
Creatieve sessie 26 feb 2016 

'de cultuur in Oosterhout  

creatief en waarderend onderzoeken' 
 

"Wat ik in Oosterhout waardeer, is dat er... 

 

• veel talent is; 

• veel diversiteit is qua kunstvormen; 

• 'voor elk wat wils' is qua budget; 

• actieve verenigingen zijn; 

• enthousiasme is; 

• verschillende aanjagers, bijv. zoals Miranda van Bragt; 

• samenwerking(en) aan het groeien zijn tussen verschillende 

mensen/initiatieven etc.; 

• meer openheid voor 'jonge honden' is (in vergelijking met vroeger); 

• aandacht wordt besteed aan cultuur op school; 

• goed gebruik gemaakt wordt van bestaande locaties; 

• BOCK is! 

 

"Wat zou er beter kunnen..?" 

• er is wel cultuur, wat meer bekendheid mag krijgen, zoals het 

openluchttheater; 

• jongeren zouden meer mogelijkheden kunnen krijgen; 

• meer kansen geven, meer vertrouwen aan de uitvoerders; 

• cultuurcoaches vormen een hele belangrijke functie als vormers, spil en 

aanjagers van cultuur. Veel mensen hebben daardoor een blijvende 'klik' 

kunnen vinden met cultuur, dus het is goed als zij zo veel mogelijk 

kunnen aanjagen; 

• meer cultuur in de wijken zoals "Gluren bij de buren"  -  laagdrempelig 

met mensen in contact komen is van belang. 

 

"Wat komt er nog meer omhoog bij dit thema?" 

• cultuurhonger stimuleren; 

• het (juiste) publiek vinden; 

• elkaar aanspreken op de inhoud (van het aanbod in cultuur) zodat de 

kwaliteit kan worden verbeterd; 

• functie van de cultuurcoaches meer algemeen goed maken; 



• strategie creëren voor meer draagvlak van het aanbod; 

• behoeftepeiling doen (onder inwoners); 

• vraag en aanbod bij elkaar brengen; 

• functie van de cultuurcoaches meer algemeen goed maken; 

• behoefte aan samenwerking op het thema, meer met elkaar. 

 

Uitkomsten op de centrale vraag  

 

'Wat wens je voor de cultuur in de Oosterhout? Hoe zou je willen dat het eruit 

ziet?' 

 

Beeld 1 

[Vier mensen, drie vrouwen en één man vormen een cirkel en staan elk met hun 

handen naar de ander gericht. Zo worden de vier paar handen, in de cirkel, 

vervlochten. Ze staan hierbij stil en kijken elkaar aan] 

 

• Samenhang  

• Kruisbestuiving 

• Samenwerking 

• Verbondenheid 

• Verscheidenheid 

• verbinding/verbinden 

• eenheid 

• optimistisch 

• statisch 

• met elkaar/mekaar  

 

Beeld 2 

[Drie mannen en één vrouw, vier  mensen staan -letterlijk- in de deuropening 

en willen er quasi gelijktijdig doorheen stappen. Ze houden elkaar daarbij vast 

met hun armen] 

 

• voorwaarts 

• door 1 deur willen 

• drempel over 

• tussen de schuifdeuren 

• klem  

• drempelvrees 

• samen door 1 deur (kunnen) 



• op de drempel naar iets nieuws 

• start 

• positief 

 

Beeld 3 

[Drie mannen naast elkaar, voorovergebogen met elk van hen een hand 

uitreikend naar beneden. Het lijkt of ze dus naar beneden kijken. Eén man 

heeft een portemonnee vast] 

 

• enthousiast 

• cultuur & budget 

• klein budget 

• actief 

• coachen van jongeren 

• aanmoediging 

• betaalbaar 

• jongeren positief beïnvloeden 

 

Losse opmerking: ruimte voor Oosterhoutse cultuur (bijv. volksdansen) 

 

 

Overige opmerkingen: 

 

1. Beeld 1: Samen met elkaar vorm geven (altijd, dus in elke stap), het 

gevoel van 'samen' is een belangrijke in het gesprek over cultuur  

2. Beeld 2: 'Naar binnen gaan' (letterlijk; bijv de wijk in, bij de burger langs 

en ook figuurlijk; wat vinden we echt belangrijk, wat willen we echt?) 

3. Beeld 3: Aanmoedigen en aanjagen zijn belangrijke werkwoorden. 

Wordt in context met jongeren genoemd. Echter, hoe top-down is het? 

Is er ruimte voor de uitingen van de cultuur van jongeren bijv? 


