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S
Sociaal werk is er voor iedereen en het is 
dus een ‘meertalig’ beroep. Toch is er het 
hardnekkige beeld dat sociale professionals 
alleen communiceren via ‘woordentaal’. Dat 
is eenzijdig en onhoudbaar. Dit gangbare 
beeld wordt gevoed doordat binnen oplei-

dingen Social Work het accent wordt gelegd op mondelinge 
en schriftelijke taalvaardigheid (De Vos, Bos & Jansen, 2018). 
Sociale uitsluiting ligt echter op de loer als sociaal werk niet, 
naast de discursieve taalpraktijk, ook andere vormen van wer-
ken omarmt en onderzoekt. Via kunst bijvoorbeeld. 

Eenzaamheid op de loer
Hoewel Utrecht een relatief jonge stad is en blijft, groeit het 
aantal inwoners boven de 65 jaar. Waren dit er in 2017 nog on-
geveer 35.000, in 2020 zijn volgens de prognose ruim 37.000 
inwoners 65 jaar of ouder (Gemeente Utrecht, 2017). Het risi-
co van bijvoorbeeld eenzaamheid ligt op de loer. De gemeente 
Utrecht wil dit voorkomen door de netwerkvorming van en 
rondom ouderen te stimuleren, net als het zo lang mogelijk 
actief blijven en meedoen in de samenleving. 
Wijkcultuurhuizen in Utrecht vormen een unieke infrastruc-
tuur om cultuurparticipatie van iedere inwoner van Utrecht te 
bevorderen. Deze cultuurhuizen zijn laagdrempelige culturele 
voorzieningen die creativiteit en de inclusieve stad willen 

stimuleren (Gemeente Utrecht, 2019). Ze faciliteren wijk-
bewoners om kunst uit te oefenen en kunnen zo bijdragen 
aan welzijn en een inclusieve samenleving. De opkomst van 
‘wijkcultuurhuizen’ past in een brede internationale tendens 
waarbij het stedelijke cultuur- en kunstenbeleid in toene-
mende mate gezien wordt als een instrument om verbinden-
de doelstellingen van inclusie en stedelijke vernieuwing te 
realiseren (zie bijvoorbeeld: Moulaert, MacCallum, Mehmood 
& Hamdouch, 2015).

Kunst van delen
Binnen het programma Age Friendly Cultural City van het Fonds 
voor Cultuurparticipatie en in opdracht van de gemeente 
Utrecht is het project De Kunst van Delen opgezet. In het program-
ma doorlopen de gemeente en de betrokken culturele instel-
lingen een tweejarig traject waar samenwerking tussen cultuur, 
kunst, ondernemerschap, welzijn en zorg centraal staan. Aan het 
einde van het tweede jaar wordt tijdens een landelijke mani-
festatie een prijs uitgereikt aan de gemeente die volgens een 
onafhankelijke jury het beste en meest duurzame initiatief heeft 
getoond op het gebied van ouderen en cultuurparticipatie. 
De Kunst van Delen is een innovatief experiment van twee wijkcul-
tuurhuizen – ZIMIHC en het Jongeren Cultuurhuis Kanalenei-
land – en buurtcentrum OASE in Utrecht. Ouderen met diverse 
culturele achtergronden treden in dialoog met jongeren, met 
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als doel hun kunst met elkaar te delen. Ouderen en jongeren 
oefenen met elkaar in muziekrepetities om uiteindelijk samen 
op te treden in het tot de nok toe gevulde theater van wijkcul-
tuurhuis ZIMIHC. Dit onder begeleiding van sociale en cultu-
rele professionals. Vanuit het lectoraat Participatie en Stedelijke 
Ontwikkeling van Hogeschool Utrecht is er een verkennend 
praktijkgericht onderzoek gedaan naar de voorwaarden om De 
Kunst van Delen een duurzaam vervolg te geven. 

