
Als praten niet je ding is 
Kunst draagt maatschappelijk bij. Een prikkelend voorbeeld hiervan is het kunstproject voor uit 
huis geplaatste jongeren, dat vorig jaar dankzij RICK en Rubicon Jeugdzorg tot stand kwam. In 
totaal werden er zo’n zestig uit huis geplaatste kinderen en jongeren bereikt via basisscholen en 
woongroepen door middel van kunstinterventies. Tijdens deze ontmoetingen konden zij 
experimenteren met verschillende disciplines, zoals dans, theater, beeldend en muziek. Ze leerden 
problemen en thema’s te vertalen naar slagwerk, woorden, beelden en bewegingen.  
Voor dit project ontving RICK de Jeugdzorg Award Limburg. Ook komend schooljaar wordt het 
kunstproject nieuw leven ingeblazen. De docenten van RICK ontwikkelen samen met de 
begeleiders van uit huis geplaatste kinderen inspirerende kunstinterventies waarbij deze jongeren 
door middel van kunst problemen kunnen verwerken en verbeelden, met als afsluiting een grote 
presentatie.  

 & verbinding
KunstWerk 
Met kunst aan de slag. KunstWerk is door Kunstbedrijf Arnhem ontwikkeld om WAJONGeren meer 
de arbeidsmarkt in te trekken door te ontdekken wat hun talenten zijn en hoe deze kunnen 
worden ingezet bij bedrijven. De gemeente Weert heeft een subsidie beschikbaar voor initiatieven 
waarin beleidsterreinen elkaar ontmoeten. Het project KunstWerk is door RICK vertaald naar een 
kunstproject voor Weert dat zich richt op jongeren in de bijstandsuitkering. De gemeente heeft 5 
projecten geselecteerd uit 26 ontvangen conceptplannen. Deze plannen zullen verder ontwikkeld 
en uitgevoerd worden. 

Kunst verbindt mensen met elkaar en met hun omgeving. Dit maken we graag 
zichtbaar door enkele actuele innovatieve projecten uit te lichten waarbij we kunst 
als expressief bindmiddel inzetten om mensen dichter bij elkaar te brengen. Het zijn 
projecten waarbij we zelf de verbinding aangaan door samen te werken met diverse 
partijen, maar waarbij we ook kinderen, jongeren en volwassenen met elkaar in 
aanraking brengen. En dat alles dankzij kunst.

!
Regenboogproject  
Sinds kort is gemeente Weert een Regenboog-gemeente. De kern: iedereen telt mee. RICK zet 
kunst in als bron voor integratie, respect voor elkaar, elkaars cultuur en het in aanraking komen 
met je omgeving. Vanuit deze gedachte is het Regenboogproject gegroeid. Een kunstproject 
waarbij kinderen en jongeren vanuit hun eigen ik de locale samenleving ontdekken. Onderwerpen 
zijn Ik en mijn omgeving, Ik en mijn toekomst, Ik en mijn familie met het overkoepelende thema: 
samen spelen, samen wonen, samen werken, samen leven. De kunstworkshops zijn voor kinderen 
van 2,5 tot 7 jaar en 8 tot 12 jaar, en voor jongeren van 13 tot 15 jaar en 15 tot 18 jaar.  Het 
bijzondere is dat de groepen bestaan uit de helft bewoners van het AZC en de helft Nederlandse 
jeugd. 
Ondanks dat het project nog wacht op financieringsakkoord, klinken er positieve geluiden vanuit 
de omgeving. Het AZC wil vrijwilligers leveren en start zelfs een jongerenraad die meedenkt met 
de invulling van de workshops. Ook het voortgezet onderwijs denkt mee.  
We zoeken nog een basisschool en een kinderdagverblijf die willen aansluiten bij dit mooie 
initiatief, zodat ook de jonge kinderen kans krijgen om zijn of haar stem te laten horen.  !
De verwachting is dat zo’n 200 tot 300 kinderen en jongeren worden bereikt met dit project, dat 
zal worden afgesloten met een festival.  



