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Trend: toenemende belangstelling van kunstenaars en 

organisaties/bedrijven om samen te werken.

nieuwe kunstbeweging: Een groeiend aantal kunstenaars richt 

zich expliciet en actief op het maken van maatschapplijke 

impact. 

Vanuit de samenleving is er behoefte aan andere 

benaderingswijzen en nieuwe perspectieven op vastgelopen 

maatschappelijke vraagstukken.

SAMENLEVING|KUNSTWERELD

In beide werelden andere:

� Kwaliteiten, vaardigheden 

� Werkwijze (processen en attitude) 

� Waar men zich op richt (doelen) 

Maar het is die wederzijdse vreemdheid die inspireert en 
vernieuwing van perspectief mogelijk kan maken.

SAMENLEVING|KUNSTWERELD WAARDEVOLLE SAMENWERKING 

Vooral de bereidheid tot samenwerking bij bedrijven
en maatschappelijke organisaties moet gaan
toenemen. (Bereidheid kunstenaars is al hoog.)

Hiervoor is nodig: 

� Urgentie, bestaande repertoire werkt niet

� Goede voorbeelden

� Gezamenlijke taal wat de juiste wederzijdse 
verwachtingen duidelijk maakt

� Processen op een productieve manier in kunnen
richten. 

� Resultaten (en die kunnen toewijzen aan de
samenwerking)
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Typeringen van artistieke acties (vaardigheden,
werkwijzen en doelen)

Impact: Wat zijn de effecten daarvan.

Productie: welke omstandigheden heeft dat
nodig.

Voorbeeldprojecten

Dit ����werk in uitvoering���aanvullingen zijn 
zeer welkom!

1. ONTREGEL DE BOEL

Actie: Confronteren, spiegelen, verstoren, overdrijven, problemen 

zoeken.

Impact: Het creert de buitenstaanders blik, Loskomen van het 

ondergedomeld zijn in de drama van ons eigen verhaal. Het wordt 

duidelijk hoe systemen werken. De grenzen van het toelaatbare 

worden duidelijk, inzicht in het wie en waarom van de grens. 

Paradoxale mechanismen komen bloot te liggen. Zet aan tot

zelfregulatie, doorbreken van gedragspatronen, meer duidelijkheid

op wat echt waardevol is.

Productie: Je eigen zekerheden ter discussie durven stellen. 

Acceptatie. Misschien zelf wel oorzaak/onderdeel van het probleem

zijn. Zelfkritisch. Kwetsbaar. Lef. Kunnen en durven veranderen. 



2. BEGINNEN AAN IETS KANSLOOS 

Actie: Onderneem iets waarvan de kans vrij groot is dat 

het mislukt. 

Impact: Met de mentaliteit �	
��Alles moet lukken��worden 
nooit grote maatschappelijke veranderingen geagendeerd.

�Mislukken mag��werkt bevrijdend, is kwetsbaarder en 
eerlijker. Dit streven legt de nadruk op de drijfveren.

Proberen en falen is lovenswaardiger dan het niet eens 

proberen omdat het toch mislukt.

Productie: Efficiëntiedenken, resultaatgerichtheid 

loslaten.

 

3. NEEM EEN OMWEG 

Actie:  Inefficiëntie en nutteloosheid waarderen. 

Impact: De kortste weg is meestal al geprobeerd, 

alleen maar doelgericht, nu kunnen er andere

wellicht relevante zaken meegenomen worden in het 

zoeken naar een oplossing. Er is ook aandacht voor

de reis zelf.

Productie: Inefficiëntie toelaten, toeval mag

(serendipiditeit) doelgericht wordt inuïtie.

 



 

4. INTUÏTIEF ONDERZOEK

Actie: Onderzoeken vanuit een (holistisch) gebruikersperspectief. De 

menselijke maat staat centraal. 

Impact: Ontdekken wat nodig is in deze specifieke situatie. Niet omdat 

het moet (vanwege organisatie belangen bijv.), maar vanuit 

gedrevenheid en nieuwsgierigheid. Zorgt voor ontschotting van 

(denk)systemen.

Productie: kunstenaars: De bereidheid en vaardigheid hebben om door

te blijven luisteren voorbij je eigen geloof en opvattingen. Zo

lang mogelijk geen ideeën proberen te verzinnen, maar ze op laten

komen.

 Organisaties: Agendaloos werken, doelstellingen van een organisatie 

en systeemregels los durven laten. Subjectiviteit mag evenals 

associatief werken.

  



5. VERGROOT DE COMPLEXITEIT

Actie: Ga een probleem niet oplossen, maar maakt het probleem  nog 

groter.

Impact: Nieuwe aspecten toelaten in het zoeken naar een oplossing. 

Gekte is nodig om genoeg los te komen van hoe het altijd al ging. 

