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1. Voorwoord 
 

Dit is een debrief van de eerste bevindingen van een onderzoek naar ervaringen rondom Kunst in de 

Zorg in Coronatijden. De kern bestaat uit de presentatie die Lieke de Kock gaf tijdens de Invitational 

Conference van het onderzoek Kunst in de Zorg op 1 oktober 2020. Verder gaan we in dit document 

wat uitgebreider in op uitspraken van deelnemers en kunstenaars, en geven we voorbeelden uit de 

praktijk. We hopen inzicht te geven in een aantal kunstprojecten in coronatijd, de mogelijkheden 

hiervan, maar ook de ingewikkeldheden. 

Deze eerste bevindingen zijn een onderdeel van een groter onderzoeksproject Kunst in de Zorg  

(zie § 8. Verantwoording).  
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2. Omgaan met beperkingen 
 

 

Maart 2020 
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Er was in eerste instantie helemaal niets. Nederland ging in lock-down, verpleeghuizen 

gingen dicht en senioren moesten thuis blijven. Alle groepsactiviteiten werden afgelast. Na 

ongeveer twee weken peilden we voorzichtig bij kunstenaars en initiatiefnemers: Hoe gaat 

het? Verdriet. Onzekerheid. Kunstenaars waren uit het veld geslagen. Voor velen lagen niet 

alleen hun projecten met senioren stil, maar vielen ook hun andere inkomsten uit optredens 

weg. Sommigen van hen behoorden zélf tot de risicogroep, dus bleven ook binnen. De 

culturele sector werd zwaar getroffen.  

 

 

De periode die volgde werd gekenmerkt door maatregelen en beperkingen. Na de eerste 

verslagenheid, kwamen veel initiatiefnemers al vrij snel met manieren om hun projecten aan te 

passen, zodat ze wél weer aan het werk konden met hun deelnemers.  

Het deed ons denken aan de manier waarop kunstenaars te werk gaan. Zijn zij juist geschikt om te 

werken onder deze omstandigheden? Beperkingen die juist creativiteit bevorderen? Denk maar aan 

het voorbeeld: Je hebt een lege pagina en krijgt de opdracht “Schrijf een verhaal.” Paniek! Maar 

wanneer je de opdracht krijgt: “Het moet gaan over zus en zo, het mag maar zo lang zijn, je moet 

beginnen met de volgende zin, je moet het binnen 5 minuten schrijven”, dan gaat de creativiteit 

ineens stromen. Veel kunstenaars zijn vanuit hun opleiding waarschijnlijk bekend met dit fenomeen?  

Dat beperkingen creativiteit kunnen bevorderen bleek ook uit het gesprek met een kunstenaar. 

Volgens haar kan het werken met ‘beperkingen’ van mensen – zowel fysiek als verstandelijk –  in de 

langdurige zorg, leiden tot enorm veel inspiratie en creativiteit: “Mijn inspiratie wordt bijna oeverloos 

op die manier!” Beperkingen, in welke zin dan ook, blijken uit de praktijk effectief bij te dragen aan 

het aanboren van nieuwe inspiratie. In die gedachte hoorden we verschillende verhalen van 

kunstenaars. Sommigen gaan vol in de energie aan het werk en komen in no-time met veel 

verschillende ideeën.  

Dit doet niet af aan het feit dat veel kunstenaars ook teleurgesteld waren over mooie ideeën die niet 

door konden gaan, projecten die halverwege moesten stoppen, afstand moeten houden wat hun 

“The limitations given to you by 

clients, gives you inspiration. In a 

free art form, you have to search for 

the limitations yourself.” 

Michael Johansson (2012), 

kunstenaar 

https://vimeo.com/55804669 

https://vimeo.com/55804669
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werk moeilijk maakt, contacten die veel moeizamer verliepen. Maar ook zorgen over kwetsbare 

deelnemers, en niet te vergeten, hun eigen inkomsten, levensonderhoud en het niet kunnen 

uitvoeren van hun roeping.  

Naast het stimuleren van creativiteit, bood de lock-down in maart sommigen ook stilte en ruimte 

voor zelfreflectie en reflectie op hun kunst. Zo vroegen kunstenaars zich af: “Is het de moeite om voor 

mij in deze tijden door te gaan met kunstprojecten? Waar zit mijn motivatie? Waarom zou ik 

doorgaan, en op welke manier?” Ook van deelnemers hoorden we dit geluid, bijvoorbeeld deze 

actieve senior: “Ik had de kans om de balans van mijn leven op te maken, normaal doe je dat aan het 

eind, maar ik hoop toch nog zo’n 15-20 jaar te hebben! En ik wil in die jaren iets doen met 

rollenspelen, improvisatie, clownerie, daar krijg ik mijn energie van heb ik gemerkt.” Hieruit blijkt dat 

een crisis ook kansen met zich mee kan brengen.  
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3. Noodzaak tot verandering 
 

