
  

 

Ontmoet, speel en vertel! 

 

Thesis 

 

Een studie naar het proces van dialogische betekenisgeving 
in sociaal-artistieke ontmoetingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takky (2010) Auto spelen kippen buiten 

http://img.exto.nl/2802-m-14862015.jpg 

 

 

Wytske Lankester



  

 



 1  

Ontmoet, speel en vertel! 

Thesis 

Een studie naar het proces van dialogische betekenisgeving 
in sociaal-artistieke ontmoetingen 

 

 

 

 

Wytske Lankester 

Studentnummer 1901683 

Master Kunsteducatie Codarts Rotterdam 

 

Examencommissie 

Leo Molendijk 

Ben van der Sluijs 

Joan ten Hoonte 

Erik Jansen 

Rick Steggerda 

 

Begeleiding intern 

Joan ten Hoonte 

 

Begeleiding extern 

Rick Steggerda 

 

Arnhem, augustus 2019



 2 



 3 

Inhoudsopgave 

Samenvatting .............................................................................................................................. 4 

Inleiding ....................................................................................................................................... 7 
Betekenisgeving in sociaal-artistieke ontmoetingen ............................................................. 8 
Onderzoeksopzet ................................................................................................................ 10 
Methodische verantwoording .............................................................................................. 11 

1. Gezamenlijke betekenisgeving in sociaal-artistieke ontmoetingen: een 
literatuurstudie ......................................................................................................................... 13 

1.1 Inleiding ........................................................................................................................ 13 
1.2 Het proces van betekenisgeving ................................................................................... 13 
1.3 Ruimte en aandacht voor verhalen ............................................................................... 14 
1.4 De waarde van kunst in betekenisgeving ..................................................................... 15 
1.5 ADM en het dialogische proces .................................................................................... 18 
1.6 Tot besluit ..................................................................................................................... 19 

2. Processen van betekenisgeving in sociaal-artistiek ontmoeten: een praktijkcasus ..... 21 
2.1 Methodos: Het uitzetten van een actiekoers ................................................................. 21 
2.2 Mythos: het aanspreken van verbeeldingskracht ......................................................... 24 
2.3 Pathos: de kracht van (morele) geraaktheid en sensitiviteit voor onderstromen .......... 26 
2.4 Logos: de exploratieve kracht van de verrijkende en kritische dialoog ........................ 27 
2.5 Ethos: welke waarden staan op het spel? .................................................................... 29 
2.6 Tot besluit ..................................................................................................................... 30 

3. Processen van gezamenlijke betekenisgeving beschouwd vanuit citaten van 
betrokkenen .............................................................................................................................. 31 

3.1 Methodos: Het uitzetten van een actiekoers ................................................................. 31 
3.2 Mythos: het aanspreken van verbeeldingskracht ......................................................... 33 
3.3 Pathos: de kracht van (morele) geraaktheid en sensitiviteit voor onderstromen .......... 34 
3.4 Logos: de exploratieve kracht van de verrijkende en kritische dialoog ........................ 35 
3.5 Ethos: welke waarden staan op het spel? .................................................................... 36 
3.6 Tot besluit ..................................................................................................................... 39 

Conclusie en aanbevelingen ................................................................................................... 41 

Bronnenlijst ............................................................................................................................... 44 

Bijlagen ...................................................................................................................................... 46 
Bijlage 1: Eerste opzet inspiratiebijeenkomsten Kunst en Zorg .......................................... 46 
Bijlage 2: Evaluatie Reisbijeenkomsten .............................................................................. 48 
Bijlage 3: Inprovisatiebijeenkomst Reisonderzoekers ........................................................ 53 
Bijlage 4: Buiten de lijntjes .................................................................................................. 55 
Bijlage 5: Sociaal-artistiek heeft de toekomst ..................................................................... 57 

 

 

 

 
 



 4 

Samenvatting 
 

In dit onderzoek staat het proces van gezamenlijke betekenisgeving in sociaal-artistieke ontmoetingen 

centraal. Ik constateer dat de betekenisgevende waarde van sociaal-artistieke praktijken landelijk wordt 

erkend, onder meer in een veelheid aan publicaties (waaronder publicaties van het LKCA en de Raad van 

Cultuur, zie Van den Belt et al., 2019 en Raad van Cultuur, 2007). Over het proces waarin betekenisgeving 

in gezamenlijkheid tot stand komt – binnen het sociaal-artistieke – is evenwel minder bekend. Met mijn 

onderzoek draag ik bij aan kennis over dit proces. Het onderzoek is daarmee van waarde voor onder meer 

beleidsmakers, kunstenaars, kwartiermakers en organisaties die zich op het snijvlak van het sociale en het 

artistieke begeven. In de eerste plaats heeft dit onderzoek waarde voor mensen die in het sociale domein 

centraal staan: mensen die zich in kwetsbare posities bevinden. De redenering is dat een goede en 

waardevolle gezamenlijke betekenisgeving bijdraagt aan hun kwaliteit van leven. In de tweede plaats levert 

dit onderzoek kennis op die bruikbaar is voor mensen die zich bezighouden met het middels kunst bijdragen 

aan de kwaliteit van leven van mensen in soms kwetsbare posities.  

Het vertrekpunt van mijn onderzoek is de vraag: Hoe komt gezamenlijke betekenisgeving tot stand in 

sociaal-artistieke ontmoetingen? Om deze vraag te beantwoorden heb ik een literatuurstudie gedaan en 

sociaal-artistieke ontmoetingen van het Reisgezelschap geanalyseerd. Het Reisgezelschap is een 

dynamisch netwerk van mensen die sinds 2014 de eerste stapjes van een gezamenlijke reis zetten en 

waarin ik voor de totstandkoming het initatief heb genomen. Het doel van het Reisgezelschap is om middels 

sociaal-artistieke ontmoetingen bij te dragen aan de kwaliteit van leven van mensen in kwetsbare posities. 

Tal van personen en organisaties zijn betrokken bij het Reisgezelschap – waaronder de Hogeschool van 

Arnhem en Nijmegen, ArtEZ Hogeschool voor de kunsten, Cultuur Oost en het Landelijk Kennisinstituut 

Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). We organiseren ontmoetingen voor en met studenten, alumni, 

sociaal werkers, kunstenaars en mensen die zich in sociaal-kwetsbare posities bevinden.  

Een centrale factor in het proces van gezamenlijke betekenisgeving, zo bleek in het onderzoek, is het 

dialogisch onderzoekend proces. In het dialogisch onderzoekend proces wisselen deelnemers aan de 

ontmoeting perspectieven uit en zij komen zo tot individuele en collectieve betekenisgeving. Het belang 

van ontmoeten is groot: juist door nieuwe mensen te ontmoeten en hun perspectief waar te nemen, onstaat 

er nieuwe betekenisgeving. Voorwaardelijk in het dialogische proces van betekenisgeving is ruimte: zowel 

narratieve als dialogische ruimte is nodig om verhalen te kunnen vertellen en tot een dialoog te komen. De 

waarde van kunst (het artistieke) is daarbij groot en meervoudig. Middels kunst kan onder meer een ruimte 

worden gecreëerd (er wordt ook wel gesproken over de mediale ruimte), kunst wakkert de verbeelding aan 

en het artistieke geeft de mogelijkheid om een eigen taal of stem te vinden in het vertellen en dialogiseren. 

Ook zet kunst mensen in beweging, wordt werken met kunst of artistiek bezig zijn leuk gevonden en – hierin 

schuilt een groot vermogen – kunst kan je meenemen naar een nieuwe, andere wereld.  

In het onderzoek heb ik naast deze procesfactoren een aantal andere elementen kunnen identificeren die 

bijdragen aan het proces van gezamenlijke betekenisgeving. Ik ben tot de conclusie gekomen dat het 

proces methodisch van aard is. Datgene dat we als kernactiviteit beschouwen binnen het Reisgezelschap 

– het organiseren van sociaal-artistieke ontmoetingen met betekenisgevende waarde – is in wezen een 
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methode. Hoewel we ons bij de start van onze reis in 2014 nog niet bewust waren van een specifieke 

methode, blijkt er een te bestaan die goed aansluit bij wat we doen: de Art Dialogue Method (ADM). Deze 

methode is er vooral op gericht om door kunst gevoede dialogen te laten ontstaan en om daarmee 

praktische wijsheid te ontwikkelen bij deelnemers. Hoewel de doelstelling van het ontwikkelen van 

praktische wijsheid tot nu toe minder naar voren komt bij de ontmoetingen van het Reisgezelschap, zijn er 

grote paralellen te vinden in de werkwijze en deze zitten onder meer in het artistieke, dialogische en 

methodische. Ik concludeer dat we binnen het Reisgezelschap daadwerkelijk volgens de ADM werken.  

Waardevol daarbij is dat de ADM een ordeningssysteem biedt aan de hand waarvan sociaal-artistieke 

ontmoetingen geanalyseerd alsmede gerealiseerd kunnen worden. In dit ordeningssysteem staan vijf 

aspecten centraal: methodos, mythos, logos, pathos en ethos. Deze aspecten heb ik gebruikt om in de 

beschrijving en analyse van de ontmoetingen van het Reisgezelschap een ordening aan te brengen. De 

vijf aspecten draaien – kortgezegd – om het volgende:  

1. Methodos: het uitzetten van een actiekoers 

2. Mythos: het aanspreken van verbeeldingskracht 

3. Logos: de exploratieve kracht van de verrijkende en kritische dialoog 

4. Pathos: de kracht van (morele) geraaktheid en sensitiviteit voor onderstromen 

5. Ethos: welke waarden staan op het spel?  

(Muijen & Brohm, 2018-2) 

 

Wanneer ieder van de vijf aspecten goed is vertegenwoordigt en er een samenspel is tussen de aspecten 

onderling, dan verrijkt dit het proces van gezamenlijke betekenisgeving. Zo kan, bijvoorbeeld, de dialoog 

(logos) verrijkt worden als er relevante waarden op het spel staan (ethos) en als er veiligheid, 

gelijkwaardigheid en een fijne sfeer worden ervaren (pathos) tijdens een ontmoeting. Het waardevolle van 

dit onderzoek is niet alleen dat er goede verklaringen te geven zijn voor de wijze waarop gezamenlijke 

betekenisgeving tot stand komt, de grote winst is dat uit dit onderzoek blijkt dat betekenisgeving gemáákt 

kan worden en hóe dit gemaakt kan worden. Er is daadwerkelijk een methodisch procedé aan de hand 

waarvan gezamenlijke betekenisgeving in sociaal-artistieke ontmoetingen gerealiseerd kan worden. 

Eveneens zijn de ingrediënten in dit procedé in het  onderzoek geïdentificeerd.  

Dit leidt tot twee kernachtige aanbevelingen: enerzijds is mijn aanbeveling  om op grotere schaal sociaal-

artistieke ontmoetingen te initiëren. Zo kunnen de ontmoetingen die nu geïnitieerd zijn tussen studenten 

van ArtEZ en Social Work uitgebreid worden, kunnen meer verschillende sociaal-artistieke praktijken hun 

praktijk openstellen voor ontmoeting en kan het Reisgezelschap verbindingen leggen tussen meer 

verschillende disciplines waardoor ook meer variatie in in de ontmoetingen kunstvormen ontstaat. Dit is 

vooral een oproep aan cultuur- en kunstorganisaties alsmede organisaties in het sociaal domein, 

hogescholen en anderen: zij hebben de sleutel - in de vorm van kennis die in dit onderzoek over de bühne 

komt - in handen om verschillende deuren te openen die uiteindelijk kunnen leiden tot een grotere kwaliteit 

van leven van mensen in kwetsbare posities. Mijn tweede aanbeveling is om die kennis wortel te laten 

schieten bij (aankomende) sociale en artistieke professionals en hen te bekwamen in de daadwerkelijke 

uitvoering van sociaal-artistieke ontmoetingen met een betekenisgevende waarde. Voor (aankomende) 
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professionals van beide ‘richtingen’ liggen hierin uitgesproken kansen: mogelijkheden in het creëren van 

maatschappelijke waarde. Voor opleidingen (eveneens van beide richtingen) ligt er een opgave: het  

inbedden van de methodische uitgangspunten en principes van de ADM in onderwijscurricula.    
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Inleiding 
 

22 februari 2019. Locatie: theaterzaal van de Hogeschool 

van Arnhem en Nijmegen, te Nijmegen:  

 

De ontmoeting vindt op het podium plaats. Het publiek 

(studenten en docenten van Social Work, SPH, 

vaktherapie, minor creativiteitsontwikkeling, vrienden en 

bekenden van de spelers) ziet hoe twee meiden in een 

rolstoel en één met een wandelstok in haar handen het 

podium over lopen. Het zijn acteurs van 

theatergezelschap Speels Collectief, een sociaal-artistiek theatergezelschap waarin spelers met een 

fysieke of verstandelijke beperking samenspelen met studenten van de docent theateropleiding van ArtEZ 

en studenten Social Work. De acteurs komen voorbij. Zoals mensen gewoon voorbij kunnen komen. En 

het publiek slaat hen gade.   