Het biedt de kunstenaar nieuwe aanknopingspunten voor het doen van 

een voorstel. Het effect van het auteursgedreven voorstel is een 

kunstenaar die functioneert als enthousiaste aanjager ervan.

Productie: Kunstenaars:weten wat te kiezen en daar vorm aan kunnen 

geven. Opdrachtgevers: Groan zone toelaten (kreun zone - Wat heeft 

dat nog met mij te maken?) Onderdrukken van de natuurlijke neiging 

om alles in kaart te brengen, overal rekening mee te houden. Van 

objectiviteit naar subjectiviteit. Evaluatie wordt interpretatie. 

 

  



6. HET WONDER VAN HET NIEUWE 

Actie: Maak iets nieuws. Creatie.  

Impact: Rond het bestaande zijn er vaak tegengestelde belangen. Soms

is het lastig om tot consensus te komen. Iets heel nieuws inbrengen 

zorgt ervoor dat betrokkenen zich zonder vooringenomenheid hiertoe 

kunnen verhouden.  Zorgt voor frisheid, nieuwsgierigheid en 

verbinding.

Productie: Vertrouwen tussen de maker en opdrachtgever. Het hoeft niet 

zoals het hoort, het mag gepassioneerd. Kunstenaar is leidend.

 

 

7. REFRAME EN ONTDEK SAMEN 

Actie: Reframing is het ontwerpen van een nieuwe manier van

kijken (nieuw kader).

Impact: Nieuwe regels, associaties en onverwachte stakeholders 

komen in het spel. Samen proberen en ontdekken. Uit vaste 

denkpatronen/groeven komen. Elkaars expertise benutten en

draagvlak voor de uitkomsten middels co creatie.

Productie: Organisaties: Het niet-weten/onzekerheid toelaten.

Loskomen van resultaatgerichte, planmatige werkpatronen.

Kunstenaars: kunnen enthousiasmeren, betrekken van stakeholders 

door relevantie/belofte te schetsen voor belanghebbenden.



  

8. EERST DOEN DAN DENKEN

Actie: Zonder eerst het geheel van een vraagstuk te overzien,

starten met doen, proberen en testen. (prototyping, scrum) 

Impact: Leren op een experimentele manier. Flexibele houding, 

kunnen anticiperen op veranderende omstandigheden. Toeval kan 

worden toegelaten. Het is onaf. Wat weer een uitnodiging is tot 

deelname.

Productie��������time ������-cultuur en het planmatige werken

met vooropgestelde resultaten loslaten. Plaatsmaken voor ���	�
�
by ���
����ruimte om gedurende het werkproces te ontdekken en 

aanpassingen te doen.

 



 

9. HET GEVEN VAN EEN STEM

Actie: Mensen waar normaal gesproken niet naar geluisterd 

wordt, krijgen een stem, een podium.

Impact: Het onopvallende, het ongehoorde kan ook mooi,

waardevol en een welkome aanvulling zijn.

Democratischer. Een uitlaatklep, nieuwe ambities en 

perspectief voor deelnemers.

Productie: integer zijn en er naar handelen. Het 

afstandelijke en verklarende onderdrukken.

Betrokkenheid, beleving, en inspiratie zijn waardevol.

  



  

10. MOGELIJKHEIDSZIN

Actie: Niet eenduidig en gedefinieerd maar werken met 

ambiguïteit.

Impact: Je wordt als kijker/gebruiker aan het werk gezet, 

waar doet me dit aan denken, wat vind ik er zelf van? 

Het houdt je langer bezig, je kan het niet meteen ergens 

��
��plaatsen of wegzetten. Het biedt de mogelijkheid 
voor meerdere betekenissen.

Productie: Afremmen van de neiging naar eenduidigheid,

helderheid, objectiviteit. De waarheid maakt plaats voor 

betekenis of een waarheid.



11. DE ERVAARBARE  
MOGELIJKE TOEKOMST 

Actie: Maak je droom werkelijkheid ��������
�������� maak 
het ervaarbaar, geef er tastbaar vorm aan.

Impact: het nog niet geziene, het utopische wordt 

ervaarbaar, bediscussieerbaar, zet aan tot het vormen 

van een ethisch standpunt. Emotioneler.

Productie: Genereus zijn naar de kunstenaars, het 

onderzoekende waarderen. Niet alleen maar realiteitszin 

� utopische alternatieven serieus nemen.

 

  



����waarde van artistieke processen wordt in het 

maatschappelijk werkveld te weinig benut. Goede

maatschappelijke inbedding is meer dan de helft

van het werk, een vak 	�	����

Ik ben op zoek naar mensen die op inspirerende wijze

de samenwerking tussen een kunstenaar en een

organisatie vormgeven en hiermee impact maken op

een maatschappelijk vraagstuk. 
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