
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengsten collectieve brainstorm 27 november 2019 tijdens sessie 11 – Gelukkig oud 

worden in een veranderende samenleving: een pleidooi voor creativiteit 

Hoe kom je aan een culturele partner? 

Start in je eigen netwerk 

o Vraag je buurman, vrienden, kennissen, familie, collega’s of zij suggesties hebben 

o Kijk of er kunstenaars bij je werken die hun netwerk willen openstellen 

o Kijk bij andere zorginstellingen naar hun samenwerkingspartners, en vraag hoe zij 

deze samenwerking voor elkaar hebben gekregen 

o Via (contacten van) cliënten en hun familie 

 

Zoek in je eigen omgeving 

o Kijk in je eigen wijk, omgeving, dorp of stad 

o Neem contact op met de combinatiefunctionaris cultuur van je gemeente 

o Betrek de gemeente of kijk in de gemeentegids 

o Bel met lokale kunstorganisatie of museum 

o Benader het plaatselijke centrum voor de kunsten of de muziekschool 

o Bezoek de bibliotheek, culturele netwerken, onderwijsinstellingen 

o Benader amateurverenigingen, koren, orkesten, ateliers enz 

o Zoek contact met lokale kunstenaars of - kringen 

o Benader dorpsgenoten 

o Maak contact met verenigingen uit andere culturen, zoals bv. ‘Iraanse vrouwengroep’ 

o Maak een sociale kaart met culturele instellingen in je buurt i.p.v. welzijnsorganisaties 

o Organiseer een ‘beursvloer’ of speeddate-sessies 

o Hang posters op in diverse culturele en commerciële plaatsen 

 

Maak gebruik van (lokale) media 

o Plaats een advertentie 

o Doe een oproep via Facebook, Twitter, LinkedIn of Instagram 

o Zorg voor een artikel incl. oproep in de lokale krant/ radio/ tv 

o Zet een advertentie en/of zoek op Marktplaats 

o Zoek via internet naar welke partijen actief zijn in jouw regio 

o Maak gebruik van een buurtapp 

 

Bouw een netwerk op 

o Organiseer een inspiratiesessie, nodig stakeholders uit, en vraag iedereen om 

suggesties 

 

Of neem contact op met het LKCA, zij hebben zicht op welke culturele organisaties er in de 

verschillende provincies actief zijn.  www.lkca.nl – ingridsmit@lkca.nl – angelavandijk@lkca.nl  

culturele partner_hoe vind je 