Ditzelfde publiek wordt vervolgens uitgenodigd om – op het podium – kennis 

te maken met de spelers – en elkaar.  

“De volgende keer dat de muziek stopt, maak je met één iemand in de buurt 

fysiek contact,” is de opdracht. Er wordt gelopen, gestopt, naar elkaar 

gekeken en gelachen. Wat daarna volgt is een uitnodiging aan iedereen uit 

het publiek om mee te spelen, met de vraag: “Op welke manieren kun je nog 

meer voortbewegen?” Er vormen zich groepjes rondom de acteurs. Ze 

overleggen, proberen gekke dingen, maken grappen en stellen zich op 

achter de coulissen. 

Het is weer donker. “Iedereen klaar?” vraagt Sanne Arbouw, de regisseur. De voorstelling begint opnieuw. 

Verschillende mensen uit het publiek lopen samen met de acteurs het podium over. Ze worden muzikaal 

begeleid door mensen uit het publiek die improviseren op wat ze zien gebeuren. Een bonte verzameling 

aan vormen en verschijningen. Mensen gaan opnieuw voorbij. Maar niet zonder elkaar eerst ontmoet te 

hebben, te verbinden en een gezamenlijk beeld te vormen over het thema van de voorstelling: ‘mensen in 

het voorbijgaan’. Ineens is er een nieuw geformeerd ‘theatergezelschap’ mét publiek dat mee-acteert. 

Grenzen zijn opgebroken, verschillen zijn opgeheven: er is geen scheidslijn meer tussen publiek en speler, 

tussen mensen met of zonder beperking. Centraal staat nu de verbondenheid en de ontmoeting. Van 

mensen die voorbijgaan. Er wordt tijdens deze sociaal-artistieke ontmoeting betekenis gegeven: in het spel 

en in het nagesprek dat tussen alle aanwezigen plaatsvindt, gaan de dialogen over de sociale kwesties 

collectiviteit en inclusie. De inclusieve samenleving wordt in een metafoor, spelend tot leven gebracht en 

in het nagesprek worden tal van perspectieven uitgewisseld over de kwesties.   
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Betekenisgeving in sociaal-artistieke ontmoetingen 
Bovenstaande beschrijving is een voorbeeld van één van de ontmoetingen die door het Reisgezelschap 

zijn georganiseerd en al gepresenteerd werd in deel 1 het artistiek onderzoek. Het Reisgezelschap is een 

dynamisch netwerk van sociaal-artistiek betrokken mensen uit verschillende leefwerelden en organisaties. 

Haar volledige naam is: Reisgezelschap Kunst en Maatschappelijke Inclusie. In 2014 heb ik het initiatief 

genomen voor de start van onze gezamenlijke reis en inmiddels hebben we tal van ontmoetingen 

georganiseerd. In de beschrijving is terug te lezen dat verschillende mensen samenkomen, op sociaal-

artistieke wijze. Ontmoetingen als deze vormen de kern van de activiteiten van het Reisgezelschap. Het 

doel van de bijeenkomsten is om betekenisgevend te zijn voor de deelnemers en dit doel is in lijn met de 

bredere gezamenlijke missie: om bij te dragen aan de kwaliteit van leven van mensen in kwetsbare 

situaties. Het voorbeeld hierboven laat (voor een deel) zien hoe het proces van betekenisgeving verloopt: 

in de sociaal-artistieke ontmoeting wisselen deelnemers perspectieven uit over inclusie in de samenleving 

en over het thema collectiviteit, in de dialoog wordt – met (metaforische) verhalen als voertuig – betekenis 

gegeven aan de thema’s en aan de verschillende verhalen die er zijn. In de ontmoetingen ontstaat er begrip 

– begrip voor elkaars verhalen, maar ook begrip voor het eigen verhaal: er wordt betekenis ‘gemaakt’. Ik 

zie samen met mijn ‘Reisgenoten’ een grote waarde in de sociaal-artistieke ontmoetingen die we gestalte 

geven. Volgens ons zijn ze zowel betekenisvól als betekenisgévend.  

Erik Jansen (2018) breekt een lans voor de betekenisgevende waarde van kunst in het sociaal domein. Hij 

stelt daarbij dat het bij het vaststellen van de waarde van kunst niet per se gaat over 'alleen voor de kunst' 

of 'doel versus middel' of 'verbaal versus non-verbaal', maar het gaat vooral over de betekenis van kunst 

in het leven van mensen. Jansen maakt een onderscheid in verschillende waarden van kunst en komt 

daarbij tot een driedeling: 

v Instrumentele waarde – toepassingsgerichte waarde; andere waarde verkrijgen door gebruik te 

maken van creatieve methoden en technieken (bijvoorbeeld economisch gewin of prestaties) 

v Constructieve waarde – betekenisgevende waarde, zowel als uitdrukking van concepten als van 

sociale relaties 

v Intrinsieke waarde – waarde in zichzelf; kunst en creativiteit als aspect van de menselijke aard 

(Jansen, 2018) 

 

In verschillende publicaties wordt de betekenisgevende waarde van kunst voor de samenleving benadrukt. 

De overtuiging dat kunst (maken en genieten) van waarde en betekenis is voor de kwaliteit van leven van 

mensen is, blijkt onder meer uit het volgende citaat: 

Het besef dat kunst en cultuur bijdragen aan het welbevinden van mensen vindt steeds breder weerklank. 

Steeds meer professionals en beleidsmakers realiseren zich dat deelname aan kunst en cultuur (net als 

bijvoorbeeld sport) naast individuele, ook maatschappelijke waarde heeft. (...) Een groeiende hoeveelheid 

kunstenaars en culturele organisaties (...) draagt met de inzet van kunst en cultuur bij aan het tot stand komen 

van sociale contacten, aan zin- en betekenisgeving, aan de ontwikkeling van talenten en creativiteit, en meer. 

(Van den Beld, Minke, van Dijk, Docter, Hegeman, Ouwerkerk, Brands, Scholten, 2019, p. 3) 
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In dit citaat uit een recent verschenen rapport dat door onder meer het LKCA is uitgebracht, klinkt een heel 

heldere boodschap: kunst en cultuur dragen bij aan het welbevinden van mensen, mede doordat ze zin- 

en betekenisgeving van mensen faciliteren. In het rapport – met eenzaamheid als centrale thema – wordt 

beschreven dat kunst lastig bespreekbare onderwerpen op een andere manier bespreekbaar kan maken. 

‘De kunsten’, zo wordt gesteld, ‘hebben een andere insteek dan het sociaal domein. Zij maken het 

onderwerp op een andere manier bespreekbaar en kunnen zo het taboe rond eenzaamheid ineens 

doorbreken.’ Het scheppende karakter van de kunsten heeft bovendien een waarde van betekenisgeving: 

‘Met elkaar iets maken in een positieve en creatieve sfeer draagt ook bij aan zin- en betekenisgeving.’  (Van 

den Beld et al, 2019, p. 6) 

Ook in andere publicaties is te lezen over de waarde van betekenisgeving van kunst, veelal in combinatie 

met cultuur en cultuureducatie. In de LKCA-publicatie Zicht op… de waarde van kunst- en cultuureducatie. 

Een verzameling van citaten, in samenwerking met Kunstconnectie (2008) staan fragmenten waarin 

beleidsmakers hun visie op de waarde van kunst geven. Ook hierin komt de betekenisgevende waarde van 

kunst terug, zoals in een fragment uit een advies van de Raad voor Cultuur (2007, p. 12):  

Hier en nu is cultuur onmisbaar als bron van onderlinge binding en zingeving. Mensen hebben om goed te 

kunnen functioneren, alleen of in groepsverband, een referentiekader nodig. […] Zo'n stelsel schept een band 

tussen mensen en fungeert vaak als basis voor gedeelde waarden, verwachtingen en leefregels. Kunst prikkelt 

vooral de verbeelding; kunst schept ongekende vergezichten die mensen kunnen inspireren – en sommigen 

zelfs uitzicht bieden op de zin van het bestaan.  

De kracht van cultuur, zo wordt duidelijk uit dit citaat, is die van het verbeeldingsprikkelende, haar vermogen 

om vergezichten te creëren en te kunnen inspireren. Kortgezegd: ze brengt ons op (nieuwe) ideeën. In een 

notitie vanuit Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Van der Ploeg, 1999) wordt 

uiteengezet hóe dit gebeurt: ‘Kunst en cultuur bezitten het vermogen de fantasie te stimuleren, de 

nieuwsgierigheid te prikkelen en zin en betekenis te geven aan ons handelen en doen.’  

Kunst en cultuur stimuleren ook het denken, stellen Jet Bussemaker en John Leerdam, in een interview in 

de Volkskrant (2005): ‘Kunst en cultuur zetten je aan het denken, doen vanzelfsprekendheden wankelen, 

werken relativerend en zaaien verwarring.’ Kunst en cultuur hebben de kracht, zo kun je stellen, om 

vanzelfsprekende denkbeelden op losse schroeven te zetten. Tal van onderwerpen kunnen daarin het 

lijdend voorwerp zijn en bij zin- en betekenisgevende waarden staan vooral betekenisvolle waarden in het 

bestaan van het individu en de zijn of haar omringende werkelijkheid centraal, evenals de relatie tussen 

beiden. Dat maakt dat ook de samenleving een wezenlijk onderwerp van betekenisgeving is. Dit blijkt onder 

meer uit een fragment van de Raad voor Cultuur (2008): ‘Te spreken van een veranderende samenleving 

is een cliché van alle tijden, maar daarom niet minder waar, en precies in kunst en cultuur worden die 

veranderingen het eerst onderzocht en becommentarieerd.’ 

Kunst draagt bij aan de kwaliteit van leven van mensen door haar betekenisgevende waarde: dat is het 

vertrekpunt van deze thesis. Ook voor het Reisgezelschap is dit – zoals gezegd - het eigenlijke vertrekpunt: 

we organiseren de sociaal-artistieke ontmoetingen met de doelstelling om betekenis te creëren voor de 

deelnemers en daarmee bij te dragen aan hun kwaliteit van leven. Door te ontmoeten, met en via de 

kunsten, wordt betekenis gecreëerd. Tijdens de ontmoetingen en door de activiteiten in de sociaal-artistieke 
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praktijken ontstaat een betekenis(geving) die niet op een andere manier of andere plek kan ontstaan. Een 

vraag die onherroepelijk opduikt, is hóe deze betekenisgevende waarde wordt gecreëerd. Het begrijpen 

van het proces waarin betekenisgevende waarde tot stand komt in sociaal-artistieke ontmoetingen, biedt 

een ‘recept’ om betekenisgeving te máken of creëren. Hoewel over de betekenisgevende waarde van kunst 

op zich redelijk veel is geschreven (zie het voorgaande), is over processen die leiden tot betekenisgeving 

binnen sociaal-artistieke praktijken minder bekend. Juist door meer kennis te genereren over deze 

processen en de ‘ingrediënten’ die leiden tot betekenisgevende waarden kunnen wegen geplaveid worden 

om binnen het sociale domein, voor mensen in kwetsbare situaties, bij te dragen aan een verhoogde 

kwaliteit van leven.   