Nieuwe kunstvormen 
We zien adaptief vermogen bij veel projecten: er werd snel geschakeld naar activiteiten die wél 

konden. Hierin zijn verschillende manieren van werken te ontdekken: sommige kunstenaars hebben 

compleet nieuwe projecten bedacht, met bijvoorbeeld voor hen nieuwe kunstvormen zoals film 

maken. Zo gingen ze bijvoorbeeld aan de slag als filmregisseur, terwijl dit voor zowel de kunstenaar 

als de deelnemer een nieuw medium was. Deelnemers vertelden dat dit hen uitdaagde en een 

nieuwe ervaring was: “… en dat op mijn leeftijd!”. Zij vertelden dat ze het vooral leuk vonden om het 

resultaat van elkaar te kunnen zien. Aangezien ze niet in de groep konden werken maar wel allemaal 

met eenzelfde project bezig waren, was er onderling toch contact en was men nieuwsgierig naar 

elkaars proces. Dit voorbeeld laat zien dat kunstenaars zich aanpasten om het gevoel van 

gemeenschap, verbinding ondanks alles, toch te blijven inzetten.  

Tijdens de filmopnames observeerde Lieke (onderzoeker) bij een deelnemer hoe geconcentreerd en 

professioneel zij bezig was met het uitvoeren van haar filmrol. Er werd af en toe een aanwijzing 

gegeven door de geduldige regisseur, en voor iedere take werd de tekst nog even doorgenomen, 

maar tussendoor geen gedol, alleen focus, aandacht voor wat er nog opgenomen moest worden, wat 

de volgende scene zou worden. Het was voor deze deelnemer niet zomaar een leuke activiteit, maar 

een serieuze prestatie. Voor deze mevrouw was bovendien een extra waarde dat ze de film zou 

kunnen laten zien aan haar familie, haar kleinzoon was zelf filmmaker: “Hij zal het wel leuk vinden om 

te zien dat zijn oma dit ook kan!” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Film project  van seniorentheater De Rimpel  
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Aangepaste vormen 
Andere kunstenaars of initiatiefnemers proberen voor hun originele project een aangepaste vorm te 

vinden. Zo gingen sommige projecten door, maar werkte de kunstenaar achter glas. Middels het 

opnemen van filmpjes en boodschappen voor elkaar, werd weer gezocht naar de verbinding. 

De regisseur van een theaterproject in een zorginstelling vertelt: “Iedereen heeft een boodschap voor 

de rest, en die laat ik zien en mensen reageren op die boodschap en veelal willen ze zelf ook een 

boodschap de wereld in sturen van ‘ik doe er toe’. Kijk eens, ik heb jullie iets te vertellen, kijk eens, ik 

leef. Kijk eens, ik ben. Kijk, ik heb zin. Mijn leven heeft zin.” In een filmpje wat is gemaakt over dit 

project, is te zien hoe een deelnemer tot tranen toe geroerd is bij het terugkijken van haar eigen 

dansfilm die ze heeft gemaakt voor de andere deelnemers, op het toepasselijke nummer We’ll meet 

again, wat hoop en vertrouwen uitspreekt dat men elkaar ooit weer zal ontmoeten. Er is te zien hoe 

ze, vol overgave, danst op het nummer. De emotie die bij deze deelnemer te zien is, zegt volgens ons 

iets over de impact die corona heeft gehad, vooral op senioren die in lock-down moesten. Deze 

mevrouw mist wellicht het samenkomen voor de repetities, mist het contact met anderen en krijgt 

hier de kans om te dansen op een nummer wat een deel van die emoties uitdrukt. Ze geniet hier 

duidelijk van. Klik op de foto om het filmpje te bekijken. 

 

Still uit video van theaterproject Trotse Kameraden van Vitalis (https://tinyurl.com/ybepd3nf) 

Zo bedachten de projectleiders van koren met onder andere zangers met dementie om hun 

voorstelling op alternatieve wijze naar het publiek te brengen. In plaats van een live toonmoment 

werd er toegewerkt naar een film die in première zou gaan op Wereld Alzheimer dag. Ter 

voorbereiding hierop werd op aparte locaties in beperkte groepen gerepeteerd, strikt volgens de 

richtlijnen. Hierin merkte Yosheng het plezier en enthousiasme op bij het zingen, en hoe de 

speelsheid hierbij naar boven komt. Daarnaast vertelde een toeschouwer ook hoe “bijzonder het is 

dat mensen met dementie ondanks alles hier toch aan kunnen deelnemen”. Zeker in deze tijden. 

Naast genieten van het zingen schreven een aantal deelnemers ook persoonlijke verhalen over hun 

ervaringen tijdens de crisis, wat ruimte gaf voor verwerking.  

Uiteindelijk mondde al dit voorbereidend werk uit in een filmopname met persoonlijke verhalen en 

passages uit Erbarme Dich. De dirigent zei: “Ook al ken je mekaar niet kent, je kan toch mooie muziek 

maken.” Deze prestatie toont aan dat ondanks maatregelen en het huidige stigma omtrent samen 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=98&v=PEhl60noNQM&feature=emb_logo
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zingen, kunstbeleving en –participatie toch mogelijk is. Ook voor mensen met dementie. De 

vertoning van de film op Wereld Alzheimer dag, had dan ook belangrijke symbolische waarde.  

