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Wie ervaren drempels om 
mee te doen aan 
kunstbeoefening en hoe 
kunnen we de drempels 
verlagen?

7 november 2020 - Landelijke Koepeldag amateurkunst
Door Matthijs Beerepoot & Ingrid Smit (LKCA)



• Algemeen beeld: over wie hebben we het?

• Aan de slag: persona

• Aan de slag: creatieve sessie

• Aan de slag: pitchen creatieve sessie

• Info: financiële kansen

Programma



• Mensen met een beperking
• Kwetsbare jongeren
• Ouderen
• Nieuwkomers

• Zie kennisdossiers LKCA

Wie kunnen drempels ervaren?

https://www.lkca.nl/artikel/kennisdossiers-cultuurparticipatie/


• Armoede

• Eenzaamheid

• Zie kennisdossiers LKCA

Maatschappelijke vraagstukken

https://www.lkca.nl/artikel/kennisdossiers-cultuurparticipatie/


• Fysieke toegankelijk

• Logistieke toegankelijkheid

• Informatieve toegankelijkheid

• Sociale toegankelijkheid

• Praktische toegankelijkheid

Verlagen drempels? Denk dan 
aan:



= fictief personage, dat de eigenschappen bezit van de 
gekozen doelgroep

• Inleven in een concreet persoon

Aan de slag: persona











… bestaat niet echt, maar zou wel echt kunnen zijn

… is niet je droombeoefenaar, maar een realistische 
weergave

… is geen vage abstracte beschrijving van je doelgroep, 
maar heeft concrete eigenschappen

… zorgt dat je niet denkt vanuit je eigen organisatie, maar 
vanuit de behoeften/belemmeringen van je doelgroep

De persona…



Je hebt de persona’s ook ontvangen in je mailbox!

Opdracht:

• Maak een keuze voor één persona
• Bedenk op welke manier deze persona drempels 

ervaart. Vul dit in!

Aan de slag: persona



Opdracht:

• Welke concrete activiteit kun je bedenken (als 
koepel/vereniging) voor deze specifieke doelgroep 
(tijdens/na corona)? 

• Doel: pitch in een halve minuut aan de groep hoe je 
voor deze doelgroep de drempels verlaagt

Aan de slag: creatieve sessie



Aan de slag: pitchen creatieve 
sessie



• Meerjarenregeling Samen cultuurmaken 2021 – 2024

• Aanvragen mogelijk sinds 15 september 2021

• https://cultuurparticipatie.nl/subsidie-
aanvragen/25/samen-cultuurmaken

Programma Cultuurparticipatie

https://cultuurparticipatie.nl/subsidie-aanvragen/25/samen-cultuurmaken


Vragen? Ingrid Smit; ingridsmit@lkca.nl, 030 7115117
Matthijs Beerepoot; matthijsbeerepoot@lkca.nl

mailto:ingridsmit@lkca.nl
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