Dat is de reden dat ik in deze thesis een onderzoek presenteer naar deze processen (en in zekere mate 

ook naar de ingrediënten). Daarmee is dit onderzoek een stap in de kennisopbouw die het sociaal-artistieke 

werkveld kan versterken. Waarmee niet gezegd is dat het sluitende antwoorden zijn. Het is een begin. Het 

onderzoek dat ik in deze thesis presenteer, is gebaseerd op bestaande kennis over betekenisgeving, 

gerelateerd aan sociaal-artistieke praktijken, en daarnaast op sociaal-artistieke ontmoetingen van het 

Reisgezelschap. Hoe gezamenlijke betekenisgeving tot stand komt, zal door de hoofdstukken heen worden 

ontrafeld.   

Onderzoeksopzet 
De probleemstelling die aan deze thesis ten grondslag ligt, is verklarend van aard. Ik zal verklaringen 

bieden voor processen in sociaal-artistieke ontmoetingen die leiden tot betekenisgeving. Mijn 

onderzoeksdoel is in lijn met de probleemstelling: met mijn onderzoek lever ik kennis en inzicht ten aanzien 

van het proces waarin betekenisgeving in sociaal-artistieke ontmoetingen tot stand komt. Het onderzoek is 

daarmee van waarde voor onder meer betrokken beleidsmakers, opleidingen, kunstenaars, kwartiermakers 

en organisaties. Zij hebben hiermee de sleutel in handen voor het realiseren van sociaal-artistieke 

ontmoetingen met betekenisgevende waarde(n). Uiteindelijk zullen vooral mensen in kwetsbare posities 

die belang hebben bij (meer) betekenisgeving in hun leven hiervan kunnen profiteren: betekenisgevende 

ontmoetingen dragen bij aan hun kwaliteit van leven.  

De onderzoeksvraag zal richting geven aan het onderzoek en luidt: 

 

Hoe komt gezamenlijke betekenisgeving tot stand in sociaal-artistieke ontmoetingen? 

 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, zal ik de probleemstelling vanuit meerdere invalshoeken 

benaderen. Ik baseer me daarbij op theorie- en praktijkinzichten. Voor de theoretische inzichten zal ik onder 

meer literatuur ten aanzien van betekenisgeving en verhalen (narrativiteit) verkennen. En om te komen tot 

praktijkgerichte inzichten zet ik sociaal-artistieke ontmoetingen van het Reisgezelschap centraal1.  

 
1 Een uitgebreide beschrijving van de ontmoetingen is te vinden in het Artistiek Onderzoek ‘Een verkenning van vormen van sociaal-
artistiek ontmoeten’.  
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Een methode die door het gehele onderzoek nadrukkelijk zal doorklinken is de Art Dialogue Method (ADM), 

beschreven door Muijen en Brohm (2018-1 & 2018-2). Dit is een methode waarmee expliciet aangestuurd 

kan worden op een dialogisch proces waarin onder meer betekenisgeving op gang komt. Zoals de naam 

veronderstelt, is kunst in ADM een wezenlijke karakteristiek. De methode wordt daarnaast gekenmerkt door 

een samenspel van vijf aspecten: methodos, mythos, logos, pathos en ethos. Deze aspecten zal ik in het 

eerste hoofdstuk toelichten en ze vormen het ordeningsstelsel aan de hand waarvan ik in de hoofdstukken 

2 en 3 mijn analyse vormgeef. Teneinde tot een antwoord te komen op de hoofdvraag heb ik de volgende 

deelvragen geformuleerd:  

1 Welke processen die leiden tot gezamenlijke betekenisgeving in sociaal-artistieke 

ontmoetingen worden beschreven door experts? 

2 Hoe komt gezamenlijke betekenisgeving tot stand in een van de sociaal-artistieke 

ontmoetingen van het Reisgezelschap, geordend volgens de vijf aspecten van de Art Dialogue 

Method? 

3 Hoe verloopt het proces van gezamenlijke betekenisgeving bekeken vanuit citaten van 

betrokkenen over sociaal-artistieke ontmoetingen van het Reisgezelschap, geordend volgens 

de vijf aspecten van de Art Dialogue Method?  

Methodische verantwoording 
Dit onderzoek is een kwalitatief onderzoek, waarin ik zoveel mogelijk een insiders perspectief hanteer (zie 

ook: Mighelbrink, 2007). Het betekent dat ik deel was van de ontmoetingen die in dit onderzoek centraal 

staan. Van 2014 tot nu heb ik de sociaal-artistieke ontmoetingen die ten grondslag liggen aan dit onderzoek 

voor een belangrijk deel geïnitieerd, georganiseerd en daarnaast participeerde ik in veel activiteiten die 

deel waren van de ontmoetingen. Daarmee heb ik ervaringen van binnenuit op kunnen doen. Ik ben 

begonnen met het opdoen van ervaringen in de werkelijkheid. In mijn reconstructie van deze werkelijkheid 

maak ik gebruik van literatuur om tot begrip te komen. De literatuur is daarbij – zoals Mighelbrink (2007, p. 

51) dit verwoordt – een ‘richtingwijzer’ in het geven van betekenis en in het reconstrueren.  

Het startpunt van het onderzoek lag dus in de ontmoetingen, in wat hier daadwerkelijk gebeurde, in wat ik 

waarnam en in wat betrokkenen hierover hebben gezegd. In hoofdstuk 1 presenteer ik het ‘grotere kader’ 

vanuit de literatuur hierbij aan de hand waarvan processen van betekenisgeving in sociaal-artistieke 

ontmoetingen van het Reisgezelschap geanalyseerd en begrepen kunnen worden. In de hoofdstukken 2 

en 3 geef ik respectievelijk antwoord op deelvraag 2 en 3. Deelvraag 2 beantwoord ik vanuit het centraal 

stellen van één van de ontmoetingen van het Reisgezelschap. Het is een casus die als exemplarisch 

voorbeeld dient. Het gaat hier om een sociaal-artistieke ontmoeting die op 22 februari 2019 plaatsvond, in 

Nijmegen en in het begin van deze inleiding beschreven staat. Ik baseer me bij het beantwoorden van de 

deelvraag zowel op mijn eigen observaties tijdens de ontmoeting als op de videoreconstructie die is 

gemaakt. De analyse die ik uitvoer zal een inhoudsanalyse zijn. Mighelbrink (2007, p. 232) zegt hierover: 

‘De inhoudsanalyse is een dataverzamelingstechniek die je gebruikt voor het verkrijgen van gegevens uit 

document, uit media en uit de sociale en fysieke werkelijkheid.’ Om tot het beantwoorden van de tweede 

deelvraag te komen zal ik zowel de video als mijn eigen observaties analyseren. In het beantwoorden van 

de derde deelvraag baseer ik me op documenten; op secundaire bronnen. Hierbij gaat het vooral om 
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reflecties die zijn geschreven door deelnemers aan de ontmoetingen en om ander materiaal van het 

Reisgezelschap, zoals een evaluatie naar aanleiding van een van de sociaal-artistieke ontmoetingen. Ook 

hier zal de ordening in de presentatie van de data en de analyse plaatsvinden aan de hand van de vijf 

ADM-aspecten. Door zowel verschillende bronnen als verschillende methoden in te zetten in dit onderzoek, 

beantwoord ik aan wat in onderzoektermen ook wel bekend staat als (bron- en methodische) triangulatie 

(zie onder meer: Van der Donk & Van Lanen, 2015): er zijn meerdere bronnen en methoden onderdeel van 

het onderzoek, wat vooral leidt tot een grote onderzoeksmatige rijkheid.  
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1. Gezamenlijke betekenisgeving in sociaal-artistieke 
ontmoetingen: een literatuurstudie                                                                              

 

1.1 Inleiding 
‘Welke processen die leiden tot gezamenlijke betekenisgeving in sociaal-artistieke ontmoetingen worden 

beschreven door experts?’ Deze vraag is leidend in dit eerste hoofdstuk waarin ik onder meer vanuit 

theorieën over narrativiteit, de hermeneutiek (de wetenschap van de interpretatie) en kunst inzicht zal 

geven in processen die leiden tot betekenisgeving in sociaal-artistieke ontmoetingen. Ook zal ik de vraag 

beantwoorden aan de hand van de Art Dialogue Method, een methode die voortbouwt op onder meer 

‘artistic inquiry’ en narratieve onderzoeksbenaderingen (Muijen & Brohm, 2018-1 & 2018-2). De centrale 

doelstelling van dit hoofdstuk is enerzijds het begrijpen van betekenisgeving. Anderzijds is dat het verklaren 

van processen en mechanismen die tot gezamenlijke betekenisgeving -met kunst als cruciaal onderdeel- 

leiden. 

1.2 Het proces van betekenisgeving 
Betekenisgeving, wat is dat eigenlijk?  De Amerikaanse organisatiewetenschapper Karl Weick, grondlegger 

van het begrip sensemaking, verstaat onder betekenisgeving het volgende: ‘Betekenisgeving is de wijze 

waarop mensen het onbekende, ongewisse en het vaag bekende structureren, voor zichzelf bekend maken 

en als bekend gaan veronderstellen.’ (Weick, 1995) Epistomoloog Wim Van Dinten (2015) zegt over 

betekenisgeving dat het een manier is ‘waarop je aan verschijnselen samenhang geeft bij waarnemen en 

oordelen, of hoe je ordent en organiseert.’  

Een belangrijke stroming of leer waarin betekenisgeving een centraal gegeven is, is de hermeneutiek. 

Hermeneutiek staat ook wel bekend als de leer van het duiden. In het duiden wordt veelal een verbinding 

gemaakt met het leven zelf en met het menselijke bestaan. Het begrijpen is daar een onderdeel van, hierbij 

wordt ook wel het Duitse begrip Verstehen aangehaald, dat door Van Haaster (2008, p. 206) wordt 

uitgelegd als: ‘het oorspronkelijke begrijpen van de zijnswijze van de mens en van de behoefte aan alles 

een bestaanszin te verlenen.’  

Op de weg naar dit (oorspronkelijke) begrijpen zijn verhalen voorwaardelijk. Verhalen zijn het ruwe 

materiaal aan de hand waarvan betekenisgeving plaatsvindt.  ‘Het duiden van elementen in een verhaal 

helpt het subject, de verteller, om gebeurtenissen in het eigen leven juist te interpreteren,’ zegt Van Haaster 

(ibid.). Het vertellen van verhalen en verhaalelementen kan op tal van manieren. Er zijn verschillende talen 

waarin verteld kan worden, waarbij grofweg een onderscheid gemaakt kan worden in verbale en non-

verbale talen. Juist middels taal wordt zin en betekenis gegeven aan de wereld waarin we leven, stelt Piet 

Winkelaar (2009). Hij merkt daarbij op dat mensen met de beelden en woorden die zij scheppen ‘afgietsels’ 

en ‘duplicaten’ van de werkelijkheid denken te maken. Maar in wezen klopt dit niet: wij hebben geen 

daadwerkelijke toegang tot de wereld of het Ding an sich - zoals dit in het Kantiaanse gedachtengoed wordt 

genoemd. Dit brengt een nieuwe constatering met zich mee: de werkelijkheid wordt in verhalen en 

verhaalelementen geconstrueerd (Winkelaar, 2009, p. 70-72).  
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Volgens de filosoof Ricoeur - die de mens als een verhalend wezen beschouwt - zijn onze taligheid en onze 

verhalen de bemiddeling in het begrijpen van onszelf. Primair bestaat de betekenis in de werkelijkheid van 

ervaringen, ontmoetingen en gebeurtenissen. Door onze ervaringen om te zetten naar een taal kan er de 

afstand ontstaan die nodig is om begrip en kennis te krijgen. (Ricoeur beschrijft dit vooral in het drieluik Le 

Temps Récit, gepubliceerd in 1983, 1984 & 1985). Er kunnen verschillende talen zijn waarin mensen zich 

uitdrukken. Van belang is vooral het vinden van een voor het individu of individuen passende talen. Van 

Haaster (2005) beschrijft de beperkingen van de gesproken taal en ziet in andere talen, zoals muziek, 

beweging, beelden en symbolen (en combinaties tussen talen) een grote mogelijkheid tot unieke en 

persoonlijke expressie. Juist in die verschillende talen kunnen spel en kunst van waarde zijn. Want zo 

schrijft van Haaster: ‘Beeldend taalgebruik spreekt gemakkelijk tot het gevoel, zoals de kunst en muziek, 

en kan de luisteraar in beweging brengen.’ (Van Haaster, 2005, p. 88). Artistieke activiteiten kunnen zo een 

bijdrage leveren in directe betekenisgeving.  