  

Repetitie Participatiekoor   

Andere kunstenaars verplaatsten hun bijeenkomsten naar online, en probeerden hier min of meer op 

dezelfde manier als ‘in het echt’ met hun deelnemers te werken.  Op die manier werden bijvoorbeeld 

danslessen en -evenementen online aangeboden. Zo wordt individueel dansen vanuit je woonkamer, 

opeens een sociale aangelegenheid door de online interactie met anderen. Sommige kunstenaars 

kozen voor een aangepaste locatie, zoals workshops in de buitenlucht of in grotere ruimtes met meer 

ventilatie. Uit gesprekken bleek ook dat de on- en offline wereld elkaar niet hoeven uit te sluiten. Zo 

werden vaak beide opties door kunstprojecten aangeboden. Voor elk wat wils, en toegespitst op de 

individuele behoefte en mogelijkheden van deelnemers. Daarbij zijn we benieuwd wat in een 

eventuele tweede golf zal gebeuren met hybride vormen van kunstprojecten. Welke elementen 

blijven behouden, welke werken toch na uitproberen of op de lange termijn niet? 
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Vormgeven aan beperkingen 
Andere kunstenaars gingen op zoek naar een mogelijkheid om vorm te geven aan de beperkingen 

die hen werden opgelegd. Zij verwerkten deze beperkingen als het ware in hun manier van werken, 

in hun kunstvorm. Zoals het gebruik van stokken van 1,5 meter lang tijdens dansvoorstellingen of 

workshops. Klik op de foto voor het filmpje wat hier bij hoort.  

Still uit video van dansvoorstelling van PRA Muziektheater (https://vimeo.com/430011492)  

Zo nam Yosheng deel aan een dansworkshop waarin menselijke kettingen werden gevormd met 

stokken van 1,5 meter. Deelnemers gaven achteraf aan dat deze manier van dansimprovisatie naast 

een esthetische waarde, het ziet er mooi, interessant uit,  ook een sterkere verbondenheid 

teweegbracht, dan wanneer enkel fysiek contact werd gemaakt. De verhoogde concentratie om niet 

in de knoop te raken en het respecteren van de 1,5 meter zorgden voor een focus op zowel jezelf als 

de ander. Hierdoor werd je meegevoerd ‘in het moment’, een thema dat vaak werd besproken 

tijdens interviews met deelnemers van dansprojecten.  

 

  

https://vimeo.com/430011492
https://vimeo.com/430011492
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4. Veranderende interactie 
 

Bovengenoemde geeft al aan dat de manier waarop kunstenaars contact maken met de senioren die 

deelnemen aan hun projecten, veranderde in de afgelopen maanden. Deelnemers konden in eerste 

instantie niet face-to-face bij elkaar komen. Dus moesten andere kanalen gevonden worden, zoals 

telefoon, post, of digitale kanalen zoals WhatsApp of ZOOM. 

 

Still van Ontmoetingen online van Melman Producties  

Over het online contact bestaan gemengde gevoelens: “Het vervangt niet het echte contact.” vertelt 

een bewoner van een woon-zorgcentrum. Een mevrouw met Parkinson vertelt dat ze zichzelf soms 

moeilijk verstaanbaar kan maken. Door lichaamstaal weten andere deelnemers aan het project vaak 

wel wat zij bedoelt. Online is dit echter veel lastiger voor haar en heeft ze het gevoel minder 

makkelijk deel te kunnen nemen aan de bijeenkomst. Dit roept vragen op over toegankelijkheid en 

oog voor diversiteit: Kan iedereen betrokken zijn in dit soort projecten, en hoe houden we hier 

rekening mee? Bovendien betekende online bijeenkomsten voor deze mevrouw dat ze  alsnog de 
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hele dag thuis zit, en voor haar was nu juist het even weg zijn uit huis het positieve aan haar 

kunstproject.  

Aan de andere kant is digitaal contact wel een middel om bestaande gemeenschappen verbonden te 

houden. Sociaal contact was volgens kunstenaars een erg belangrijke waarde van het deelnemen aan 

kunstactiviteiten. Dit werd ook onderschreven door zes deelnemers aan interviews binnen een 

zorginstelling. Het belicht mooi hoe het sociaal contact en de gezelligheid óók een belangrijk 

onderdeel kunnen zijn van het samen kunst maken. Online bijeenkomsten en WhatsApp groepen 

hadden dan ook de intentie om die sociale vraag te beantwoorden en de gemeenschap levendig te 

houden. Tijdens zijn deelname aan zo’n online bijeenkomst merkte Yosheng (onderzoeker) het 

enthousiasme en plezier op, waarmee deelnemers de bijeenkomst bijwoonden. Aanvankelijke 

obstakels voor digitaal contact waren: gebrek aan juiste apparatuur, of mensen hebben een telefoon, 

maar met een vol geheugen, etc.. Kunstenaars zochten dan ook de nodige oplossingen hiervoor. Via 

hun netwerken schaften ze tablets of smartphones aan, en met uitleg en ondersteuning konden 

deelnemers hier na verloop van tijd zelfstandig mee verder.  

