actieve    
kunstbeoefening

Actieve kunstbeoefening:

◼ - vervult intrinsieke behoeften

◼ - is een katalysator van emoties bij life events

◼ - doet mensen zich mentaal gesterkt voelen

◼ - doet lichamelijk goed

◼ - benadrukt het samen iets realiseren



Begeleidingsprogramma’s:  
stimuleren en faciliteren

Werkzame factoren:

◼ -aard van de werving

◼ -begeleiders met een combinatie van artistieke

ambitie en sociale gevoeligheid

◼ -aanwezigheid vaste hulpbronnen, zoals bevlogen

initiatief, organisatiekracht en financiële basis

◼ -projectspecifieke hulpbronnen, zoals beschikbaar-

heid locatie, vrijwillige inzet deelnemers, 

gerichtheid op de wijk, wijze van verantwoording  



Begeleidingsprogramma’s:  
stimuleren en faciliteren

Lokale speelvelden:

◼ - een typologie niet op leeftijd maar op basis van

hoofdrolspelers en setting 

◼ - speelveld kunst in de zorg

◼ - speelveld kunst en participatie in de wijk

◼ - speelveld kunst als initiatief van ouderen zelf

◼ - toegespitst stimuleren en faciliteren, bijv:

positieve beeldvorming, gezondheidseffecten,

nieuwe partners, adopteren van initiatief               



Begeleidingsprogramma’s:  
stimuleren en faciliteren

Servicenetwerken en financieringsmodellen

◼ - koepelorganisaties en passende ondersteuning

◼ - kennis van leeftijdsspecifieke elementen

◼ - inspelen op informele initiatieven

◼ - brede samenstelling servicenetwerk

◼ - financiering van kleinschalige initiatieven

◼ - samenwerking tussen overheid, fondsen,

maatschappelijk betrokken ondernemers en

gevevestigde culturele instellingen 



Begeleidingsprogramma’s:  
stimuleren en faciliteren

◼ Deskundigheidsbevordering van artistieke 
ondersteuners

◼ - dubbeltalent: artistiek en sociaal

◼ - leeftijdsspecifieke gevoeligheid bij werving

◼ - ondernemend en vindingrijk kunnen opereren in

de verschillende speelvelden   



Begeleidingsprogramma’s:  
stimuleren en faciliteren

Beeldvormingscampagne

◼ - praktijkvoorbeelden van actieve kunstbeoefening

door ouderen

◼ - zichtbaar maken van onderzoek naar impact

op gezondheid, op zorgconsumptie en op lokale

gemeenschap

◼ - nut laten zien van samenbrengen kunst-

begeleiders, particuliere ondersteunende

organisaties en overheid        

◼



Begeleidingsprogramma’s:  
stimuleren en faciliteren

Culturele interventies:

◼ - verlichten van eenzaamheid en sociaal isolement

◼ - aanpakken lichamelijke en mentale problemen

◼ - verbeteren van het sociale leefklimaat

◼ - invulling geven aan maatschappelijke participatie

van ouderen



Begeleidingsprogramma’s:  
stimuleren en faciliteren

Maatschappelijke trend en overheidsbeleid

◼ De toename van het aandeel 65plussers

◼ De toename van informele en zelfsturende 
initiatieven van ouderen

◼ Langere levensduur, ouderdomsgebreken en 
draagkracht

◼ Actieve kunstbeoefening als onderdeel van beleid 
rond welzijn, maatschappelijke ondersteuning, en 
diversiteit en inclusie 
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