
Hand out - Werken aan cultureel vermogen 
Voor beleidsmakers en bestuurders 

klik op de afbeelding voor video 

Waarom? 
De moderne samenleving verandert steeds sneller: economisch, technologisch, en cultureel. 
Het is van belang dat mensen met die veranderingen kunnen omgaan, elkaar kunnen be-
grijpen, zich kunnen uiten en in openheid de samenleving van de toekomst kunnen vorm-
geven. Voor dit alles hebben zij cultureel vermogen nodig: het vermogen om elkaar 
cultureel te verstaan. We zien dat dat vermogen – bij mensen én in de samenleving – niet 
altijd vanzelf groeit. Er is inspanning nodig om ervoor te zorgen dat iedereen het kan 
ontwikkelen.  

Wat? 
Cultureel Vermogen biedt een nieuwe, praktische kijk op de democratische betekenis van 
cultuur voor de samenleving. Niet de vraag wat cultuur is staat centraal, maar wat cultuur doet. 
Daarmee verschuift de focus van het cultuurbeleid van product naar ontmoeting. Dat biedt 
nieuwe aanknopingspunten voor regie en voor samenwerking met andere sectoren. 

Hoe? 
Cultureel vermogen ontwikkelt zich in de samenleving (in mensen en tussen mensen) in een 
voortdurend proces. Er zijn vier ingrediënten nodig die dat democratische proces gaande 
houden: (1) cultureel bewustzijn; (2) ervaren van verschillen; (3) uitingsvormen ontwikkelen; 
(4) deelnemen aan het culturele leven.1

1	Deze visie op cultuur als proces is het innovatieve vertrekpunt van Cultureel Vermogen. 

https://www.youtube.com/watch?v=_ctzCXB3XFE&feature=youtu.be


Samenwerken en beleid 
Cultureel Vermogen biedt niet alleen een nieuwe basis voor democratisch cultuurbeleid maar 
ook een concreet handvat om strategie te ontwikkelen, samen te werken en de regie te hou-
den. Culturele organisaties, wijkteams, opbouwwerkers, onderwijs, ondernemers en overheden 
kunnen nu bespreken hoe zij samen, voor en met alle inwoners, kunnen werken aan de ont-
wikkeling van cultureel vermogen. Zo bouwen zij samen een samenhangend, democratisch 
ecosysteem voor de culturele emancipatie en voor vrijheid van alle mensen. 

Proeftuinen 
Op vier plaatsen in Nederland gaan instellingen voor cultuureducatie en -participatie aan de 
slag met Cultureel Vermogen. Daarbij worden ook de lokale overheden betrokken. De proeftui-
nen worden ondersteund door het Fonds voor Cultuurparticipatie en LKCA.  
We verwachten:  

• Nieuwe werkvormen waarin educatie en participatie, kunst en cultuur in elkaars ver-
lengde komen;

• Nieuwe vormen van participeren en activeren, voor alle mensen met welke culturele
achtergrond dan ook;

• Nieuwe samenwerkingsmodellen en programma’s tussen onderwijs, welzijn, zorg en
cultuur;

• Nieuwe impulsen voor beleid en regionale samenwerking;
• Nieuwe vormen van financieren, co-creëren en verantwoorden.

Meer weten? 
Kijk op www.lkca.nl/cultureelvermogen 
Daar vind je ook een hand out korte kennismaking en een hand out voor educatie- en 
participatieprofessionals 
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