 

Still van Zoom bijeenkomst bij Topaze  

Andere kunstenaars ondervonden frustraties met betrekking tot online werken. Sommige 

initiatiefnemers wilden bijvoorbeeld wel, maar liepen aan tegen kunstenaars die in hun project 

werken, die nu eenmaal geen affiniteit hadden met digitaal werken. In de projectplannen is al terug 

te lezen dat veel kunstenaars inschatten veel meer extra tijd kwijt te zijn om het contact te 

onderhouden met hun deelnemers en te faciliteren dat iedereen online kan zijn. Dit maakte Lieke 

ook mee tijdens een ZOOM-sessie: hier was een facilitator die er voor zorgde dat iedereen online kon 

komen. Zij had bijvoorbeeld contact met een dochter van één van de deelnemers, die ook de 

buurman, die toevallig ook in het project zat, hielp met online blijven, maar toen die buurman 

wegviel, moest deze dochter wel weer eerst opgebeld worden, naar het huis naast dat van haar 

vader gaan, en de persoon weer terug online helpen. Doordat er dus de facilitator was die dit soort 
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taken coördineerde, kon de kunstenaar ondertussen wel verder met de bijeenkomst. Er is dus sprake 

van veel ‘onzichtbaar’ extra werk voor projectleiders.  

 

Analoge vormen van in contact op afstand 
 

Andere projecten hebben 

manieren gevonden om op een 

analoge manier, op afstand, in 

contact te blijven. Bijvoorbeeld 

door kunstzinnige opdrachten te 

verspreiden via de post. Uit 

gesprekken met deelnemers 

blijkt dat deze opdrachten zo 

hun eigen waarde hebben. Vele 

van hen geven aan dat het mooi 

is dat de opdrachten vaak 

gingen over hun directe 

leefomgeving: Bijvoorbeeld: 

‘Teken je uitzicht’, of ‘Beschrijf 

het verhaal achter de objecten 

in je woonkamer’.  

In gesprek met een bewoonster van een woon- zorginstelling over een schrijfopdracht die ze kreeg 

om het verhaal achter de spullen in haar woning te omschrijven, was duidelijk dat zij hier erg van had 

genoten. Bij het vertellen over deze opdracht werden haar ogen groter en ging zij rechter op de bank 

zitten, richting Lieke gebogen: “Er zat me een opdracht bij, en die was me toch leuk! Echt álles in mijn 

huis heeft een verhaal.” Uitgebreid vertelde zij tijdens het koffie drinken over de verhalen die ze had 

opgeschreven. Al vertellend kwam ze er achter dat er eigenlijk nog wel méér spullen in haar kamer 

stonden die een verhaal hadden: “Ik zou de opdracht nog eens moeten doen, eigenlijk zou ik er een 

boek over kunnen schrijven!” Wat voor deze bewoonster wel gold was dat ze normaal gesproken ook 

al deelnam aan een schrijfclub. Een aantal deelnemers van deze club hadden tijdens corona, toen ze 

niet langer bij elkaar konden komen, een mailuitwisseling opgestart. Ze kon haar verhalen dus altijd 

met haar clubgenoten delen en kreeg hier weer reacties op, wat zij erg leuk vond. Ze was dus al erg 

vertrouwd met deze manier van zichzelf uitdrukken. Ook kon ze haar werk delen met anderen, 

weliswaar in een kleine, voor haar bekende groep. Als ze dit niet had kunnen doen, vertelde ze, was 

ze misschien minder enthousiast aan de slag gegaan.  

De opdrachten werden binnen sommige zorgorganisaties verspreid onder alle bewoners. Dit levert 

wellicht ook kansen op om mensen te betrekken bij kunstactiviteiten, die normaal gesproken een 

drempel ervaren om bijvoorbeeld naar een clubje toe te komen. We hebben dit echter nog niet terug 

gehoord, de bewoners die wij spraken die nooit eerder deelnamen aan kunstzinnige activiteiten, 

gaven aan het boekje met kunstopdrachten wel leuk te vinden, leuk om te lezen en “aardig dat 

mensen aan ons denken”, maar er verder niks mee gedaan te hebben. Vooral het ontvangen van het 

boekje zelf hadden zij wel als plezierig ervaren: Een soort cadeautje in de brievenbus wat er erg leuk 

uit ziet, wat ook wel leuk is om door te bladeren of aan zoons of dochters te laten zien. Maar verder 

belandde het toch op de stapel post.  
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Het lijkt er op dat de boekjes vooral worden gebruikt door mensen die normaal gesproken 

bijvoorbeeld ook al deelnamen aan de kunstclub of de schrijfclub. Zij deelden ook hun gemaakte 

opdrachten met de mensen die ze van deze clubjes kennen. Dit kan mogelijk wijzen op belangrijke 

elementen die ontbraken, zoals het contact met een kunstenaar of het face-to-face contact met een 

groep mensen die aan eenzelfde project werken. Mensen die het meest enthousiast waren, hadden 

bijvoorbeeld intensief contact met een vrijwilliger die met hen in gesprek ging over de kunstzinnige 

opdrachten of met bekenden uit eerdere projecten waar ze al aan deelnamen. Ook zorgde sommige 

projecten ervoor dat nog wel samen gewerkt werd naar een gezamenlijk eindproduct: een collage 

van alle thuis gemaakte opdrachten. Dit lijkt ook bij te dragen aan dat mensen daadwerkelijk thuis 

aan de slag gingen.  

