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KENNIS DELEN

• Verbinden
cultuurprofessionals onderling 
en cultuur met andere 
domeinen als sport, welzijn, 
zorg

• Aanjagen 
actuele kwesties als inclusie

• Beschouwen 
onderzoek

Wat doet LKCA?



a

Literatuuronderzoek: 57 bronnen
16 Interviews met professionals
4 Interviews met jongeren 
2 Klankbordgroep bijeenkomsten

Wat zijn de effecten van culturele activiteiten op de ontwikkeling van 
jongeren in kwetsbare posities en hoe worden deze in de praktijk door 
culturele professionals en jongerenwerkers vormgegeven?



• Muziek, dans, theater, 
tekenen, dichten, vloggen …

• Snelle veranderingen

• Urban arts & sports: graffiti, 
breakdance, skaten,  bmx …

• Digitaal en internationaal

• Gaming, festivals

• Gezien willen worden

Culturele uitingen jongeren 



Kennis ontwikkelen over de 
positieve werking van 
cultuur voor jongeren in 
kwetsbare posities.

Risicofactoren:
• Problemen met school
• Moeilijke thuissituatie
• Beperking
• Depressie
• Armoede
• Mantelzorg
• Eenzaamheid

Waarom onderzoek jongeren?



Dynamo Jeugdwerk Eindhoven

Inspireren, Leren, Werken

R-Newt Tilburg

Badges

Antipesto Vlaardingen

Each one teach one

Voorbeelden



• Mogelijkheden staan centraal

• Eigen regie: voldoende ruimte 
voor eigen inbreng

• Ruimte voor zelfexpressie: 
uitproberen, falen mag

• Thuis voelen / onderdeel 
voelen van een geheel

• Nadenken over jezelf 

• Positieve ervaringen opdoen

Werkzame elementen projecten



• Beter zelfbeeld

• Meer sociale vaardigheden

• Nemen van eigen 
verantwoordelijkheid

• Doorzettingsvermogen

• Concentratievermogen

• Sterker sociaal netwerk

Talentgericht jongerenwerk versterkt de beschermende 
factoren in het leven van een jongere

Effecten cultuur voor jongeren



• Verken wat er leeft bij jongeren

• Omarm het experiment

• Bied bewezen projecten zekerheid

• Bied ruimte

• Stem doelstellingen cultuur en jongerenwerk af

• Sluit bondgenootschappen, o.a. met werkgevers

• Financier bruggenbouwers

Wat kun je als gemeente doen?



• https://www.lkca.nl/artikel/cultuur-en-jongeren/

• claudiamarinelli@lkca.nl

Meer weten?

https://www.lkca.nl/artikel/cultuur-en-jongeren/
mailto:claudiamarinelli@lkca.nl
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