 & verbinding

!
Proteion 
Kunst is niet alleen voor jongeren, maar voor de 
hele samenleving. Vorig jaar startte een pilot 
rondom dementerenden, wat een leerzaam en 
succesvol traject bleek te zijn. Voor Proteion, een 
zorginstelling, organiseerde RICK workshops voor 
verplegend personeel, mantelzorgsters en bewoners 
waarin zij handvatten kregen om samen met 
dementerenden creatieve werken te maken. De 
kunstzinnige activiteiten zorgden niet alleen voor 
een fijne bezigheid maar versterkten ook de band 
tussen personeel en verzorgende. Een mooie reden 
om dit project uit te bouwen. Inmiddels geven we 
workshops aan vrijwilligers van huiskamercafés 
onder de naam Creatieve Handreikingen. We zijn 
ook gevraagd bijscholing te geven aan verplegenden 
van drie woonzorgcentra van Proteion.  

!
Kunst & Eenzaamheid 
Dat kunst een prachtig middel is om de 
maatschappij te verbinden komt ook naar voren in 
het project Kunst & Eenzaamheid dat vanuit het 
LKCA wordt geïnitieerd. In het vorige project, het 
twee jaar durende Lang Leve Kunst, kwam naar 
voren dat eenzaamheid een problematiek vormt in 
onze maatschappij. Daarom slaan kunstinstellingen 
en welzijnsorganisaties hun handen ineen om 
kunstontmoetingen te organiseren vanuit de vraag 
hoe de eenzame mens zelf stappen kan nemen om 
vereenzaming tegen te gaan. Uiteindelijk zal dit een 
landelijk project worden, maar momenteel zijn er 
drie gemeentes geselecteerd om het voortouw te 
nemen en het kunstproject te ontwikkelen, 
waaronder Weert.  
RICK zal in samenwerking met PuntWelzijn een 
bijdrage leveren in de vorm van een projectplan 
waarin een effectieve aanpak door middel van kunst 
wordt ontwikkeld. Het project wordt in oktober 2017 
afgerond met een Kom Erbij Festival, waar ook de 
presentatie wordt gehouden.  

 

!
Actieplan Jeugd 
Ondanks het gevarieerde kunstaanbod lijken 
middelbare scholieren steeds minder goed hun 
weg te vinden richting RICK. De redenen hiervoor 
zijn complex, maar we onderzoeken graag in 
samenwerking met deze jongeren hoe we kunst 
en jeugd weer dichter bij elkaar kunnen brengen.  
Daarom starten we Actieplan Jeugd, een initiatief 
dat leerlingen de mogelijkheid biedt om 
workshops zelf te ontwikkelen. Scholen in Weert 
en in Nederweert die meewerken aan Actieplan 
Jeugd zijn Het College, Citaverde College, Het 
Kwadrant en Scholengemeenschap Philips van 
Horne.  
De doelstelling is om bij deze vier middelbare 
scholen groepen van zo’n zes leerlingen samen te 
stellen die verantwoordelijk worden gemaakt voor 
d e m a n i e r w a a r o p h e t k u n s t z i n n i g e 
workshopaanbod bij RICK vorm krijgt. In de hoop 
dat we elkaar in de toekomst weer vaker 
ontmoeten.  

CO-CREATIE 
Elke vluchteling heeft een verhaal te vertellen over 
waarom en hoe hij gevlucht is. In samenwerking 
met COA in Budel zijn er workshops gegeven voor 
volwassenen. De opkomst was niet hoog, maar de 
deelnemers waren enthousiast en daarom wordt 
er opnieuw een co-creatie project gestart. Een 
project waarbij vluchtelingen de mogelijkheid 
krijgen om hun vluchtverhaal te vertellen of te 
verbeelden. En natuurlijk kunnen bewoners van 
het asielzoekerscentrum ook gewoon prettig 
creatief bezig zijn om even uit de negatieve 
situatie, waarin ze zijn, te ontsnappen. 