Een kort verhaal van een enthousiaste deelnemer spreekt boekdelen:  

“En toen waren ze nog iets aan het opzetten en nou hebben ze met toch iets. Hoe verzinnen ze 

het gewoon, ik vind het zo leuk! Op briefkaartformaat sturen ze, in eerste instantie was er niks 

en de eerste opdracht was kijk uit je raam en wat zie je? Dat was hartstikke leuk. De tweede 

opdracht was een kaart met een stuk of acht grijze vlekken erop. Dan stuurden ze in de mail de 

opdracht is: wat zie jij? Wat kun je hiervan maken van die vlekken? Dan wordt je fantasie 

geprikkeld, van wat ga je er nou van maken? Ik vond het geweldig en ik ben absoluut niet 

creatief. En je kunt je nu niet optrekken aan de mensen die in dat clubje zaten. Nu moet je het 

zelf doen, dat is best hartstikke lastig. Maar dan is er weer iemand die dan zo af en toe belt of 

appt. Van kom je er uit? Kan ik je helpen? Moet ik je een idee geven? Geweldig, want je zit dag 

in dag uit alleen. Laten we vooropstellen dat ik niet zielig ben, want ik lees ook graag. Maar dit 

is zo’n oppepper dat je daar mee bezig bent en dat je daar over na zit te denken en dat je 

denkt wat kan ik nou met die vlekken doen? Wat kan ik daar nou toch mee? Je wordt 

geprikkeld, je gaat op een andere manier denken daarover. Eerst dacht ik wat moet ik daar 

nou toch mee? Een treinrails ofzo? En dan komt er een treintje en die grijze vlekjes zijn de 

rookwolkjes. Maar je kunt er ook heel andere dingen mee doen. Ik vind het gewoon, ik kan er 

niks van, maar ik vind het hartstikke leuk om er mee bezig te zijn! Het gaat ook helemaal niet 

om wat je er van maakt, maar ze hebben bedacht dat ze mensen gewoon een beetje uit hun 

schulp willen halen daarmee. En dan gaan zij daar een collage van maken, van al die 

opdrachtjes. Dat willen ze dan exposeren, nou, leuk toch?! Ik ben er zo enthousiast over!” – 

Deelnemer, 83 jaar 

 

Kunstenaars liepen soms wel aan tegen regelgeving rondom privacy, met name binnen 

zorgorganisaties. Een kunstenaar had bijvoorbeeld het idee om kaarten met kunstwerken van 

deelnemers te versturen naar mensen binnen het initiatief, maar kon vanwege de AVG niet aan 

adressen komen via de zorginstellingen. Een ander initiatief werkte met bezoekers binnen een 

centrum voor dagbesteding. Deze mensen werden gebracht op het moment dat zij daar aan het werk 

waren, maar de kunstenaar had geen contactgegevens van deze mensen. Dus was het niet mogelijk 

contact met hen op te nemen toen ze niet meer op locatie kon werken.  
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Kleinschalig face-to-face contact 

Een andere manier waarop kunstenaars en initiatiefnemers contact onderhielden met deelnemers 
aan hun project, was door de face-to-face ontmoetingen kleinschaliger te maken. Zo zagen we 
kunstenaars die bij senioren thuis kwamen om daar aan een kunstproject te werken. Lieke was bij  
zo’n activiteit en hoorde van de kunstenaar hoe dit ook haar relatie met haar deelnemers 
veranderde. Zij vertelde bijvoorbeeld dat het haar meer inzicht in haar deelnemers en hun leven gaf, 
doordat ze letterlijke even hun leefwereld binnen mocht stappen. Wat Lieke ook ondervond was dat 
senioren bijvoorbeeld heel vereerd leken door het bezoek: ze hadden die ochtend nog lekkere 
koeken gehaald bij de bakker, het huis netjes opgeruimd en de koffie stond al klaar. Andersom 
gebeurde ook: deelnemers kwamen bijvoorbeeld bij de kunstenaar thuis in de tuin om daar 
improvisatie theater te beoefenen.  
 