Om mensen hun verhaal te kunnen laten vertellen, is het vinden van passende talen nodig. Verhalen 

bestaan in allerhande variaties: sommigen zijn af, anderen onaf; verhalen kunnen consistent zijn of juist 

inconsistent. Persoonlijke verhalen over het leven zijn doorgaans onaf, zo zegt Van Haaster, en ze zijn 

doorspekt met tegenspraak en twijfel (2008). Juist deze verhalen zou je kunnen beschouwen als semi-

vloeibaar. Vaak hebben ze betekenisgeving nodig, ze ontwikkelen zich langzaam en zo schrijft Van 

Haaster: ‘[ze] krijgen hun betekenis vaak op onverwachte en soms vertraagde momenten.’ Kunneman 

(2005) zegt hierover dat de kleine, persoonlijke verhalen gaan over trage vragen. Deze reiken naar diepe 

lagen. Daarbij gaat het over zingevingsvraagstukken met een ‘lang doorlooptijd’.  

Ook Banning & Banning-Mul (2005) maken een onderscheid in verhalen. Zij onderscheiden twee clusters. 

In het eerste cluster vallen de verhalen die verteld worden: de vertelde verhalen. Deze verhalen lijken af te 

zijn, ze worden medegedeeld en we nemen ze tot ons. Zoals we bijvoorbeeld doen in een 

theatervoorstelling. De verhalen in het tweede cluster zijn de verhalen waarin de ‘verteller al vertellend bij 

zichzelf komt en voor zichzelf meer duidelijkheid krijgt of een betere oriëntatie op werk en leven gaat 

ontwikkelen.’ (Banning & Banning, 2005, p. 65) Waar het eerste cluster verhalen vooral voor toehoorders 

is, is het tweede cluster vooral van belang voor de verteller.  

1.3 Ruimte en aandacht voor verhalen 
De verscheidenheid aan talen, waarmee mensen op een unieke en persoonlijke manier uiting kunnen 

geven aan hun verhalen, kan beschouwd worden als een eerste wezenlijk element in betekenisgeving – 

evenals een tweede element; de verhalen zelf. In het scheppen van een omgeving waarin zowel taal als 

verhaal kunnen groeien en naar buiten kunnen komen, is ruimte; een derde element. Verhalen en ruimte 

zijn onderdeel van wat binnen de hulpverlening en therapeutische wereld bekend staat als de 

hermeneutische cirkel. De hermeneutische cirkel biedt in figuurlijke zin de ruimte om mensen hun verhaal 

te laten vertellen en om vervolgens tot begrijpen te komen. (Van Haaster, 2005) 

Van Haaster schrijft dat er twee verschillende ruimtes te onderscheiden zijn waarin verhalen centraal staan: 

de narratieve ruimte en de dialogische ruimte. Deze zijn te vergelijken met de twee clusters die genoemd 

worden door Banning & Banning (2005) en beschreven worden in de vorige paragraaf. Beide ruimtes zijn 
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ruimtes in de figuurlijke zin van het woord. In de eerste ruimte is er vooral een podium voor de vertelling. 

Hier wordt de gestolde werkelijkheid opgevoerd. In de tweede ruimte staat het gesprek óver het verhaal 

centraal: in de dialogische ruimte wordt onder meer gezamenlijke gereflecteerd op het verhaal. Er ontstaat 

een dialoog waarin processen van reflectie en interpretatie plaatsvinden. Hierin worden keuzes in het 

verhaal blootgelegd en als de dialoog goed verloopt is er, zo stelt Haaster, bijvoorbeeld ‘de mogelijkheid 

om te leren en opties te zien voor verandering van situatie, beleving en gedrag.’  (Van Haaster, 2008, p. 

25) 

Van Haaster spreekt daarbij van een cyclisch proces van verhaalconstructie: ‘het zoeken naar betekenis 

start in de narratieve ruimte en eindigt in de dialogische ruimte.’ (Van Haaster, 2008, p. 91) Allereerst vindt 

er in dit proces een reis naar binnen plaats waarin onder meer herinneringen en verbeelding kernelementen 

zijn en gaandeweg is er vervolgens een weg naar buiten en is er de dialoog, met anderen op basis van het 

verhaal. ‘Verhaalconstructie (narratieve ruimte)’, zo stelt Van Haaster (ibid), ‘en dialoog (dialogische ruimte) 

overlappen elkaar en voeden de betekenisgeving en verdieping van de belevenissen in de vertelling.’ 

Het is nodig, zo kun je op basis van deze inzichten stellen, dat er zowel ruimte nodig is om je verhaal te 

kunnen vertellen als ruimte om over de verhalen in gesprek te gaan. Pas dan kan er een proces op gang 

komen dat leidt tot betekenisgeving. Maar: er ontbreekt dan nog iets. Er is nog een vierde element dat even 

zwaar weegt als ruimte en die is gelegen in aandacht. Aandacht is nodig om vertellingen tot je te kunnen 

nemen. Om te kunnen luisteren. Te zien. Te voelen. Maar ook om in dialoog te kunnen gaan met aandacht 

voor de ander(en). De activiteit van het luisteren gaat (idealiter) hand in hand met de activiteit van het 

vertellen. Observeren en aandachtig kijken gaat hand in hand met verbeelden. ‘Aandacht is het vertoeven 

met de gedachte bij iets, het opzettelijk aan of over iets denken,’ schrijft Andries Baart, de grondlegger van 

de theorie van presentie (Baart, 2005, p. 16). In de benadering die uit deze theorie is ontstaan, de in het 

sociale domein bekende presentiebenadering, worden activiteiten beschreven die invulling geven aan 

aandachtigheid. En dit houdt vooral in: je naar anderen toe bewegen en je voegen naar anderen in onder 

meer tijd, ritme en taal (Baart, 2005). In andere bewoordingen zou je ook kunnen zeggen: aandachtig zijn 

om zo de taal en het verhaal van anderen te kunnen zien, horen en voelen. En om dit te kunnen begrijpen, 

Verstehen. Het doel is dan niet het begrijpen, maarde waarde steekt in de aandacht en moeite die men 

steekt in het proberen ervan. Dezelfde aandacht is ook nodig om verhalen te kunnen duiden. Om ze te 

reconstrueren en ze betekenis te geven.   

1.4 De waarde van kunst in betekenisgeving 
Kunst, het artistieke, heeft een directe waarde in het scheppen van zowel dialogische als narratieve ruimte. 

Heidi Muijen en René Brohm (2018-2) noemen de ruimte die kunst schept de ‘mediale ruimte’. Het is een 

ruimte die prikkelend werkt voor de zintuigen, emoties en spontane expressie ontlokt en die op individueel 

en collectief niveau mensen ‘uitnodigt stem te geven aan (morele) geraaktheid bij kwesties, passie en 

waarden (…).’ (Muijen & Brohm, 2018-2, p. 34) Het is een belangrijke eigenschap van de kunst dat zij een 

toegang kan bieden tot het scheppen van een eigen ruimte (zie onder meer Matarasso, 1997 & Lutters, 

2012). Naast de term mediale ruimte wordt in dit verband ook wel gesproken over een vrijplaats (Van 

Rosmalen, 2012) en een tussenruimte (Pletinckx, 2014 en Trienekens & Hillaert, 2015). De activiteiten en 

effecten die voortkomen in en uit deze ruimtes zijn divers, zo betogen Trienekens & Hillaert (2015):  
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Kunst kan een ruimte scheppen waarin mensen zich met elkaar verbinden, nieuwe werelden verbeelden en 

ongelijkheid tonen en waarin bestaande (politieke, lands-, hiërarchische, domein) grenzen vervagen. In die 

'tussenruimtes' ontstaan mogelijkheden voor participatie, inclusie, cocreatie en is aandacht voor de mens in 

zowel kwetsbaarheid als kracht. (Trienekens & Hillaert, 2015) 

De verbeelding die plaatsvindt door middel van kunst is essentieel. Muijen & Brohm (2018-2, p. 34) stellen 

zich hierbij de vraag: ‘Hoe kunnen we het nieuwe bedenken zonder verbeelding?’ De vraag is retorisch van 

aard: zonder verbeelding kan het nieuwe niet worden bedacht. De auteurs betogen dan ook om ruimte te 

creëren voor de verbeelding en om vervolgens op nieuwe manieren naar het alledaagse leven te kijken, 

om te komen tot het ‘reframen’ van vraagstukken en door datgene dat als vanzelfsprekend wordt 

beschouwd, te deconstrueren. (Muijen & Brohm, 2018-2, p. 34). Dit raakt ook aan het citaat van de Raad 

van Cultuur (2007), dat in het inleidende hoofdstuk bij deze thesis beschreven staat en waarin de 

verbeeldende kracht van kunst én de waarde voor betekenisgeving wordt aangestipt: ‘Kunst prikkelt vooral 

de verbeelding; kunst schept ongekende vergezichten die mensen kunnen inspireren – en sommigen zelfs 

uitzicht bieden op de zin van het bestaan.’ Kunst doet verbeelden en kunst schept ruimte voor verbeelding, 

zo kun je concluderen.  

Kunst heeft – door haar kracht van verbeelding – ook het vermogen om een kruiwagen te zijn voor nieuwe 

ideeën, evenals nieuwe, betekenisvolle inzichten en perspectieven. Vruchtbare betekenisgeving is gebaat 

bij het oog hebben voor verschillende perspectieven en daarin is het ook van belang de eigen ideeën en 

opvattingen te relativeren. Door middel van kunst kunnen onderzoekspraktijken gestalte krijgen: artistic 

inquiry is hiervan een exponent. Daarbij kan ook met verhalen worden gewerkt, in de zogeheten narratieve 

onderzoeksbenadering (zie onder meer Muijen & Brohm, 2018-2 en Lutters, 2012).  

Een methode die beide benaderingen – onderzoeken middels kunst en verhalen – verenigt, is de Art 

Dialogue Method (ADM), geïntroduceerd door Muijen en Brohm (2018-1; 2018-2). De ADM wordt door de 

auteurs beschouwd als een participatieve onderzoeksmethode die praktische wijsheid binnen 

gemeenschappen beweegt - letterlijk schrijven Muijen en Brohm communities (2018-1, p. 349). Praktische 

wijsheid, ook wel aangeduid met de term phronèsis, wordt gezien als een individuele én collectieve 

kwaliteit. Een wijsheid die tot stand komt in mensen en tussen mensen en die zich manifesteert als een 

samenspel tussen verschillende stemmen, perspectieven en begripsvormingen, die inwerken op elkaar 

(Muijen & Brohm, 2018-2). Het is een wijsheid die volgens Vosman en Baart (2008) de macht van de 

gewoonte vermijdt en die standhoudt in de kracht van organisatorische druk. Het is daarmee zowel 

praktijkgericht en meer dan een ad hoc oplossing (Muijen & Brohm, 2018-2). Muijen en Brohm benadrukken 

het belang van deze wijsheid in een tijd waarin efficiëntie en effectiviteit (te beschouwen als onderdelen 

van doelrationaliteit) veelal overheersen en het waartoe ofwel de betekenis van wat we doen (de 

waardenrationaliteit) ondergeschikt zijn. De ADM is gericht op zowel het ontwikkelen van praktische 

wijsheid als het centraal stellen van de waardenrationaliteit. De ADM is gebaseerd op ‘een samenspel 

tussen het waartoe van de verandering, het verlangen naar het goede leven, de verbeelding van wat 

mogelijk is, zorgvuldig redeneren, en alertheid voor wat er […] speelt,’ zo zeggen Muijen & Brohm, 2018-

2, p. 34. 

