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Geachte raadsleden,
Graag informeren wij u over het gemeentelijk plan van aanpak ‘Cultuur en Ouderen’ en het daaruit
voortvloeiende project ‘Hart voor Ouderen’. Het plan en project zijn mogelijk gemaakt door het Fonds voor
Cultuurparticipatie (€ 40.000,-) en door de gemeente Helmond (€ 50.000,-). In de eerdere
raadsinformatiebrief over de twee moties over ouderen (motie Eenzame ouderen door Senioren 2013 en
motie Meedoen door ouderen door Lokaal Sterk) bent u al kort hierover geïnformeerd.
Positieve effecten van cultuur
Het relatieve en absolute aantal ouderen neemt snel toe. Dat is een landelijke trend die uiteraard ook
duidelijk waarneembaar is in Helmond.
Het is bekend dat cultuurparticipatie (vooral actieve deelname aan cultuur) een positief effect heeft op de
vitaliteit, de gezondheid en het welzijn van ouderen. Het is belangrijk dat ouderen kunst blijven zien en
maken. Cultuur kan er voor zorgen dat ouderen zich minder eenzaam voelen, meer structuur in hun leven
krijgen en minder snel in het medische circuit belanden. Cultuur stelt je open voor nieuwe ervaringen, ook op
hogere leeftijd.
Vanuit de doelen van het programma Sociale Stad en het Helmondse cultuurbeleid lag het in de planning om
in 2018 een plan van aanpak te realiseren om cultuurparticipatie bij ouderen te bevorderen. Dat hebben we
nu versneld gedaan, gezien de mogelijkheden die het Fonds voor Cultuurparticipatie ons biedt.
Programma Age Friendly Cultural Cities
In opdracht van het ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschappen heeft het Fonds voor
Cultuurparticipatie (FCP) het programma ‘Age Friendly Cultural Cities’ opgezet. Met dit programma worden
steden aangemoedigd om actieve cultuurparticipatie voor ouderen te verbeteren en te stimuleren.
De (subsidie)regeling kent twee componenten. De gemeente dient een plan van aanpak op te stellen gericht
op ouderen en cultuur en een culturele instelling in die gemeente stelt een concreet projectplan op, gericht
op hetzelfde doel.
De (grote) culturele instellingen hebben het afgelopen jaar steeds vaker de samenwerking gezocht en
hebben zich verenigd onder de noemer HART (Helmonds Hart voor de Kunsten). Onder penvoerderschap
van Stg. Kunstkwartier heeft HART, gezamenlijk met de LevGroep, een projectplan opgesteld dat de actieve
cultuurparticipatie door kwetsbare ouderen moet vergroten.
Tegelijkertijd werd door ons college een (globaal) plan van aanpak opgesteld gericht op ouderen en cultuur.
Inhoud van de plannen
Het gemeentelijke plan van aanpak is nog een globaal plan, dat gedurende de komende periode verder
vorm moet krijgen. Met het plan worden de volgende resultaten beoogd:
 ontwikkeling van nieuwe, informele, culturele groepsactiviteiten voor (kwetsbare) ouderen;
wijkgericht en met inzet van vrijwillige sleutelfiguren uit de sectoren cultuur en welzijn; het aanbod
komt vraaggericht tot stand;
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de sleutelfiguren en wijkteam medewerkers worden ingezet voor het bereiken en toe leiden van de
beoogde doelgroep tot bestaande en nieuwe activiteiten; hiervoor worden onconventionele
werkmethoden ingezet;
de partners doen hetzelfde met de centrale programmering;
na afloop van de projectperiode is er sprake van een stevig netwerk van culturele- , welzijns- en
zorgorganisaties. Er is een basis gelegd voor duurzame, intersectorale samenwerking;
beleidsmatige verankering van de doelen van het programma.

Het plan van HART en de LevGroep is een uitvoering van het gemeentelijke plan van aanpak. De opzet van
het project is tweeledig: stedelijk en wijkgericht. Het projectplan omvat:
 bestaand aanbod beter toegankelijk maken, thematische benadering, inzet van buddy’s;
 activiteiten in groepsverband in de wijken: dagbesteding (niet geïndiceerd, met behulp van
vrijwilligers onder begeleiding van professionals). Uitgangspunt is dat vraaggericht een aanbod
wordt ontwikkeld.
Het plan gaat er van uit dat een kwartiermaker de projectorganisatie inricht en vervolgens een coördinator
uitvoering geeft aan het plan. Kunstkwartier zal namens de organisaties de coördinerende instantie zijn.
Beoogd effect
Het beoogde effect is verwoord in verschillende programma’s en beleidskaders:
 Programma Sociale Stad: Versterken van de sociaaleconomische basis, maar ook verbetering
hiervan, door sociale stijging te realiseren. Het is de ambitie dat alle inwoners kunnen meedoen,
rondkomen en vooruit komen en zich daardoor verbonden voelen aan onze stad. Daarnaast wordt
de zelf- en samenredzaamheid verbeterd. Een voorbeeld hiervan is het uitbreiden van het aanbod
van dagbesteding in de wijken met behulp van vrijwilligers als voorliggende voorziening.
 Programma Duurzame en Gezonde Stad: Heeft onder andere tot doel een aantrekkelijke, gezonde,
leefbare en toekomstbestendige stad te zijn.
 Cultuurbeleid. Vigerende nota is het Cultuurkompas. Hierin wordt nadrukkelijk naast de intrinsieke
waarde ook de sociale waarde van cultuur en cultuurparticipatie benoemd. In het Cultuurkompas
wordt gesteld dat cultuur het fundament is voor een veerkrachtige samenleving, die haar deuren
openstelt voor ontmoeting, begrip, samenwerking en innovatie.
Financieel
Vanuit het Programma Sociale Stad wordt een financiële bijdrage geleverd van € 50.000,- (waarvan
€ 40.000,- voor het plan van aanpak en het project en € 10.000,- voor een lokale manifestatie en ten
behoeve van de samenwerking en duurzame netwerkvorming binnen Helmond). Vanuit het Fonds voor
Cultuurparticipatie wordt dit bedrag gematched met € 40.000,- (cofinanciering). Daarnaast investeert het
Fonds € 10.000,- voor landelijke flankerende activiteiten en een landelijke manifestatie.
Vervolg
De komende maanden wordt gebruikt om zo snel mogelijk het plan van aanpak en het project verder vorm te
geven, zodat in 2018 de effecten volop merkbaar zijn.
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