
 

 

Tiplijst Cultuur & Sociaal Domein 

 

Voorbeelden: 

• Slag & Vlag, muziekvereniging voor mensen met een beperking 

• Toen ik jong was, erfgoedproject om met foto’s bij ouderen herinneringen op te halen, door middelbare 

scholieren 

• Geheugenhuis, informatiespreekuur van welzijn en cultuur samen 

• Special Arts, kunstbeoefening met en door mensen met een verstandelijke beperking 

• Speels collectief, inclusief theater door mensen met en zonder beperking 

• Culturele ontmoeting gemeente Losser (gericht op samen komen, iets maken en samen eten) 

• Week van de Amateurkunst, activiteiten brengen 

• Cultuur zonder Grenzen: elkaars cultuur verrijken door het delen van je kunst met nieuwkomers 

• Stadskoor: overdag + leden bepalen zelf of ze contributie betalen en hoeveel 

• Amateurfotografen maken foto’s voor de sociale sector onder professionele betaalde begeleiding 

• https://loosepartsplay.be/ 

• Voorbeelden uit het buitenland? 

 

Kansen: 

• Kennismaken met cultuur in participatieverklaring (vluchtelingenwerk) 

• Community building, dagactiviteitencentrum en kinderen uit de wijk samen muziek laten maken 

• Netwerkevents waarin je sport, cultuur en sociaal domein samenbrengt 

• Bewustwording die je als intermediair vanuit het sociaal domein richting het Jeugdfonds Sport en 

Cultuur kan spelen 

• Prikkelarme sport- en cultuuractiviteiten 

• Co-financiering vanuit dagbesteding 

• Buurthuis en vrijwilligers inzetten bij bestrijding eenzaamheid 

• Eigen waarde en welzijn versterking 

• Zorgen mentale weerbaarheid jongeren ; met cultuur zelfexpressie, zelfvertrouwen 

• Inzet op laaggeletterdheid: leesplezier, voorlezen, schrijven, lezen 

• Programma’s als Brede Schooldag, School en Omgeving 

• School verbinden aan zowel amateurkunstverenigingen als professionele kunstorganisaties 

• Lokale projecten waaraan bewoners, professionals, vrijwilligers en amateurs samenwerken 

 

Tips: 

• Aanbieders zijn aanwezig in buurthuis op vaste momenten 

• Wanneer het buurtteam belt met de vraag voor aanbod voor een cliënt heb jij het juiste netwerk 

• Programmeren bij speeltuinen in de vakanties 

• Uitnodigen voor activiteiten via sociaal domein 

• Jongeren maken activiteiten voor jongeren  

• Best practices bundelen en verspreiden met ambassadeurs 

 

 

https://loosepartsplay.be/