Muijen en Brohm wijzen in dit samenspel vijf aspecten aan, die in naamgeving ontleend zijn aan klassieke 

Griekse begrippen. Deze vijf aspecten zijn:  
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Pathos2: het stem geven aan (morele) geraaktheid, passie, fascinatie en bewogenheid. Dit vermogen versterkt 

en benut sensitiviteit voor de ander, relevante details en contexten.  

 

Mythos3: met verbeeldingskracht situaties metaforisch tot expressie brengen; in dialoog met een kunstuiting, 

stem geven aan betrokkenen en details in contexten.  

 

Logos4: het verwoorden van vraagstukken en inzichten als kunst van betekenisgeving door middel van dialoog 

en redernaties.  

 

Ethos5: het reflecteren op het goede leven als zorg voor de gemeenschap, als zelfzorg en als het waarderen 

van esthetische kwaliteiten. 

 

Methodos6: de kunst en vaardigheid van het exploreren van gebeurtenissen, het bevragen van 

vanzelfsprekendheden, het uittesten van ideeën. De kundigheid gefaseerd en gedoseerd het samenspel van 

deze verschillende ‘intelligenties’ in een programma vorm te geven.  

 

(Muijen & Brohm, 2018-2, p. 35)  

 

In de kern van de ADM gaat het om een methodisch ingeleide activiteit waarin mensen elkaar ontmoeten 

en kunst een voertuig is die leidt tot dialogen en betekenisgeving. De ingrediënten van een methode, 

ontmoeting, kunst, dialogen en betekenisgeving, monden uit in wat Muijen en Brohm (2018-2) bestempelen 

als praktische wijsheid. De ADM, zo betogen de auteurs, ‘doet een appèl op mensen zich in een andere 

wereld te verplaatsen door de evocatieve kracht van kunst en de exploratieve kracht van de dialoog.’ De 

waarde van kunst is dat het een bijdrage levert om mensen mee te nemen naar een andere wereld. En 

vanuit nieuwe werelden ontstaan nieuwe betekenissen voor vanzelfsprekendheden of kwesties die om 

duiding vragen.  

Wat in de tot nu toe beschreven theorie nog niet zo uitdrukkelijk naar voren is gekomen, is de waarde van 

spel. Nussbaum schrijft daarover in haar boek Niet voor de winst (2011). Kunst heeft volgens haar als 

primaire functie om de ruimte te bieden om te spelen, deze ‘speelruimte’ te beschermen en bevorderen. 

Hierdoor kan kunst mensen blijven voeden met antwoorden en het inlevingsvermogen uitbreiden. De 

verbeeldingskracht en de emotionele kracht van de mensen worden versterkt en we zijn zo - stelt 

Nussbaum - beter in staat samen te leven.  

 

 
2 Het Griekse woord ‘pathos’ duidt op een bewogenheid, waarbij binnen en buiten met elkaar verbonden zijn. Woorden als em-pathie 
en sym-pathie zijn hiervan afgeleiden.  
3 Ook het woord ‘mythos’ heeft een Griekse herkomst. In de Griekse mythologie mythologie is de verbeelding middels onder meer 
beelden en archetypen karakteristiek.  
4 Logos draait in de klassieke etymologische betekenis om wetmatigheden die ondersteunend werken in het redeneren en begrijpen 
van het grote (kosmische) geheel.  
5 De link tussen het Nederlandse woord ethiek en het Griekse woord ethos ligt voor de hand. Het gaat hierbij vooral om ‘waarden.’  
6 De link tussen het Nederlandse woord methode en het Griekse methodos is eveneens snel te leggen. Muijen & Brohm leggen 
methodos uit als ‘de kunst en vaardigheid van het exploreren van gebeurtenissen, het bevragen van vanzelfsprekendheden, het 
uittesten van ideeën’ (2018-2, p. 41). 
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1.5 ADM en het dialogische proces 
In ‘de andere wereld’ is er ruimte om vanuit dialogen te exploreren. Om op zoek te gaan; op zoek naar 

duiding of naar betekenis. In de dialoog draait het bij uitstek om begripsvorming. Iets wat, zo benadrukken 

Muijen & Brohm (2018-2), besloten ligt in de etymologie van het woord: dia betekent ‘doorheen’ en logos 

staat voor ‘woord of wetmatigheid’. Een dialoog zou beschouwd kunnen worden als een duidend 

samenspel door woorden en wetmatigheden heen.  Dialogiseren is volgens de auteurs te zien ‘als een 

emergente kwaliteit tussen mensen, voortkomend uit het samenspel tussen afstemming, vervoering, 

verbeelding, zingeving, vinden en zoeken, het belichaamde verleden en verlangen naar wat mogelijk is.’ 

(2018-2, p. 38) Ook stellen zij dat: ‘Dialogue refers both to a kind of internal understanding, a way of sense-

making by reflecting on internal voices and experiences, as a way of voicing understanding (“logos”) in-

between (“dia”) people, trying to come to a mutual understanding’(Muijen & Brohm, 2018-1, p. 351). 

De dialoog is dus te beschouwen als een manier van betekenis geven, vanuit innerlijke reflecties en 

stemmen, waarbij een kern ligt in het wederzijds begrijpen. Kunst leidt daarbij niet noodzakelijkerwijze tot 

de dialoog, maar werkt dialogiserend in een andere taal of medium. Bijvoorbeeld middels klanken, 

bewegingen of beelden. Juist dit vermogen van kunst om dialogiserend te werken, zou opgevat moeten 

worden als hét centrale onderdeel in narratieve, existentiële en hermeneutische tradities die door filosofen 

als Heidegger, Levinas, Buber, Habermas en Gadamer in hun basis zijn gevormd. (Muijen & Brohm, 2018-

1, p. 351) Binnen de ADM zijn kunstuitingen te beschouwen als een ‘derde stem’ in het dialogische proces 

(Muijen & Brohm, 2018-2). Dit benadrukt eens te meer de betekenisgevende waarde van kunst. Kunst, zo 

stellen Muijen en Brohm (2018-2), is geen doel op zich en zou ook niet gereduceerd moet worden tot een 

“tool”. Dat betekent dus: ook de waarde van kunst als instrument (de instrumentele waarde) is hier niet of 

in mindere mate aan de orde.  

Het dialogische proces binnen de ADM is een hoofdingrediënt in processen van betekenisgeving. Hoewel 

dit ingrediënt binnen alle vijf aspecten en hun samenspel een onderdeel is, zijn er twee aspecten aan te 

wijzen waarin het substantieel aanwezig is: mythos en logos. Mythos gaat in wezen vooraf aan logos: hier 

gaat het over het creëren van levende metaforen in een co-creatieve dialoog. Het draait om het aanspreken 

van verbeeldingskracht. De dialoog start met hoe je ‘iets’ wilt verbeelden. Hierbij is (gezamenlijke) 

associatiekracht nodig. Datgene dat wordt verbeeld, wordt verbonden met wat Muijen & Brohm (2018-2, p. 

36) ‘een dialogisch onderzoekend proces van collectieve betekenisgeving’ noemen. Daarbij worden kleine 

verhalen en anekdotes in een bredere context en geschiedenis geplaatst. In mythos kunnen tal van 

kunstuitingen van waarde zijn: ze geven een stem en taal in de (innerlijke en gezamenlijke) dialoog.    

De dialoog ligt in logos besloten ‘het verwoorden van vraagstukken en inzichten als kunst van 

betekenisgeving door middel van dialoog en redernaties’ (Muijen & Brohm, 2018-2, p. 35). De kracht van 

logos zit in het art-based onderzoek (de onderzoekende kracht) en de dialogen. De dialogische 

communicatie plaveit wegen voor gezamenlijke verkenningen van sociale en existentiële vraagstukken. Dit 

gebeurt doordat mensen responsief zijn voor elkaar, open minded en bereid zijn om naar elkaar te luisteren. 

In alles is het proces van leren van elkaar, verweven. In het proces van ‘dieper leren’ vinden 

hermeneutische processen op twee niveaus plaats: innerlijk, in het individu, en samen met anderen. (Muijen 

& Brohm, 2018-1, p. 356) Je kunt, kortom, stellen dat het (collectieve) redeneren en dialogiseren zowel tot 

innerlijke als gezamenlijke betekenisgeving leidt. Zoals gezegd gaat het vooral om het samenspel van de 
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vijf aspecten: zo brengt pathos de expressieve kracht. Zonder een sterk emotioneel of bewogen verhaal, 

bestaat er het risico van een bleke, cognitief ingestelde woordenwisseling. En ook zal er methodos nodig 

zijn om het dialogiserende proces richting en focus te geven en er zal sprake moeten zijn van ethos: 

waarden die op het spel staan. Daar waar mythos en logos inherent zijn aan het proces van 

betekenisgeving, zijn de andere drie aspecten voorwaardelijk. Alleen vanuit een goede vertegenwoordiging 

van de vijf aspecten en een vruchtbaar samenspel zal ware betekenisgeving tot stand komen.  

1.6 Tot besluit 
Er zijn een aantal wezenlijke procesfactoren aan te wijzen in de wijze waarop gezamenlijke betekenisgeving 

in sociaal-artistieke ontmoetingen tot stand komt en waarmee de vraag ‘Welke processen die leiden tot 

gezamenlijke betekenisgeving in sociaal-artistieke ontmoetingen worden beschreven door experts?’ 

beantwoord kan worden. Een wezenlijke factor is gelegen in verhalen. Verhalen zijn te beschouwen als de 

voertuigen die – mits ze ruimte en aandacht krijgen – aan de start liggen van ieder proces van 

betekenisgeving. Ieder proces van betekenisgeving gaat gepaard met verhalen die worden geconstrueerd, 

gedeconstrueerd en gereconstrueerd.  
De rol van kunst is meervoudig. Er zijn vier rollen (of procesfactoren) die als essentieel aangewezen kunnen 

worden voor sociaal-artistieke ontmoetingen:  

 

1. Middels kunst kan (een) ruimte gecreëerd worden. Er wordt hierbij ook wel gesproken over de 

mediale ruimte, tussenruimte of een vrijplaats. 

2. Kunst herbergt verschillende talen, waarmee ze de mogelijkheden vergroot voor mensen om zich 

met een eigen stem uit te drukken.  

3. Kunst neemt je mee naar een ‘nieuwe’ of ‘andere’ wereld. In die wereld kunnen verhalen in een 

‘nieuw’ licht komen te staan en daarmee kan een ‘nieuwe’ betekenis opkomen. Er ontstaan 

betekenissen die op andere plekken mogelijk niet hadden kunnen ontstaan.   

4. Kunst wakkert verbeeldingskracht aan. Hiermee krijgen onder meer nieuwe ideeën de kans te 

ontluiken en te groeien. 

 

Verhalen worden verteld en krijgen vervolgens in de dialoog meer of nieuwe betekenis. Voor zowel verhalen 

als de dialoog is het van belang dat er ruimte voor bestaat: verhalende ruimte en dialogische ruimte. Een 

wezenlijk onderdeel in processen van betekenisgeving is ook het begrijpen. Hierin is juist het gezamenlijke 

een kernfactor. Door gezamenlijk en vanuit de dialoog licht te werpen op verschillende verhalen of 

onderdelen uit verhalen en deze te onderzoeken, kan er vanuit een ‘collectief weten’ en ‘dieper leren’ meer 

begrip komen. Het is ‘de kracht van samen’ die bijdraagt aan het proces van betekenisgeving.  

