
CULTUURINJECTIE
ALS WELZIJNSBOOSTER VOOR KWETSBARE MEETJESLANDSE JONGEREN



AANLEIDING
TOTEM geannuleerd... juist nu jongeren nóg

kwetsbaarder zijn door corona. 

Een nieuw cultuurproject voor jongeren dringt zich

op om hun weerbaarheid te verhogen. 

Kwetsbare jongeren hebben grotere drempels te

overkomen.



WAAROM
 Waarom willen we dit project opstarten?

De drijfveer!

 

 



B2C
(Kwetsbare) jongeren

Sector wil met cultuuraanbod meer

jongeren bereiken

Verjonging in de cultuur nodig

Cultuuraanbod moet toegankelijk
gemaakt worden voor kwetsbare
jongeren en voldoen aan hun noden
Duurzame samenwerking tussen

welzijns- en culturele partners is

noodzakelijk

Kunst en cultuur gecreëerd door

jongeren zichtbaarder maken voor

grote culturele spelers. 

Ruimte maken voor jongeren om hun

ideeën en projecten bij breder publiek

bekend te maken.

Cultuurbeleving = medicijn

Cultuur helpt bij zelfontplooiing en

identiteitsvorming

Samen cultuur beleven zorgt voor

verbinding en versterkt relaties met

anderen

Cultuur werkt grotsyndroom weg

Cultuur is een leuke manier van

vrijetijdsbeleving

Cultuur maakt moeilijke topics

bespreekbaar

Cultuur maakt jongeren weerbaar
Cultuur biedt kansen om te

experimenteren en op ontdekking te

gaan.

B2B
Cultuur- en welzijnssector



HOE
Hoe gaan we doen wat we willen doen.

 

 

 

 



B2B
Cultuur- en welzijnssector

B2C
(Kwetsbare) jongeren

Het cultuuraanbod leuk, financieel
interessant, ad hoc, bereikbaar,
impulsief... maken. 

Cultuuraanbod op maat van
kwetsbare jongeren.

De welzijnspartners moeten het
cultuuraanbod kennen en kwetsbare
jongeren hiernaar toe leiden.

Cultuursector kan zijn aanbod
jongerenproof maken op basis van
vraag/nood van de doelgroep en
hier ook naar communiceren.



WAT
Welke acties gaan we ondernemen.

 

 

 

 



B2B
Cultuur- en welzijnssector

B2C
(Kwetsbare) jongeren

Focusgroep met (kwetsbare)

jongeren (co-creator)

Jongerenambassadeurs /
cultuurinfluencers

Bestaande overkoepelende acties
op de markt in Meetjesland (UiTX,

Cultour, Ticketswap...)

Experimenteeracties / -plekken
(Cultuurcamionette, streetart-

project, optredens op skatepark,

cultuurpakketten voor jongeren,

festival, activiteiten rond erfgoed of

monumenten voor doelgroep...)

Traject 'Maak jouw
cultuuraanbod jongerenproof'
Traject 'Maak jouw
welzijnsaanbod cultuurinclusief'
Studentenjobs bij cultuuraanbieders

Communicatie- /
marketingcampagne
Optredens in samenwerking met

jeugdhuis

Netwerk cultuur-welzijn-jeugd
Expertise van welzijnspartners
ten dienste van ontwikkeling nieuw

cultuuraanbod voor kwetsbare

jongeren.

Welzijnspartners: directe toeleiding

naar kwetsbare jongeren



HOOFDDOELSTELLING
CULTUURPARTICIPATIE ZORGT VOOR 

GROTERE WEERBAARHEID,  VEERKRACHT 
EN EEN HOGER ALGEMEEN WELZIJN 

BIJ  KWETSBARE JONGEREN IN HET MEETJESLAND.



B2C DOELSTELLING
KWETSBARE JONGEREN (VAN 12 TOT 25 JAAR) VERBREDEN
HUN NETWERK,  ONTPLOOIEN ZICHZELF EN GEVEN VORM

AAN HUN IDENTITEIT  DOOR DEEL TE NEMEN AAN CULTUUR. 
 

Z IJ  Z IJN IN STAAT HIER ZELF VOOR TE K IEZEN, ZIJN
ZELFREDZAMER OM CULTUUR IN HUN LEVEN TE BRENGEN

EN ERVAREN DAARBIJ  EEN VERHOGING VAN HUN
WELBEVINDEN.



B2B DOELSTELLING
HET REGULIERE CULTUURAANBOD BEREIKT ,  IN SAMENWERKING
MET DE WELZIJNSPARTNERS,  DE KWETSBARE MEETJESLANDSE
JONGEREN EN CREËERT RUIMTE EN ZICHTBAARHEID VOOR 

JONGE CULTURELE SPELERS. 
 

