
Impact van kunst in het sociaal domein

De kracht van kunst voor de aanpak van maatschappelijke 
vraagstukken is groot. Kunst spreekt de taal van emotie, 
raakt de harten van mensen en nodigt zo uit tot ander gedrag. 
Het draagt bij aan individuele ontplooiing, participatie en 
gezondheid. En om dat te bereiken, pleiten we voor meer 
samenwerking tussen de kunst- en sociale sector. We nodigen 
iedereen uit om over de grenzen van de eigen discipline heen te 
kijken: neem de schotten weg in beleid, budget en praktijk. 
Movisie ondersteunt u hier graag bij!

Oudere: 

‘Ik was 70 toen ik begon met dansen. 
Ik voelde me echt weer jong. Het was 
leerzaam want dansen doe je vanuit 
je hart. Het gaat om plezier maken!'

School
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1.  Welk effect hebben  
 culturele interventies?

Onderzoek

'Movisie heeft in 
korte tijd omvangrijk 
onderzoek gedaan en 
passende actierichtingen 
aangereikt waar we veel mee 
kunnen.'

begeleidingscommissie 
onderzoek

 Onderzoek 
 Kennnis verspreiden

2.  Hoe kan ik mijn  
 netwerk versterken? 

Advies

‘De innovatieve 
aanpak van Movisie 
leverde veel energie 
en creativiteit op bij deel- 
nemers. Deelnemers spraken 
veel waardering voor het pro-
ces uit gedurende het traject.’ 

beleidsadviseur bij een 
gemeente

 Social Art Lab 
 Adviestraject 
 Procesbegeleiding

Woningcoöperatie

3.  Hoe kan ik professionals   
 toerusten? 

Scholing

'Door de training 
van Movisie kreeg  
ik nieuwe inzichten  
en gerichte feedback op mijn 
aanpak. Het was inspirerend 
anderen te ontmoeten die met 
dezelfde uitdagingen bezig 
zijn.'

deelnemer 

 Training
 Werksessie

Gemeente Welzijn

Of neem contact op met een van onze adviseurs! 
Zij denken graag met u mee over uw vraagstuk en kunnen u 
voorzien van actuele kennis en inspirerende praktijkvoorbeelden.

info@movisie.nl of 030-7892000

 Wijkbewoner:

'Sinds het samen maken van deze film in 
de wijk voel ik me meer verbonden met de 
wijk. Ik heb nieuwe contacten opgedaan. 
Ik zit lekkerder in mijn vel. Het voelt hier op 
een bepaalde manier ook veiliger. Ik ben 
weer echt trots op onze wijk!'

Jongere die te maken heeft 
met schooluitval:

'Ik werd door een actrice van een toneel-
groep uitgedaagd in het buurthuis om 
een scene met haar te spelen. Mijn hart 
klopte in mijn keel, maar ik deed het wel. 
En het toverde mij helemaal om tot wie 
ik nu ben. Theater maakt wie je bent, het 
maakt je sterk en het maakt je zeker.'

Iemand met psychische beperking:

'Bezig zijn met kunst betekent zin-
geving en is goed voor mijn sociale 
contacten. Dat betekent veel voor 
mij!'

Benieuwd wat wij voor uw gemeente, welzijnsinstelling, 
culturele instelling of fonds kunnen betekenen? 

movisie.nl/kunst