De kern van het proces van gezamenlijke betekenisgeving – die tevens een antwoord herbergt op de 

deelvraag die in dit hoofdstuk centraal staat - ligt in een dialogisch onderzoekend proces van collectieve 
betekenisgeving middels kunst. Hoewel ik me er bij de start van het Reisgezelschap in 2014 nog niet 

van bewust was, is het aansturen op en het ‘creëren’ van betekenisgeving in sociaal-artistieke 

ontmoetingen te beschouwen als een methodische activiteit. De ADM geeft goed uitdrukking aan deze 

methode. Zowel kunst als de dialoog staan hierin centraal. In de uitleg die Muijen en Brohm (2018-1 & 
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2018-2) geven aan de ADM zijn cruciale procesfactoren te ontdekken, zoals de ruimte die nodig is voor 

verhalen en de dialoog, het vermogen van kunst om deze ruimte te faciliteren en de dialogiserende werking 

die uitgaat van kunst. Wat er precies gebeurt in betekenisgevende processen binnen sociaal-artistieke 

ontmoetingen laat zich niet in een paar woorden uitleggen: het is een betrekkelijk complex geheel. 

Niettemin is er een kern waarin kunst, verhalen, ruimte, aandacht, dialogen, onderzoeken, dieper leren, 

begrijpen en nieuwe verhalen wezenlijke procesfactoren (of ingrediënten) zijn. Deze factoren, evenals de 

vijf aspecten methodos, mythos, logos, pathos en ethos die Muijen en Brohm onderscheiden, bieden een 

begripsinstrumentarium aan de hand waarvan de bewuste processen te verklaren zijn. De vijf aspecten 

van Muijen en Brohm zullen in de volgende twee hoofdstukken het ordeningsstelsel bieden bij 

respectievelijk de analyse van een van de sociaal-artistieke ontmoetingen van het Reisgezelschap en de 

analyse van datgene dat over verschillende ontmoetingen is gezegd en geschreven.  
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2. Processen van betekenisgeving in sociaal-artistiek 
ontmoeten: een praktijkcasus 
In dit hoofdstuk zal ik de wijze waarop gezamenlijke betekenisgeving tot stand komt in sociaal-artistieke 

ontmoetingen van het Reisgezelschap verkennen door één specifieke ontmoeting te beschrijven en te 

analyseren aan de hand van het begripsinstrumentarium dat in het voorgaande hoofdstuk naar voren is 

gekomen. De vijf aspecten die benoemd worden in de ADM - methodos, mythos, logos, pathos en ethos – 

vormen daarbij het ordeningsstelsel voor dit hoofdstuk. Alhoewel betekenisgeving juist tot stand komt door 

het samenspel van de verschillende aspecten, zullen ten behoeve van de in- en overzichtelijkheid de 

aspecten vooral afzonderlijk belicht worden. De ontmoeting die ik uitlicht staat in haar volledigheid 

beschreven in bijlage 1. Ik zal beginnen met beschrijven wat er rondom ieder van de aspecten in de 

ontmoeting gebeurde en zal vervolgens aangeven waarin dit overeenkomt met de theorie uit hoofdstuk 1 

en waar misschien een aanvulling of kanttekening geplaatst kan worden.  

Op 22 februari 2019 werd een sociaal-artistieke ontmoeting georganiseerd voor de opleiding Social Work 

met het thema Collectief en inclusief werken in de kunst en zorg, verzorgd door Theaterstudio Speels 

Collectief. Bij Speels Collectief wordt met mensen met én zonder een zorgachtergrond gewerkt. 

Betrokkenen bij deze ontmoeting waren: elf spelers met fysieke en verstandelijke beperkingen, twee 

studenten van de opleiding docent theater, een student social work, een muzikant, een regisseuse, drie 

begeleiders van de spelers, publiek bestaande uit studenten en docenten Social Work, SPH, vaktherapie, 

minor creativiteitsontwikkeling en vrienden en bekenden van de spelers. In het spel en ook in het naspel 

werd betekenis gegeven – zo valt ook in het inleidende hoofdstuk te lezen. Door de beschrijving en analyse 

zal ik een antwoord geven op de tweede deelvraag van het onderzoek: Hoe komt gezamenlijke 

betekenisgeving tot stand in een van de sociaal-artistieke ontmoetingen van het Reisgezelschap, geordend 

volgens de vijf aspecten van de Art Dialogue Method?  

2.1 Methodos: Het uitzetten van een actiekoers 
In de voorbereiding naar de ontmoeting van 22 februari had ik contact met de regisseuse van Speels 

Collectief over praktische zaken, maar juist ook over de inhoud van de ontmoeting. We vonden het beiden 

belangrijk goed tijd te nemen om met elkaar af te stemmen over waar een dergelijke ontmoeting eigenlijk 

om moet gaan en welke ingrediënten daar dan bij horen. In die afstemming aan de telefoon en via de mail 

zochten we naar elkaars taal en gezamenlijke woorden voor het waarom we heel basaal dit werk op deze 

manier doen. We deelden de overtuiging dat het thema Collectief en inclusief werken pas echt zou gaan 

leven als het op verschillende manieren aan bod zou komen in de ontmoeting. Door te ervaren in de 

voorstelling, maar juist ook aan den lijve ondervinden door met iedereen gezamenlijk op de vloer een 

kennismakingsoefening te doen en daarna in kleine groepjes van spelers met een aantal mensen uit het 

publiek, gezamenlijk een nieuwe variant op de voorstelling te creëren. Naast het ervaren en maken wilden 

we ook expliciet tijd nemen om gezamenlijk te reflecteren op de middag.  Dit resulteerde in onderstaande 

opzet van de middag: 

 



 22  

12.20 Inloop 

12.30 Beginpraatje, korte energizer met het publiek  

12.35 Start voorstelling  

13.00 Warming-up met publiek vanaf de tribune/zitplek 

13.10 Interactieve kennismaking-improvisatie met elkaar op de vloer/podium 

13.30 Ontwerpen van een nieuwe scène in kleine groepjes (helft van het publiek) rondom een speler. De 

rest observeert. 

13.45 Start voorstelling met nieuwe scènes 

13.50 Wisselen met andere helft publiek – ontwerpen nieuwe scène 

14.05 Start voorstelling met nieuwe scènes 

14.15 Nagesprek  

We hadden in de aanloop naar deze ontmoeting ervaren dat het organiseren van een ontmoeting in deze 

vorm en betrokkenheid van een dergelijk divers gezelschap stroef was verlopen. Het bleek niet goed te 

passen in de manier waarop de HAN zich organiseert in verschillende opleidingen en roosters en werd ook 

niet direct enthousiast ontvangen door docenten wat betreft inschrijvingen om aanwezig te zijn met 

studenten. Toch vonden we het wél belangrijk om dergelijke ontmoetingen te organiseren waarbij over de 

eigen grenzen en die van het beroep en leefwereld heen gekeken wordt. Om echt toe te komen aan het 

gezamenlijk betekenisgeven aan thema’s als inclusief en collectief werken, moet je mensen uit 

verschillende werelden bij elkaar brengen was onze overtuiging. We hebben daarom extra goed nagedacht 

over hoe de mensen te prikkelen en via welke communicatie (Facebook, posters, mond op mond).  Het 

resulteerde in onderstaande aankondiging: 

Voorstelling 22 februari 2019  Hogeschool Nijmegen voor de studenten 
Social Work   
Speels Collectief speelt een voorstelling en verzorgt een workshop over 

collectief en inclusief werken in de Kunst en Zorg: energizer, interactief 

gedeelte en nagesprek met het publiek. 

Voorstellingsinformatie:  

Titel: In het voorbijgaan 

Een speelse parade van talloze passanten die verschijnen, voortbewegen en 

verdwijnen, van donker naar het licht. Achterstevoren, ondersteboven, struikelend, gedragen strompelend, 

of vliegend. Een beeldende en muzikale voorstelling over een oneindig aantal manieren van voortbewegen.  

Voorstelling door Speels Collectief, Theaterstudio voor iedereen met en zonder zorgachtergrond. 
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Spel: Joanne, Martijn, Frank, Beppie, Christa, Stanley, Emma, Henk Jan, Jasmijn, Ineke, Ilse, Robbert, 

Hendrie, Marion en Marjolein. 

Regie: Sanne Arbouw | Muziek: Paul Freriks. 

De begeleiding van de ontmoeting gebeurde grotendeels door Sanne, de regisseuse van Speels Collectief. 

Na mijn welkomstpraatje vertelde ze kort iets over Speels Collectief en de manier van werken. Ze heeft 

een hartelijke, warme manier van vertellen en uitnodigend, open blik in haar contact maken. Dat viel me 

ook al op toen ze voorafgaand met de spelers een warming-up deed. Voor alle spelers en hun persoonlijke 

probleempjes met koffiebekers, rolstoelen en kleding had ze 

aandacht. Ook sprak ze de spelers en begeleiders aan op 

ieders taak en controleerde of dit gebeurde. Ze was duidelijk 

‘de baas’.  In – voor henzelf bekende – verdeling van rollen 

en taken werd gezamenlijk voorbereid op wat ging komen. 

Tijdens het interactieve deel na de voorstelling en het ontwerpen van de 

nieuwe scènes stuurde Sanne de groep door op dezelfde uitnodigende manier aanwijzingen en 

complimenten te geven en de tijd in de gaten te houden. De dialoog wordt door Sanne en mij begeleid om 

zo de verschillende thema’s en verbindingen met opleiding, spelers, maakproces, etc. ook echt aan bod te 

laten komen. Ieder die wil, krijgt het woord. 

In wezen hebben we deze sociaal-artistieke ontmoeting als ADM opgezet, zo besef ik in retroperspectief. 

We hebben er met onze gezamenlijke actiekoers en begeleidingsstijl van Sanne expliciet op aangestuurd 

(methodos) om in de ontmoeting gezamenlijk betekenis te geven aan de thema’s collectiviteit en inclusie 

(ethos). Procesfactoren die we daarbij zelf hebben geaccentueerd waren (naast het creëren van een 

overzichtelijk programma): spel (mythos), verhalen die in de voorstelling en in het nagesprek werden 

gespeeld en verteld (pathos) en de dialoog (logos). Door deze doordachte opbouw ontstond voor de 

aanwezigen een veilig kader om zich met elkaar en de thema’s bezig te kunnen houden. Er ontstond een 

mediale ruimte.  

De ontmoeting die hier centraal staat startte met de voorstelling In het voorbijgaan. Hierin is de in hoofdstuk 

1 beschreven narratieve ruimte als ’podium voor vertelling van een gestolde werkelijkheid’ te herkennen. 

Hier startte het door van Haaster benoemde cyclische proces van betekenis geven: ‘het zoeken naar 

betekenis start in de narratieve ruimte en eindigt in de dialogische ruimte’ (Van Haaster, 2008, p. 91). 

Interessant voor vervolgonderzoek is mijns inziens het beschouwen van de manier van werken van Speels 

Collectief tijdens het repetitieproces; de reguliere ontmoetingen voorafgaand en na een ontmoeting als 

deze. Immers, zoals in hoofdstuk 1 beschreven wordt, een verhaal dat op het podium verteld wordt is op 

haar beurt het resultaat van betekenisgeving in de dialogische ruimte aan de hand van de verhalen van de 

spelers en gevoerde dialoog. Misschien werkt Speels Collectief altijd wel op ADM-wijze? 

