
 
 
 
 
Netwerkbijeenkomsten cultureel aanbod voor Haagse 55-plussers 

 

Cultuurschakel organiseerde op 25 oktober een netwerkbijeenkomst Cultureel Aanbod 

Senioren in Segbroek en op 2 november in Loosduinen. Uitgangspunt van de 

bijeenkomsten was het Cultuur Canvas Haagse Senioren van de gemeente Den Haag, 

met als centrale vraag: hoe kunnen wij de participatie van senioren in Den Haag 

verbeteren? 

 

Op beide data was het gezelschap zeer divers en bestond uit kunstaanbieders, sociale 

welzijnsorganisaties en activiteitenbegeleiders van zorgcentra.  

Ter inspiratie ging de avond van start met een succesverhaal op het gebied van het 

samenbrengen van kunst en het sociale domein, gericht op seniorenparticipatie.  

In Segbroek werd bijvoorbeeld het seniorenproject van Circaso gepresenteerd, dat enige 

tijd terug het jeugdcircus heeft verbonden met een zorginstelling. Anja van Wijgaarden 

deelde haar mooie en minder mooie ervaringen met dit project. 

Vervolgens gingen de aanwezigen in gesprek en werden verschillende stellingen 

besproken, zoals: ‘Hoe willen ouderen aangesproken worden? Hoe specificeer je de 

doelgroepen? Bijvoorbeeld fietsende ouderen, hindoestaanse ouderen enz.’   

 

Poernima Gobardhan, adviseur ouderenparticipatie, constateerde dat de niet-kunst-

sector graag wil samenwerken met professionele kunstaanbieders maar dat men elkaar 

vaak niet weet te vinden. Dit werd door de aanwezigen herkend en onderkend en er werd 

gesteld dat samenwerking regelmatig wordt opgezocht maar dat dit soms moeizaam 

verloopt. Belangrijk voor cultuuraanbieders is een lange adem. Vaak lopen 

samenwerkingen stuk omdat er niet voldoende rekening wordt gehouden met beider 

belangen, en men te veel uitgaat van de eigen situatie. 

Het is vrij gemakkelijk om mobiele ouderen te bereiken maar er zijn ook veel eenzame 

ouderen en dat is een lastig te traceren doelgroep. 

 

Uit de gesprekken kwamen verschillende wensen naar voren. Voor de kleine 

cultuuraanbieders is het vaak moeilijk om een ouderenproject te verwezenlijken, omdat 

men niet weet hoe. Er is behoefte aan meer vrijwilligers en standaard draaiboeken. 

 

De adviseur ouderenparticipatie van CultuurSchakel werkt op dit moment aan een 

passend vervolg op de bijeenkomst. Wil je op de hoogte blijven, schrijf je dan in voor 

onze nieuwsbrief en houd de website in de gaten.  

 

 

http://www.cultuurcanvas.nl/
https://www.cultuurschakel.nl/nieuwsbrief/
https://www.cultuurschakel.nl/kunst-cultuur/seniorvriendelijk/