Verder was er bij veel projecten sprake van het kleinschaliger maken. Zo werden voorstellingen 
bijvoorbeeld privé bij mensen in de tuin of op de stoep opgevoerd, in plaats van bijvoorbeeld in een 
instelling of voor een groep mensen bij een dagopvang. Een aantal deelnemers van deze 1-op-1 
projecten gaf al wel aan dat zij het contact met de groep missen. Om tot creatieve ideeën te komen 
bijvoorbeeld, voelden zij meer druk wanneer ze dit “in hun eentje” moesten doen: “Ik was gewoon 
zenuwachtig, ik wist niet of ik haar (de kunstenaar) wel binnen moest laten.” In de groep lijkt vooral 
het creatieve proces bij alle kunstvormen meer vanzelf te gaan. Bij 1-op-1 projecten zijn deelnemers 
voor inspiratie alleen afhankelijk van zichzelf en de kunstenaar. Dit geeft voor sommige deelnemers 
spanning, maar ook uitdaging: “Zodra ze binnen was, viel die spanning weg, ze is toch gewoon hoe ze 
is en stelt je meteen op je gemak.” 
 
  

Opstelling privé-voorstelling voor een echtpaar, in het park voor hun huis (Kunst4All, Waardig Oud Zijn) 
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5. Verandering van locatie 
 

Een groot thema voor veel projecten tijdens Corona, was de noodzaak te veranderen van locatie. Dit 

heeft invloed op de manier waarop deelnemers het project beleven, maar ook in hoeverre zij kunnen 

participeren (denk aan belemmeringen die komen kijken bij communiceren door glas). Er is 

bijvoorbeeld een groot verschil of je in de hal van een museum of in het park bij elkaar komt.  

Yosheng nam deel aan een dansworkshop in het park, een publieke plek. Dit had invloed op zijn 

ervaring en hij dacht dit ook te merken bij de deelnemers om hem heen.  Bijvoorbeeld het feit dat ze 

in het openbaar waren en er toeschouwers langsliepen. Daarbij gaf de kunstenaar aan dat er  ook 

prikkels als verkeer, het weer (het komt vaak voor dat wegens regen of hitte iets moest worden 

afgelast) en andere alledaagse geluiden van buiten waren die binnen meer te reguleren zijn. Al met al 

een heel andere ervaring dan het dansen in een afgesloten ruimte zoals de studio.  

Dat wil niet zeggen dat het werken in een publieke ruimte alleen maar negatieve invloed heeft. Het 

zou mogelijk bijdragen aan de zichtbaarheid van initiatieven. Een mooie anekdote is bijvoorbeeld een 

schoonmaakster bij een zorginstelling die om de hoek stond te roken terwijl er een dansvoorstelling 

plaatsvond. Als uit het niets, huppelde zij op een gegeven moment met gekke danspassen over het 

‘toneel’. Een danser had haar zo ver gekregen. Andere projecten werkten aan het transformeren van 

gemeenschappelijke ruimtes in het verpleeghuis door er kunst op te hangen of tentoonstellingen te 

organiseren. Op die manier werd cultureel erfgoed letterlijk naar het verpleeghuis gebracht.  

Tijdens de eerder genoemde dansvoorstelling, gebeurde in het begin ook iets interessants. Deze 

voorstelling vond plaats in een stukje tuin van een zorginstelling, met aan beide kanten 

appartementen waarvan de ramen op het optreden keken en een aantal balkons waar mensen 

konden zitten. De omgeving was bovendien erg groen: grote, hoge bomen. Daarbij kwam nog dat er 

regen was voorspeld, dus er hingen wat dreigende wolken in een verder blauwe lucht. Alles bij elkaar 

hing er een bepaalde mystieke sfeer.  

Wat Lieke observeerde was dat, op het moment dat de violist die het optreden begeleidde begon te 

spelen, er langzaam steeds meer mensen verschenen, mensen op het bal kon en hoofden achter het 

raam. Van om een hoek kwam een mevrouw, met duidelijk moeite, maar vastberadenheid, met haar 

rollator aangelopen, ze redde het net tot een stoel die een stukje verderop klaar stond. Met 

begeleiding van de, bijna sprookjesachtige muziek, riep dit een soort ‘Rattenvanger van Hamelen’ 

gevoel op, langzaam lokte de muziek als het ware de bewoners uit hun woningen. Er ging duidelijk 

iets beginnen, de karakters in een muzikale film ontwaakten – dat gevoel. De muziek werd zo 

gespeeld, niet te overheersend, maar precies genoeg om mensen een soort impuls te geven, 

nieuwsgierigheid uit te lokken. “Hé, hier gaat iets gebeuren.” De manier waarop de muziek gespeeld 

werd, betekende ook niet dat het mensen direct opgelegd werd, maar ze werden als het ware 

uitgenodigd om te komen kijken en te ontdekken. Dit optreden deed dus even iets met het leven van 

alledag, er gebeurde iets wat niet standaard, niet alledaags was en dat maakte misschien dat mensen 

even uit hun woning, uit hun schulp kwamen, gestimuleerd werden.  
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6. Anders organiseren en faciliteren 
 

Wie komt (weer) binnen in de zorginstellingen?  
Volgens een programmaleider binnen een zorginstelling werd de afgelopen maanden de urgentie van 

aandacht voor welzijn van senioren extra duidelijk. In de eerste periode van absolute crisis 

belandden kunstprojecten onder aan de lijst met prioriteiten. Kunstenaars hebben hier zelf ook 

begrip voor, maar het blijkt voor sommige van hen lastig om na een aantal maanden stil gelegen te 

hebben, hun positie binnen een zorgorganisatie te heroveren. Door bijvoorbeeld wisseling van 

bestuur of personeel in de maanden dat zij niet actief konden zijn. Dit benadrukt het belang van 

warme contacten binnen de deur wanneer kunstenaars werken met senioren die intramuraal wonen. 