De voorstelling In het voorbijgaan lijkt een manier om (zoals Ricoeur in hoofdstuk 1 beschrijft) ervaringen 

en gebeurtenissen om te zetten in (theater)taal teneinde ze beter te kunnen gaan begrijpen. Is dat ook zo 

bedoeld ingezet? Werden de ervaringen inderdaad letterlijk op afstand in een scène bekeken tijdens het 

repetitieproces? Hoe werd toen gezamenlijk betekenis gegeven? Welke betekenis had dit voor de spelers? 
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Hielp het hen die zich soms moeilijk uit kunnen drukken in gesproken taal bijvoorbeeld om het in bewegings- 

en theatertaal te doen? Hoe begeleidden de regisseuses dat? Werd tijdens de repetities ook een mediale 

ruimte gecreëerd? Dat lijkt op te maken uit de ontmoeting, maar kan nu niet met zekerheid gezegd worden.  

2.2 Mythos: het aanspreken van verbeeldingskracht 
De ontmoeting startte met de theatervoorstelling In het voorbijgaan waarin als theatraal verhaal an sich al 

betekenisvolle thema’s besloten lagen. Daarna werd het publiek uitgenodigd om – op het podium kennis te 

maken met de spelers en elkaar. “De volgende keer dat de muziek stopt, maak je met één iemand in de 

buurt fysiek contact,” is de opdracht van Sanne. Er wordt gelopen, gestopt, naar elkaar gekeken en 

gelachen. Iedereen doet mee en werkt via een aantal spelopdrachten toe naar één groot collectief 

bouwwerk van aan elkaar verbonden mensen. Wat daarna volgt is een uitnodiging aan iedereen uit het 

publiek om mee te spelen, met de vraag: “Op welke manieren kun je nog meer voorbij-komen?” Er vormen 

zich groepjes rondom de acteurs. Ze overleggen, proberen gekke dingen, maken grappen en stellen zich 

op achter de coulissen. Het is weer donker. “Iedereen klaar?” vraagt Sanne Arbouw de regisseur. De 

voorstelling begint opnieuw. Verschillende mensen uit het publiek lopen samen met de acteurs het podium 

over. Ze worden muzikaal begeleid door mensen uit het publiek die improviseren op wat ze zien gebeuren.   

De voorstelling was een verzameling van wat Kunneman in hoofdstuk 1 noemt ‘kleine, persoonlijke 

verhalen die gaan over trage vragen. Ze reiken naar diepe lagen die gaan over zingevingsvraagstukken 

met een lang doorlooptijd’. Gezamenlijk vormde dit het ‘grote verhaal’ over thema’s als jezelf tonen, 

meedoen, inclusie en collectiviteit.  

 

 

 

 

In bovenstaande foto’s 7is letterlijk zichtbaar op welke manieren spelers voorbij-kwamen; manieren waarop 

je allemaal jezelf kunt laten zien, samen en alleen. Hierin was de rol van kunst in het verstrekken van een 

eigen taal of stem waar in hoofdstuk 1 over werd geschreven goed te herkennen. Ook andere rollen van 

kunst waren goed terug te zien: in het theaterspel werden we meegenomen naar andere, nieuwe werelden, 

waarin onder meer verbeeld werd hoe mensen met en zonder beperking samenleven op andere manieren 

dan in het dagelijkse leven. Naast de eigen betekenis die het publiek voor zichzelf wellicht al gaf aan de 

thema’s collectiviteit en inclusie, werden nu nog meer mogelijke perspectieven getoond, waardoor ze via 

de verbeelding meer loskwamen van die van henzelf. Het publiek werd meegenomen in een wereld van 

verbeelding waarin het accent lag op mogelijkheden; aangewakkerd door het medium theater. Het bood de 

opening naar de eerder beschreven mediale ruimte waarin het publiek daarna tijdens het samenspelen (in 

de interactieve oefeningen op de vloer en bedenken van nieuwe scènes) artistiek werd geprikkeld om zowel 

individueel als samen te verbeelden hoe men denkt over jezelf tonen, meedoen, inclusie en collectiviteit. 

 
7 Zie Artistiek Onderzoek voor de volledige beschrijving van de ontmoeting. 
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Men werd zoals in hoofdstuk 1 beschreven ‘uitgenodigd stem te geven aan (morele) geraaktheid bij 

kwesties, passie en waarden (…).’ (Muijen & Brohm, 2018-2, p. 34). 

 

Het fysiek en verbeeldend bewegen 

langs andermans (verschillende) 

perspectieven was bij wijze van artistic 

inquiry (beschreven in hoofdstuk 1) in 

mijn ogen een belangrijke voorwaarde 

om ‘in het veld van gezamenlijkheid’ 

terecht te komen. Het veld waarin daadwerkelijk gezamenlijk gezocht wordt naar nieuwe betekenissen van 

collectiviteit en inclusie en niet louter persoonlijke meningen overheersten. Kunst – theatrale en fysieke 

spelvormen – werd in deze ontmoeting duidelijk als derde stem in de dialoog over collectief en inclusief 

werken ingezet. Met als zichtbaar resultaat een nieuw gezamenlijk verhaal. Ineens was er een nieuw 

geformeerd ‘theatergezelschap’ mét publiek dat mee-acteert. Grenzen waren opgebroken, verschillen 

opgeheven. De nieuwe spelers toonden nieuwe scènes, nieuwe verbeeldingen van collectiviteit en inclusie 

door hoe ze in beweging, in kleding, in wat ze zeiden en ook met de muziek op elkaar afgestemd waren. 

In het spel ontstond rolvervaging. Het was helemaal niet meer duidelijk wie acteur, student, docent, 

regisseur of wat dan ook was. Vanuit het contact, de verbinding en de gezamenlijke ideeën over 

voorbijgaan kreeg bijvoorbeeld de acteur met een verstandelijke beperking nu de rol van expert om aan 

studenten en docenten te vertellen hoe de scène eruit moest zien en genoot de docent van het 

ondergeschikt zijn. Spelenderwijs werd wat in hoofdstuk 1 beschreven wordt ‘ruimte gecreëerd voor de 

verbeelding en om vervolgens op nieuwe manieren naar het alledaagse leven te kijken, te komen tot het 

‘reframen’ van vraagstukken en door datgene dat als vanzelfsprekend wordt beschouwd, te deconstrueren. 

(Muijen & Brohm, 2018-2, p. 34). 

Kanttekening die ik hierbij wil maken is de volgende. In de ontmoeting werden grotere thema’s aangeraakt 

als collectiviteit, inclusie, maar ook diversiteit, jezelf zijn en jezelf tonen. De kracht lag mijns inziens in het 

ervaren van de thema’s, het in speelse dialoog verkennen hiervan, ideeën uitwisselen en met elkaar 

verbeelden hoe het nog meer kan. Wat nu minder naar voren kwam is het expliciet nagaan welke betekenis 

dit daadwerkelijk voor de deelnemers had. Ik had achteraf graag nog willen weten welk effect deze 

ontmoeting op verschillende deelnemers had en hoe ze nu persoonlijk (misschien anders) dachten over de 

thema’s en zichzelf hierin. Daar was nu niet de tijd voor. Tegelijk zie ik ook bevestigd dat het inderdaad 

trage vragen zijn zoals Kunneman zegt in hoofdstuk 1. De vragen over collectiviteit, inclusie en diversiteit 

speelden al lang voor deze ontmoeting bij de verschillende deelnemers. De betekenisgeving die plaatsvond 

in de ontmoeting was al een resultaat van de betekenisgeving die bij ieder aan de ontmoeting vooraf was 

gegaan. En: de betekenisgeving is na de ontmoeting zeer waarschijnlijk doorgegaan. Later zijn misschien 

wel ‘kwartjes’ gevallen bij mensen. Processen van betekenisgeving reiken daarmee wat mij betreft óver de 

ontmoeting heen en vragen inderdaad een ‘lange doorlooptijd’ (Kunneman, 2005). Desalniettemin had het 

misschien interessant kunnen zijn in de ontmoeting wat gerichter aandacht te geven aan ieders persoonlijke 

betekenisgeving door bijvoorbeeld af en toe de tijd te geven een paar woorden te formuleren en achteraf 
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verzamelen. Hierdoor zou bovendien de praktische wijsheid (pronèsis) die ontstond in de ontmoeting en 

zichtbaar werd in de (nieuwe) bewegingen en scènes, ook in woorden bewaard en op een later moment 

gedeeld kunnen worden. Waardoor het gezamenlijk betekenis geven aan collectiviteit en inclusie dóór zou 

kunnen gaan, ook na de ontmoeting en ook met andere mensen.  

2.3 Pathos: de kracht van (morele) geraaktheid en sensitiviteit voor onderstromen 
Aanvankelijk worden alle aanwezigen individueel aangesproken in hun gevoel. De spelers om zichzelf te 

(durven) laten zien op het podium en expressie te geven aan wie ze zijn. Het publiek door de voorstelling 

te ervaren; receptief te ontvangen. Geraakt te worden door dat wat ze herkennen, of niet, wat verrast, wat 

nieuw is. De expressie in de voorstelling wordt versterkt doordat gebruik gemaakt wordt van 

geïmproviseerde muziek. De gespeelde scènes wordt kracht bijgezet doordat bijvoorbeeld de voetstappen 

van voorbijgaande mensen in hetzelfde ritme benadrukt worden met een muziekinstrument. Soms een voor 

de hand liggende waardoor de scène extra duidelijk wordt, soms juist een onverwacht geluid waardoor een 

verrassend effect ontstaat wat vaak resulteert in een lach. Het geeft een grappig effect. Op deze manier 

worden allerlei emoties getoond in beweging, gezichtsuitdrukking en muziek samen. Vrolijk, boos, gejaagd, 

lui, verdrietig, zenuwachtig; allemaal emoties die universeel en herkenbaar zijn voor iedereen. Door deze 

herkenning ontstaat de innerlijke dialoog tussen het de voorstelling – het kunstwerk – en de individuen in 

het publiek. De dialogische ruimte wordt geopend. Er ontstaat interesse vanuit het publiek om meer te zien. 

Ze worden door het ervaren van de voorstelling als het ware ontvankelijk gemaakt voor wat daarna komt; 

de gezamenlijke dialoog. Aanvankelijk zat het publiek stil (netjes zoals wordt verwacht) te kijken en luisteren 

naar de voorstelling. Zo ‘hoort dat immers’. Naarmate ook meer gekke, onverwachte scènes in de 

voorstelling voorbij-kwamen en ook niet altijd alles goed ging zoals gepland, kwam het publiek ook wat 

meer los. Ze bewogen meer, reageerden meer hoorbaar. Hierin is te zien hoe de kunst een mediale ruimte 

ontlokte die de zintuigen prikkelde, emoties ontlokte en opriep tot spontane expressie.  

Hier werd in het volgende onderdeel gebruik van gemaakt doordat Sanne iedereen uitnodigde op de 

speelvloer. Men hoefde bewust nog geen woorden te geven aan het gevoel, maar mocht het ‘gewoon 

doen’. Op een fysieke, speelse manier werden de aanwezigen uitgenodigd ‘stem te geven’ aan dat wat ze 

zojuist had geraakt. Via spelopdrachten worden allerlei manier van fysiek contact maken uitgeprobeerd op 

een speelse manier en mensen krijgen daarmee inzichten in hoe anderen en zijzelf dat doen. Ze worden 

speels ‘gedwongen’ om met vreemden contact te leggen en daarin misschien wel over allerlei persoonlijke 

barrières heen te stappen. Hier wordt in mijn ogen een belangrijke bodem voor gezamenlijke 

betekenisgeving aan gelijkwaardigheid en inclusie gelegd. Aan iedereen wordt hetzelfde gevraagd. Het 

maakt dan even niet meer uit wie je bent en of je dan in een rolstoel zit of niet. Iedereen maakt contact en 

toont interesse in anderen. Hier is het vierde wezenlijke element in processen van betekenisgeving te 

herkennen zoals het in hoofdstuk 1 beschreven wordt. Aandacht. ‘Je naar anderen toe bewegen en je 

voegen naar anderen in onder meer tijd, ritme en taal om zo de taal en het verhaal van anderen te kunnen 

zien, horen en voelen; te Verstehen.’. Er ontstond een gezamenlijke energie en gevoel van ‘dit is leuk!’ 

