
Creatieve sessie 4 maart 2016 

'de cultuur in Oosterhout creatief 

en waarderend onderzoeken' 
 

 

Uitkomsten op de centrale vraag (oogst van het groepsgesprek) 

 

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

het eruit ziet?' 

 

• Jongeren betrekken 

• Ambassadeur zijn of worden (door raadslid uitgesproken) 

• Van onderaf 

• Positieve benadering 

• Verzamelplaats / platform / etalage maken (digitaal) 

• Ruimte voor nieuwe initiatieven 

• Groepsoverstijgend 

• Meer verbinden(d) 

• Creatieve broedplaatsen in leegstand bijv. à la "kraak" of bijv. 

in kerken 

• Minder regels (zie als reactie op de broedplaatsen) 

• Activiteiten die mensen gaan verbinden in de buurt, zoals F.F.F 

• Onderwijs, educatie, cultuur 

• Gemeente faciliteert 

• Onderzoek naar leegstand, voor bijv. ateliers 

• Minder regels maken 

• Gesprek ingaan met gemeente over mogelijkheden 

• Elkaar opzoeken 

• Frühshoppen  

• Koffieconcert 

 

Beelden maken 

 

De 'beelden maken-oefening' hebben we dit keer gebruikt om de zes 

begrippen die zijn meegegeven door het team i.h.k.v. de Cultuurnota 

3.0 te verkennen.  

 



Deze begrippen zijn: Vrijheid, Contact, Verbinding, Samenwerken, 
Faciliteren en Stimuleren. 
 

Er waren drie groepen en per groep kozen zij een begrip uit die bij de 

groep het meest leefde. Dit gebeurde overigens na het warm-up 

gedeelte en na het uitwisselen van persoonlijke verhalen. 

 

Beeld 1 

 

Vrijheid  

 

De vraag aan de groep (die niet in het beeld staat): Wat valt je op aan 

dit beeld ? O.a. 'ontspannen' 'vrij' '(maximale) afstand' 'kijkend naar' 

'ruimte hebben' 'eigenheid' 'diversiteit'  

 

 

 

NB: een uitgekiend beeld en net te moeilijk om op 1 foto te krijgen! 

Als je goed kijkt dan is er een persoon helemaal links die net buiten 

beeld valt. En: 1 persoon die in het beeld stond kreeg ik niet meer op 

de foto; zij stond rechts in de deuropening naar de hal.  

 



Hierdoor is het ook opvallend dat: 1 man is boven, 1 man beneden 

(en deze kijkt wederom naar 'de man bovenaan') en er zijn 2 vrouwen 

in dit beeld, op de middenlijn, maar ze vallen dus eigenlijk 'buiten 

beeld'. 

 

Beeld 2 

 

Verbinding 

 

De vraag aan de groep (die niet in het beeld staat) Wat valt je op aan 

dit beeld?  

 

 

 

 

O.a. 'verstrengeling', 'gezellig', 'onstabiel', 'raakvlakken hebben', 

'plezier', 'oncomfortabel (trekken aan, op de knieën)', 'bruggen 

bouwen'   

 



NB Vanuit de woorden die opvallen, kun je doorgaan met de 

gedachtenstroom: "Verbinding is...."ofwel, je kunt de gedachten als 

een vraag formuleren: "is verbinding...'gezellig' of 'oncomfortabel'?" 

Deze type open vragen maken de discussie erna levendig en 

interessant.  

 

Beeld 3 

 

Contact 

De vraag aan de groep (die niet in het beeld staat) Wat valt je op aan 

dit beeld?  

'vele soorten contact: selfie, krant, sms, kletsen op straat', 'het begint 

bij jezelf', 'communicatie', 'ja, maar wie heeft er echt contact met 

wie?', 'hebben de twee vrouwen echt contact als ze bijv. roddelen?',  

-> vanuit het beeld was het groepsgesprek niet meer te houden en 

ging men de gezamenlijk gekozen drie begrippen 'Contact' 

'Verbinding' en 'Vrijheid' verder verkennen.  

 

 
 

 
 