Kunstenaars die werken aan hun netwerk door vaak bij mensen binnen te lopen en praatjes te 

maken, geven ook aan dat dit nu lastiger is geworden: je kunt in zorgorganisaties niet ‘zomaar’ meer 

binnen lopen.  

Coördinatoren van kunstprogramma’s lijken in die zin een streepje voor te hebben. Zijzelf, maar ook 

creatieve therapeuten, participatiecoaches en welzijnsmedewerkers die in dienst zijn van 

zorgorganisaties, kwamen wél binnen. Alleen geven sommigen van hen ook aan onder aan de lijst te 

zijn beland: “Ons werd gevraagd vanuit thuis te werken. Als we zélf niet op zoek waren gegaan naar 

alternatieven, had waarschijnlijk niemand er aan gedacht dat we niet aan het werk waren .”  

Bereik 
Het blijkt dat veel kunstenaars in de 

alternatieve projecten die ze bedenken, 

vooral werken met deelnemers die bij hen 

al bekend zijn. Het nieuwe pad wat zij 

bewandelen is voor hen ook spannend en 

een experiment, geeft één kunstenaar 

aan, daarom koos zij als publiek voor haar 

eerste interactieve privé-voorstelling, 

senioren van wie ze wist dat ze hier open 

voor staan en “een goed publiek” zouden 

zijn. Het lijkt er echter op dat veel 

projecten ook werkmethoden ontwikkelen 

die juist potentie hebben om ook andere doelgroepen te bereiken, zoals kwetsbaardere 

thuiswonende senioren. Immers om online aan te sluiten of een kunstopdracht door de brievenbus 

te krijgen, hoef je het huis niet uit. Hier hebben we echter nog niet veel over terug gehoord van 

kunstenaars. De deelnemers die mogelijk nieuw bereikt zijn, zijn bij kunstenaars en initiatiefnemers 

nog niet bekend en dus ook voor dit onderzoek lastiger te bereiken. Onderzoekers hebben vooral 

contact met deelnemers waarmee te zin contact komen via de kunstenaars, initiatiefnemers of 

kunst- en cultuurcoördinatoren van instellingen. Direct contact met deelnemers is in deze tijden voor 

het onderzoek ook een uitdaging.  

Verantwoordelijkheid corona maatregelen.  

Het face-to-face werken met in acht neming van de corona maatregelen, blijft een uitdaging voor 

veel kunstenaars. Zij geven aan dat veiligheid nu een veel groter thema voor hen is: wiens 

verantwoordelijkheid is de veiligheid van de deelnemers? Tijdens een workshop zag Lie ke 
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bijvoorbeeld dat de kunstenaar veiligheid vooral aan het begin aankaartte en aangaf dat ze geen 

politieagent wilde spelen en de verantwoordelijkheid vooral bij de deelnemers zelf legde. De 

deelnemers stemden hier zonder twijfel mee in. Een bewoner van een zorginstelling opperde het 

dilemma dat ze het in een groep bijvoorbeeld lastig vindt om iets te zeggen van mensen die geen 

afstand houden. Ze wil niet overkomen als een ‘zeur’, maar maakt zich hier toch enigszins zorgen 

over. Verder blijkt uit verscheidene praktijkbezoeken dat de striktheid van het naleven van 

coronamaatregelen varieert per project en moment. Hierin spelen de kunstvorm, kunstenaar, de 

perceptie van de kwetsbaarheid bij deelnemers, en locatie van de activiteit een belangrijke rol. 

Een deelnemer vertelde juist dat zij er in geloofde dat wanneer activiteiten weer werden opgestart, 

“er dan wel de juiste maatregelen genomen zouden zijn” en dat zij vertrouwen had in de 

zorgorganisatie waar zij woonde, dat ze veilig kon deelnemen. Ze legde de verantwoordelijkheid dus 

duidelijk bij de organisatie.  

Ook speelt de media een belangrijke rol in de beleving van veiligheid. Zo is het zingen in koren 

afgelopen maanden regelmatig nieuws. Dit heeft invloed gehad op de bereidheid om mee te doen 

aan zangactiviteiten, zeker omdat online zingen lastig is, en maakte het voor initiatiefnemers des te 

lastiger om door te gaan met hun werk.  

