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FCP in perspectief…

Sociaal Domein / Zorg / Welzijn is voor FCP niet nieuw: diverse projecten zijn ondersteund vanuit diverse 
programma’s / regelingen, zoals:

• Age Friendly Cultural Cities
• Roermond: eenzaamheid, depressie, laaggeletterdheid onder ouderen
• Arnhem: intensieve samenwerking zorg, welzijn en cultuur
• Oldenzaal: kunstprofessionals die als zilvercoaches worden opgeleid en ouderen
ondersteunen met Positieve Gezondheidsmethodiek

• Maakruimte voor Cultuur
• project Anderhoofd: mensen met psychiatrische aandoening
• Timelab Stil de Tijd: dementie
• De Niemanders: muziek met gedetineerden
• Moederliefde: alleenstaande moeders

• Gouden C 2018: Neuzen muzikaal improvisatieprogramma voor mensen met dementie

• Chronisch zieke kinderen: onderzoek vanuit flankerend beleid en pilotprojecten vanuit incidentele subsidies



Programma Cultuurparticipatie

….Van projectmatig - naar meer substantieel & structureel met scherpe focus 
op het wegnemen van drempels…..

• Samen cultuurmaken verbreden (Aanloopregeling): vandaag open! 

• Regeling meerjarenprogramma participatie 2021 – 2024 - work in progress 



Samen cultuurmaken 

verbreden (aanloopregeling)

Stimuleren van verbindingen tussen cultuur en sociaal domein



Doel

Stimuleren van samenwerking tussen cultuur en sociaal domein,

om toegankelijkheid, zichtbaarheid en erkenning van cultuur te vergroten en

om actieve cultuurparticipatie van zoveel mogelijk verschillende groepen
mensen, op zoveel mogelijk verschillende plekken te bevorderen.

Met een evenwichtige spreiding over regio’s doelgroepen en thema’s.



Sociaal Domein ?

Zorg & Welzijn:

Werk

Participatie

Zelfredzaamheid

Jeugd en zorg (incl. Wet Langdurige Zorg)

Gemeentelijk, gedecentraliseerd beleid



Wie kan aanvragen?

• Een culturele instelling

• Een instelling uit het sociaal domein

• Een cultureel professional  

In een vorm van samenwerking met elkaar

In het Koninkrijk (NL, Aruba, Curacao, Sint Maarten, Bonaire, St. Eustatius, Saba)



Waarvoor kan worden

aangevraagd?

• Artistieke inhoud als uitgangspunt

• Activiteit, project, experiment, onderzoek

• ‘Vernieuwend’ binnen de context, samenwerking

• Drempels wegnemen

• Inclusief activiteitgebonden materiaalkosten



Kenmerken (1)

18 maanden looptijd maximaal

Budget € 3.600.000 waarvan € 600.000 gereserveerd voor doelgroep
lichamelijke/verstandelijke beperking

€ 25.000 tot € 125.000 per aanvraag (externe commissie)

80% subsidie, 20% eigen of overige middelen (geen matching)



Kenmerken (2)

Delen en ontwikkelen van kennis via programma van LKCA

Indienen vanaf vandaag t/m 14 september 2020

Beoordeling binnen 13 weken (max)

Samenwerkingsovereenkomst, -afspraken



Informatie, consult

g.vanzolingen@cultuurparticipatie.nl

mailto:G.vanzolingen@cultuurparticipatie.nl


De regeling meerjarenprogramma

participatie 21-24

2021 – 2024, lancering 13 juni 2020

In ontwikkeling

• Wie kan aanvragen?

• Waarvoor kan worden aangevraagd?

• Financieringsmix?



In gesprek!

Stimuleren van verbindingen tussen cultuur en sociaal domein

Inzet van de aanloopregeling?

Regeling meerjarenprogramma participatie 21-24 in ontwikkeling

Kansen en drempels?

Regionale bijeenkomsten