Opzet en onderzoeksmethode 
Het onderzoek was gericht op het systematisch onderzoeken 
en onderbouwen van de (on)mogelijkheden van het project 
De Kunst van Delen, dat een begin moest maken met de ontwik-
keling van Utrecht als Age Friendly Cultural City. Doel van het on-
derzoek was een systematische verkenning gericht op het 
beschrijven en in beeld brengen van de werkwijze, 
de uitdagingen en de do’s en don’t’s die uit 
het project van De Kunst van Delen naar voren 
kwamen. De onderzoeksvraag luidde: wat 
zijn de belangrijkste voorwaarden die 
naar voren komen bij het project De 
Kunst van Delen in de wijk Zuilen, voor de 
ontwikkeling van stad Utrecht als Age 
Friendly Cultural City? 
Om deze vraag te beantwoorden zijn er 
vier stappen doorlopen die elkaar deels 
overlapten: participatieve observaties, 
individuele interviews, groepsinterviews en 
tenslotte verkennend literatuuronderzoek. De 
dataverzameling ten behoeve van het onderzoek 

vond plaats in de eerste, tweede en derde stap van februari 
2018 tot juni 2018. In de eerste stap hebben de onderzoekers 
participerende observaties gedaan tijdens de muziekrepeti-
ties. In een tweede en derde stap zijn er, gebruikmakend van 
beeldmateriaal, semigestructureerde interviews afgenomen bij 
de deelnemers en professionals. 
Opbrengsten uit de observaties leverden input voor de in-
dividuele interviews. Analyse van de individuele interviews 
werd gebruikt voor verdiepende vragen en validering in de 
groepsinterviews. Onderzoekers hebben zich laten inspireren 
door vormen van Arts-Based Research, waarin kunstzinnige 
middelen in het onderzoeksproces worden ingezet (Leavy, 
2017). Onderzoekers vroegen de respondenten om met knut-
selmateriaal een Age Friendly Cultural City te bouwen en in dat 

scheppende proces uit te leggen waarom ze tot bepaalde 
keuzes kwamen. De analyse van deze interviews 

leverde tussenresultaten op die, wederom met 
beeldmateriaal zoals kaartjes en foto’s, in 

een semigestructureerde vorm met de 
respondenten werden gevalideerd. De 
gevalideerde tussenresultaten zijn via 
een verkennend literatuuronderzoek 
kritisch bestudeerd, wat heeft geleid 
tot een aantal theoretische onderbouw-
de voorwaarden voor een succesvol 
project De Kunst van Delen.

Gedeeld proces en inclusiviteit
Twee belangrijke voorwaarden die bij De Kunst 

van Delen naar voren kwamen, lichten we uit. Een 

Een goed sociaal 

artistiek project komt 

ten goede aan alle 

betrokkenen
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eerste voorwaarde is dat het ‘delen’ in dergelijke sociaal artis-
tieke projecten betekent dat deelnemers op elk moment van 
het proces inspraak hebben. Deelnemers krijgen zo de moge-
lijkheid hun behoeften, wensen en identiteit vorm te geven, 
dan wel er uitdrukking aan te geven. We zagen bij een deel 
van de ouderen bijvoorbeeld sterk de intrinsieke behoefte 
om de Hindoestaanse tradities via muziek door te geven aan 
de volgende generatie. Een deelnemer zei: ‘Ik wil graag onze 
Hindoestaanse cultuur behouden middels muziek.’ Een goed 
sociaal artistiek project komt met andere woorden ten goede 
aan alle betrokkenen (Janssen & Grinblat, 2014). Voorwaarde 
is dat er wordt gewerkt vanuit een ‘open begin’, waarbij de 
aanleiding voor een sociaal artistiek project in en vanuit de 
gemeenschap ontstaat.
Een tweede voorwaarde, die samenhangt met de eerste, gaat 
over de rol van professionals in zulke processen. Kunst is 
geen discipline op zich, maar is ‘relationeel’ en kan door de 
sociale professional en deelnemers worden ingezet om het 
proces van betekenisgeving tussen de deelnemers op gang te 
helpen. Om zo’n complex, open proces te kunnen begeleiden 
moeten de betrokken professionals zowel sociale, als artistieke 
competenties hebben. Zij hebben in het meertalige proces een 
faciliterende rol. Kunst is dus niet iets van de ene of andere 
professional of deelnemer, maar gebeurt ‘tussen’ de deelne-
mers, de professional(s) én het publiek. Als zodanig kan kunst 
daadwerkelijk inclusief zijn. 