Sommige initiatiefnemers hebben de mogelijkheid om extra geld aan te vragen volledig ingestoken 

op het huren van locaties waar zij veilig met hun deelnemers kunnen werken.  
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7. Kunst als ervaring 
 

Als laatste, maar misschien wel belangrijkste thema in deze debrief, gaat over het 
vormgeven van ervaringen middels kunst. Een aantal deelnemers die we gesproken hebben 

gaf aan dat, specifiek in deze extreme tijden, ze behoefte hadden aan het uiting geven van 
hun ervaringen door kunst. Sommige projecten zijn hier duidelijk al mee bezig, zoals het 

maken van persoonlijke filmscènes over hoe senioren deze tijd hebben beleefd, of het 
schrijven van persoonlijke verhalen die gaan over ontferming. Deelnemers benoemen 

daarbij niet dat ze graag gehoord willen worden of een podium willen; het gaat hen er echt 
om dat ze ‘op verhaal kunnen komen’, verwerking, hun ervaringen een plek geven. Voor 

zichzelf vooral, en niet zozeer voor een ander.  
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8. Verantwoording 
 

Deze debrief is een uitgebreide weergave van de presentatie die Lieke de Kock gaf tijdens de 

Invitational Conference van het onderzoek Kunst in de Zorg op 1 oktober 2020. Dit onderzoek is 

uitgevoerd als onderdeel van een groter onderzoek over de waarde, werkzame elementen en 

implementatie van Kunst in de Zorg, zie www.kunstindezorg.com of de site van ZonMw. 

Methode 

Veertien kunstinitiatieven en vier kunstprogramma’s van langdurige zorginstellingen (zie 

www.kunstindezorg.com) deden mee aan dit onderzoek. Zij organiseerden kunstactiviteiten die zij, 

met in acht neming van de beperkingen rondom het Corona-virus, toch kunnen uitvoeren met 

senioren. In de tabel hieronder staat een samenvatting van de methoden die gebruikt zijn in dit 

onderzoek. 

De data van dit onderzoek bestaan ten eerste uit de projectplannen van de activiteiten in combinatie 

met informele gesprekken en een serie van ZOOM-sessies met alle kunstenaars en initiatiefnemers. 

Deze gesprekken gaven een goed beeld van wat corona heeft betekend voor de bestaande projecten. 

Ten tweede zijn er in de periode van eind maart tot juni 2020 telefonische gesprekken gehouden met 

deelnemers. Deze gesprekken gingen in eerste instantie over ervaringen vóór corona, maar in een 

aantal van die gesprekken gingen deelnemers toch uitgebreid in op thema’s die te maken hebben 

met kunstbeoefening in tijden van corona. Ten slotte hebben in de maanden juli tot september 2020 

al verschillende praktijkobservaties plaatsgevonden van activiteiten die zijn ontwikkeld in tijden van 

corona, of initiatieven die hun activiteiten aangepast hebben kunnen voortzetten. Hieraan vooraf 

gingen vele telefoongesprekjes met initiatiefnemers. In een tussentijdse analyse hebben we een 

aantal thema’s kunnen aanwijzen die specifiek in tijden van Corona interessant of belangrijk zijn. 

Over sommige van deze thema’s weten we al veel vanuit de praktijk, anderen vergen nog meer 

gerichte dataverzameling of literatuurstudie. 

 

Telefonische interviews Deelnemers (n=20) 40 verhalen 

ZOOM-sessies (n=5) Kunstenaars (n=80) 5 opnames 

Participerende observaties 
met informele gesprekken 

Deelnemers en kunstenaars 25 notities 

Informele gesprekken Kunstenaars  notities 
Tabel 1: Dataverzameling van dit onderzoek in periode van maart-september 2020. 

 

Deze debrief is een samenvatting van analyse(sessies) van drie onderzoekers van het 

onderzoeksteam Kunst in de Zorg. Voor wetenschappelijk doeleinde zal na nadere analyse een 

academische publicatie tot stand komen met het gehele team. De kern hiervan zal ook op de website 

www.kunstindezorg.com worden gedeeld.  

Samenwerking binnen Kunst in de Zorg 

Het Kunst in de Zorg onderzoeksteam bestaat uit onderzoekers van Amsterdam UMC (afdeling 

Ethiek, Recht en Humaniora) en Leyden Academy on Vitality and Ageing, en een kunstenaar die helpt 

om geschikte methoden te vinden om de artistieke impact vast te leggen. Verder is er een groep 

http://www.kunstindezorg.com/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/ouderen/programmas/programma-detail/kunst-en-cultuur-in-de-langdurige-zorg-en-ondersteuning/
http://www.kunstindezorg.com/
http://www.kunstindezorg.com/
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enthousiaste senioren bij het hele onderzoeksproces betrokken; van het definiëren van de 

onderzoeksvraag, het uitvoeren van het onderzoeksproject samen met de andere teamleden, tot en 

met kennisverspreiding. Deze actieve betrokkenheid zorgt ervoor dat de stemmen en perspectieven 

van senioren worden gewaarborgd in alle fasen van het onderzoeksproject. 

We zijn geassocieerd met Stichting B.a.d., Hogeschool van Amsterdam en Verwey-Jonker instituut, en 

het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw, programma Kunst en Cultuur in de Langdurige zorg. 


