
Programma Cultuurparticipatie

Hoe werkt het?
Waarom?

Iedereen verdient een kans om deel te nemen aan kunst en cultuur. Het verbindt, geeft 
veerkracht en biedt persoonlijke ontwikkeling. Daarom werken het ministerie van OCW, Fonds voor 
Cultuurparticipatie en LKCA samen binnen het Programma Cultuurparticipatie. Dit programma 
stimuleert verbindingen tussen cultuur en welzijn/zorg, maakt landelijke en lokale initiatieven 
mogelijk, en probeert drempels voor cultuurdeelname te verlagen.

Wie?

Fonds voor 
Cultuurparticipatie

LKCA

Ministerie van OCW

Wat?

verbinden
van zorg en 
welzijn met 

cultuur

mogelijk maken
 van landelijke en 
lokale projecten

starten lokale 
initiatieven met 
maatwerk en in 
samenspraak

zicht op 
drempels

voor cultuur-
deelname

Hoe? programmalijnen

Subsidieregeling
Subsidieregeling Samen Cultuurmaken 
2021-2024 en de regeling Samen 
Cultuurmaken Verbreden 2020.

Fonds voor Cultuurparticipatie

Kennisdeling
Het monitoren en evalueren van het 
programma en het uitwisselen en 
vastleggen van kennis daarover.

LKCA

Communicatie
Het delen van informatie en 
resultaten over feiten, cijfers, 
werkzame elementen en over het 
bereiken van doelen en doelgroepen.

LKCA + Fonds voor Cultuurparticipatie 
+  Ministerie van OCW



Subsidieregeling
Binnen de subsidieregeling Samen 
Cultuurmaken 2021 – 2024 kun je 
subsidie aanvragen voor sociaal/
culturele projecten gericht op 
cultuurparticipatie. Er zijn 3 sporen en 
de open oproep. Elk spoor heeft eigen 
criteria en aanvraagperiodes.

Fonds voor Cultuurparticipatie

Spoor 1: Try-out
Voor kleinere en 
kortlopende initiatieven. 
Nadruk op kennismaken 
en uitproberen.

Spoor 2: Ontwikkeltraject 
Voor grotere en langlopende 
initiatieven. Nadruk op leren 
en verbeteren.

Spoor 3: Meerjarentraject
Voor meerjarenprojecten 
met bewezen kwaliteit. 
Nadruk op 
professionaliseren en 
verduurzamen.

Open oproep
Voor projecten rond 
specifieke thema’s, 
doelgroepen, disciplines 
of regio’s.

Kennisdeling
LCKA monitort en evalueert het 
programma. LKCA verbindt, ontwikkelt en 
deelt kennis over cultuurparticipatie. Met 
en voor de praktijk.

LKCA

Kennisdossiers 
Vergroot je impact met 
kennis over het hoe en 
waarom. Verbeter je 
werk met inzichten uit 
onderzoek en de praktijk 
van anderen. Artikelen 
met achtergronden, 
feiten en cijfers en 
voorbeelden van 
cultuurparticipatie in 
zorg en welzijn.

Projectenmonitor
Online tool voor het 
verwerven en delen van 
kennis en ervaringen. 
Inzichten en lessen uit 
de praktijk van projecten 
die subsidie ontvangen 
uit de regelingen Samen 
Cultuurmaken verbreden 
en Samen Cultuurmaken.

Uitwisseling en inspiratie
Bijeenkomsten voor 
professionals in cultuur, 
zorg en welzijn. 
Netwerken, inspiratie, 
online kennissessies, tips 
en support.

Meer weten? Fonds voor Cultuurparticipatie
LKCA

Programma Cultuurparticipatie

https://cultuurparticipatie.nl/subsidie-aanvragen/59/samen-cultuurmaken-2022-2024
https://www.lkca.nl/artikel/programma-cultuurparticipatie-2021-2024/