In en vanuit de gemeenschap
Het literatuuronderzoek, als laatste stap van het onderzoek, 
leverde een aantal theoretische aanvullende inzichten op bij 
de in de praktijk gevonden voorwaarden. We vonden publi-
caties waarin de relatie tussen cultuurparticipatie en inclusi-
viteit onderzocht is. Met de term ‘inclusie’ doelen de auteurs 
veelal niet op het aansluiten van personen of doelgroepen die 
kwetsbaar zijn. Het gaat om inclusiviteit waarbij deelnemers 
op gelijkwaardige en op een overbruggende manier nieuwe 
culturele betekenissen genereren. Het inzetten van kunst is 
inclusief als er sprake is van culturele uitwisseling en beteke-
nisgeving tussen mensen om cultuurvorming te beïnvloeden 
(Otte & Gielen, 2019).
We vonden internationale onderzoeken die een relatie leggen 
tussen artistieke kwaliteit en de gemeenschap. In bijvoorbeeld 
de publicatie Making art with communities – A work guide (Janssen et 
al., 2014) spreekt men van ‘community-based arts projects’. De toe-
voeging van ‘community-based’, in vergelijking met begrip-
pen zoals ‘community arts’, suggereert een bepaalde positio-
nering die zich meer lijkt te richten op het gemeenschappelijk 
werken aan sociaal artistieke projecten. Waar community arts 
ook kan gaan over kunstprojecten waar deelnemers slechts 
betrokken worden bij de uitvoering van een project, lijken 
community-based arts-projecten het werken in en vanuit de 
gemeenschap centraler te stellen. 
Het literatuuronderzoek leverde dus op dat artistieke kwa-
liteit niet op zichzelf staat, maar in relatie met de inclusie-
ve gemeenschap begrepen moet worden. Het gaat om een 
bijzondere vorm van artistieke kwaliteit die tot stand komt via 
een gemeenschappelijk inclusief proces waarin professionals, 
deelnemers en publiek deelnemen.

Meertalig sociaal werk
Wat leren we van het onderzoek naar De Kunst van Delen voor 
de verdere professionalisering van het sociaal werk? En wat 
levert het onderzoek ons meer algemeen op? Het sociaal werk 
mag zich voortdurend afvragen of bestaande methodieken, 
waarin bijvoorbeeld doelgroep georiënteerd werken en out-
put gestuurde (hulpverlenings-) trajecten centraal staan, nog 
voldoende bijdragen aan een inclusieve samenleving waarin 
mensen op meertalige wijze participeren. De kunst van inclu-
sief sociaal werk maakt meertalig sociaal werk nodig, leren 
we op basis van het onderzoek naar De Kunst van Delen. Daaruit 
komen een aantal relevante voorwaarden naar voren die sa-
menhangen met het inzicht dat het bevorderen van inclusieve 
cultuurparticipatie een complex proces is waarin één-op-één 
oplossingen niet lijken te bestaan. 
Eén van de voorwaarden die we in het onderzoek vonden, is 
dat sociaal werkers sociale, artistieke en culturele vaardighe-
den moeten integreren in hun professioneel handelen om een 
inclusieve samenleving te bevorderen. Deze voorwaarde hangt 
samen met een andere. Om die voorwaarde te begrijpen is be-
langrijk om te realiseren dat kunst geen discipline op zichzelf 
is. Kunst is ‘relationeel’ en artistieke kwaliteit kan tot stand 
komen door de relaties die in de kunstvorm tot stand komen. 
In community-based arts-projecten wordt het werken in en vanuit 
de gemeenschap benadrukt. Een voorwaarde voor inclusief 
sociaal werk is dat alle deelnemers van de gemeenschap in het 
hele proces kunnen uitwisselen en betekenis kunnen geven 
om inclusieve cultuurvorming te beïnvloeden. De sociale 
professional neemt daarin een faciliterende rol die in relatie 
tot meertaligheid om nadere professionalisering vraagt. •
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