OP DEZE MANIER VERLAGEN WE DE DREMPEL VOOR
CULTUURBELEVING, VOORKOMEN WE SOCIALE UITSLUIT ING BIJ

DEZE DOELGROEP EN BETREKKEN WE HEN OPNIEUW IN HUN
(AANGEPASTE) SOCIALE OMGEVING. 

 
EEN KENNISNETWERK TUSSEN WELZIJN,  JEUGD EN CULTUUR MOET
ERVOOR ZORGEN DAT DE DOELGROEP BETER BEGELEID WORDT

IN HUN TOELEIDING NAAR CULTUUR EN DAT HET CULTUURAANBOD
MEER OP MAAT IS VAN DE DOELGROEP.



DOELGROEP
JONGEREN TUSSEN 12-25 JAAR

 
FOCUS: KWETSBARE JONGEREN



FOCUSGROEP(EN)
Voor en door (kwetsbare) jongeren

NETWERK
Jeugd-cultuur-welzijn

 

B2B-TRAJECT
'Maak je cultuuraanbod jongerenproof'

'Maak je welzijnsaanbod cultuurinclusief'

Acties die cultuurparticipatie verhogen

EXPERIMENTEER

6

Cultuurcamionette, erfgoed, 

optredens in jeugdhuizen/skateparken,

cultuurpakketten, graffiti...

Communicatie + marketing

Pakket/cursus...

Ambassadeurs/influencers

Co-creator

Structureel/nieuw of bestaand

Doorverwijzing langs beide kanten



INTRODUCTIEFASE
jongeren- en welzijnssector leren kennen

juli-december 2022

OPSTART NETWERK J-C-W
Tijdens de introductiefase zal bekeken worden of

het nodig en voldoende is om de huidige

netwerken te boosten of een nieuw regionaal

netwerk op te starten.

oktober 2022 - januari 2023

OPSTART FOCUSGROEP
Analyse van drempels die jongeren in het

Meetjesland ervaren (onderzoek Jong Geweld)

+ feedback geven bij traject om cultuuraanbod

jongerenproof te maken

januari - juni 2023

juli 2022

september 2022

januari 2023

EXPERIMENTEERACTIE 1
In januari wordt een eerste actie opgezet met

Braakland en Project De Plek!* 
*Braakland wil jongeren meer betrekken bij de werking van CC Herbakker en wil een traject
starten met jongeren die zich hiervoor inschrijven. Verenigingen die werken met kwetsbare

jongeren vrezen dat dit te hoogdrempelig is voor hun jongeren en dat het traject vooral
jongeren zal bereiken die al met theater of kunst bezig zijn (KA). 

 
Zodat we ook kwetsbare jongeren bereiken, zal Cultuurinjectie samenwerken met Braakland

en Project De Plek om daar, laagdrempelig met een groep en hun begeleider, een
experimenteeractie op te zetten. Deze actie dient als toeleiding voor het traject van Braakland
maar zal er ook voor zorgen dat we al een eerste stap zetten in ons eigen leerproces over hoe

we ons cultuuraanbod jongerenproof kunnen maken voor kwetsbare jongeren.



januari 2023

TRAJECT 'MAAK JE CULTUUR-
AANBOD JONGERENPROOF'  +
'MAAK JE WELZIJNSAANBOD

CULTUURINCLUSIEF '
Op basis van deskundigheid van partners, bevindingen

focusgroep en netwerk jeugd-cultuur-welzijn, wordt een traject

met opleidingen, workshops... uitgewerkt.

januari - december 2023

TUSSENTIJDSE EVALUATIE TRAJECT
Feedbackgroep, focusgroep, experimenteerplek, netwerk jcw ...

geven feedback over traject.

januari 2023

EXPERIMENTEERACTIE 2-3
In januari wordt met focusgroep en netwerk jcw

bepaald wat de experimenteeracties zullen zijn. 

EVALUATIE ACTIE 1-3
De lessons learned uit iedere actie worden

meegenomen naar de volgende en opgenomen in het

traject 'Hoe maak je je cultuuraanbod jongerenproof'
december 2023



januari 2023

december 2023

GEZAMENLIJKE CAMPAGNE
Gezamenlijke marketingcampagne / communicatie en concrete

acties ter bevordering van de toeleiding van (kwetsbare)

jongeren naar cultuur.

januari - december 2024

TUSSENTIJDSE EVALUATIE
Feedbackgroep, focusgroep, experimenteerplek, netwerk jcw ...

geven feedback over campagne

januari 2024

EXPERIMENTEERACTIE 4-6
 

EVALUATIE ACTIE 4-6
De lessons learned uit iedere actie worden

meegenomen naar de volgende en opgenomen in het

traject 'Hoe maak je je cultuuraanbod jongerenproof'

december 2024



Braakland + 
HAHA Humor herstelt

Filmfestival

RKJ