Vanuit deze collectiviteit werden de nieuwe scènes gecreëerd waarin de gezamenlijke geraaktheid en 

individuele passie tegelijk tot verbeelding gebracht werd. Ieders stem, (fysieke) mogelijkheden en lef om te 

spelen werd onderdeel van het gezamenlijke, nieuwe (theatrale) verhaal over collectiviteit en inclusie. 
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Allemaal (aandacht, verscheidenheid aan talen, verhalen) herkenbaar als wezenlijke elementen in 

betekenisgeving zoals in hoofdstuk 1 beschreven.  

 

2.4 Logos: de exploratieve kracht van de verrijkende en kritische dialoog 
Klassiek gezien wordt het podium beschouwd als de narratieve ruimte, de ruimte waarin het verhaal verteld 

wordt en waar het publiek – vanaf een afstandje – naar kijkt en luistert. Wat in de ontmoeting In het 

voorbijgaan zichtbaar wordt, is dat het podium gaandeweg verandert in een dialogische ruimte en dat 

eigenlijk de hele theaterzaal steeds meer meedoet als mediale ruimte voor dialoog met kunst als derde 

stem. In onderstaande tabel is deze beweging te zien. 

  

Voorstelling 

 

Spelers + publiek 

afzonderlijk 

 

Narratieve ruimte op het 

podium 

 

 

 

 

Interactie op de vloer 

 

 

Spelers + publiek 

gemengd 

 

 

Dialogische ruimte op 

het podium 

 

 

 

 

Nieuwe scènes 

 

 

Spelers + publiek in 

gemengde groepjes 

 

 

Narratieve ruimte op het 

podium 

 

 

 

 

Nagesprek 

 

 

Spelers + publiek 

samen 

 

 

Dialogische ruimte 

overal 

 

In de verschillende onderdelen van het programma (voorstelling, interactie en ontwerpen van nieuwe 

scènes) worden de centrale thema’s op verschillende manieren in dialoog gebracht. Om het dialogische 

proces op gang te brengen geldt de titel van de voorstelling als eerste direct al als metafoor. Daarnaast 

wordt in het beginpraatje benoemd wat de thema’s van de ontmoeting zijn, namelijk Collectief en inclusief 

werken met kunst & zorg. Dit alles geeft het publiek richting in het kijken en met het spelen van de 

voorstelling In het voorbijgaan start ook al de interne dialoog tussen de kunst en de kijker. Zo schept de 

voorstelling een mediale ruimte waarin eerst het verhaal wordt verteld (mythos) en direct daarmee de 

dialogische ruimte (logos) wordt gecreëerd. De ruimte voor zowel het innerlijke dialoog als ook de 

onderlinge dialoog. Kunst en de artistieke spelvormen werkten hierbij, zoals gesteld in hoofdstuk 1, 

dialogiserend.  

De dialoog tijdens deze ontmoeting draait voornamelijk om die in fysieke en spelmatige zin. Mensen 

proberen allerlei manieren van fysiek contact maken uit op een speelse manier en krijgen daarmee 

inzichten in hoe anderen en zijzelf dat doen. Iedereen praat door elkaar en met iedereen. De 
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spelopdrachten worden steeds moeilijker, de dialoog bevat steeds meer factoren om rekening mee te 

houden. Lopen op het ritme van de muziek, luisteren naar de muziek, oogcontact maken met mensen om 

je heen en steeds meer fysiek contact maken met de mensen om je heen. De spelopdrachten worden zo 

opgebouwd dat op een gegeven moment één collectief netwerk van fysiek verbonden mensen zichtbaar 

wordt met allerlei vormen en kleuren van menselijke expressie. Iedereen doet mee. De mediale ruimte voor 

dialoog die door de voorstelling is geopend, wordt nu door iedereen gezamenlijk betreden en ‘gevuld’ met 

(nieuwe) verschijningsvormen. Van een collectieve – en fysiek - gevoerde dialoog werd vervolgens de stap 

gemaakt naar het voeren van dialogen in kleine gemengde groepjes. Een aantal mensen uit het publiek 

samen met een speler van Speels Collectief. Ze maken nader kennis met elkaar en overleggen over op 

welke manieren je allemaal voorbij kunt komen: hierin is een duidelijk element van (artistiek) onderzoeken 

terug te zien. Vanuit de inspiratie opgedaan uit zowel de voorstelling als de interactieve kennismaking met 

elkaar worden ideeën verwoord en samen uitgeprobeerd. Daarbij wordt ook allerlei materiaal betrokken 

zoals rolstoelen, karretjes en stokken. De groepjes worden zo uitgedaagd om vanuit het gezamenlijke veld 

van ideeën een voorstel voor een nieuwe mogelijke manier van voorbijgaan te ‘formuleren’ in theatrale taal. 

Kunst wordt gebruikt als bemiddelaar. Met de nieuwe scènes wordt opnieuw een narratieve vertelruimte 

gecreëerd die een nieuwe - of vervolg op de eerste – interne dialoog met het publiek op kan roepen. Echter, 

doordat het publiek meedoet is de scheiding tussen podium en tribune verdwenen. Er wordt collectief en 

inclusief gewerkt en ter plekke, letterlijk zichtbaar nieuwe betekenis gegeven – verbeeld – aan de thema’s 

collectiviteit en inclusie. En er is nog geen woord óver gezegd; het is alleen nog maar ervaren en gedaan.  

Als laatste is ‘het woord’ zelf expliciet aan de beurt. In een nagesprek wordt een reflectieve dialoog gevoerd 

met alle aanwezigen. Daarbij gaat het over ieders ervaring van de middag, de effecten van deze methode 

van inclusief en collectief werken, kansen en belemmeringen die aanwezigen zien om vaker zo te werken 

en worden verbinding gelegd tussen de ervaringen en inzichten van deze ontmoeting met ieders leef-, 

werk- en opleidingswereld. Ieder die wil, krijgt het woord en zo komen zowel spelers, studenten, docenten 

als regisseuse en begeleiders van de spelers aan het woord. Ze vertellen wat er nieuw, opvallend, 

spannend is en wat ze meenemen naar hun eigen werkpraktijk als sociaal werker bijvoorbeeld. Er wordt 

herkenning uitgesproken en opluchting over het gevoel ‘gewoon jezelf’ te kunnen zijn en ‘mee te mogen 

doen’. Er zijn er ook die stil luisteren. Hier werd in woorden gevat wat in de hele ontmoeting zichtbaar was 

als het in hoofdstuk 1 beschreven ‘dialogisch onderzoekend proces van collectieve betekenisgeving waarbij 

kleine verhalen en anekdotes in een bredere context en geschiedenis geplaatst.’ Hiervan kan niet alleen 

door de aanwezigen geleerd worden, maar kan de kennis ook meegenomen worden naar andere 

momenten en bijvoorbeeld specifieke programmaonderdelen van de opleidingen van ArtEZ en Social Work. 

Wat in de beschreven ontmoeting duidelijk naar voren komt en in de theorie minder beschreven wordt, is 

de invloed van de fysieke ruimte op de dialoog en het proces van betekenisgeven. De theaterzaal waar de 

ontmoeting plaatsvond, geeft van zichzelf al een betekenis. Mensen komen binnen met ervaring in het zien 

van voorstellingen, anderen hebben die ervaring niet. De hoogte van de ruimte, de theaterlichten, de 

oplopende tribune, het roept allemaal iets op wat bij ieder verschillend is. We hebben in de ontmoeting 

bewust gespeeld met de fysieke ruimte. Publiek op het podium en achter de coulissen. Niet stilzitten en 

kijken op de tribune, maar meepraten. De hele ruimte werd gaandeweg steeds meer een plek om 

gezamenlijk te leren en onderzoeken. De fysieke omgeving vormde zo van zichzelf al een tussenruimte: 
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tussen kunstzinnige presentatieruimte, leslokaal en therapeutische (hermeneutische) cirkel in. Dit element 

– de invloed van fysieke ruimte op processen van betekenisgeving - zou in een vervolg nader onderzocht 

kunnen worden.  

2.5 Ethos: welke waarden staan op het spel? 
Het Reisgezelschap heeft als voornaamste doelstelling om middels sociaal-artistieke ontmoetingen te 

komen tot een bijdrage aan de kwaliteit van leven mensen in kwetsbare posities. Onder andere door in 

ontmoetingen gezamenlijk betekenis te geven aan verschillende thema’s. In bovenstaande paragrafen is 

te lezen dat in de ontmoeting in gezamenlijkheid en op verschillende (artistieke) wijzen gereflecteerd werd 

op diverse waarden en (ethische) thema’s; er werd betekenis gegeven. De dialoog plaveide – zoals 

beschreven in hoofdstuk 1 - wegen voor gezamenlijke verkenningen van sociale en existentiële 

vraagstukken zoals: jezelf kunnen zijn, jezelf (durven) tonen, interesse tonen en contact maken met 

onbekenden, gelijkwaardig samenwerken en doorbreken van traditionele rolpatronen door op andere 

manieren samen te werken wat duidelijk werd bij het ontwerpen van de nieuwe scènes. Deze kleine 

persoonlijke verhalen die gecreëerd en verkend werden raken aan grotere maatschappelijke thema’s en 

uitdagingen zoals inclusie en participatie.  

Door waarden rondom onder meer inclusie centraal te stellen en hierover de dialoog te voeren, kon er voor 

de verschillende deelnemers meer betekenis ontstaan over thema’s als deze. Er ontstond meer inzicht en 

betekenis bij vragen zoals: Wat betekent het om (niet) mee te kunnen doen in de samenleving? Wat houdt 

inclusie eigenlijk in? Hoe voelt het om geconfronteerd te worden met lastige situaties rondom inclusie en 

participatie? Hoe ziet een ideale, inclusieve samenleving eruit? In het spel op het podium en in de 

gesprekken die werden gevoerd, kwamen vragen als deze (of in ieder geval de essentie van deze vragen) 

voor het voetlicht. Middels het spel werd onder meer duidelijk wat meedoen en inclusie betekent voor de 

spelers van Speels Collectief en er ontstonden nieuwe vragen. De spelers konden uiting geven aan hun 

verhaal en hierover uitwisselen. Voor andere deelnemers ontstond er meer begrip en betekenis bij de 

thema’s dóór de verhalen en dialogen in de ontmoetingen op het podium en in de gesprekken die werden 

gevoerd.  

Een waarde die ik in deze ontmoeting expliciet terugzag, is een meer procesmatige waarde: die van spel 

(in wezen is dit mythos). We sturen in de sociaal-artistieke ontmoetingen expliciet aan op het spelen. Dit is 

onderdeel van de sociaal-artistieke ideologie van het Reisgezelschap. Door te spelen, kan er worden 

ontdekt (in lijn met wat Nussbaum hierover zegt, zie het vorige hoofdstuk). De waarde van spelen, is een 

waarde die in de ontmoeting expliciet tot uitdrukking komt.  

Je zou in deze ontmoeting (en dat geldt ook voor andere ontmoetingen) een onderscheid kunnen maken 

tussen enerzijds inhoudelijke, meer thematische waarden die centraal staan, zoals inclusie, participatie, 

meedoen en vrijheid. Anderzijds zijn er meer procesmatige waarden die tot uitdrukking komen zoals (co-) 

creatie, scheppen, eigenaarschap, (doorbreken van) traditionele (rol)patronen, vrijheid, 

verantwoordelijkheid, vitaliteit, lef, experimenteren, kunst, esthetiek, schoonheid ervaren, contact maken, 

samen zijn, onderzoeken en leren. Een eenduidige opsplitsing is dit niet: waarden stromen in elkaar over 

en dat is nu juist de kracht van de sociaal-artistieke ontmoetingen. Zo zie je terug dat er in het proces van 

de ontmoeting sprake is van een actieve deelname van alle betrokkenen in de ontmoeting en dit zegt juist 
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iets over het inhoudelijke thema, waarin betekenis wordt gegeven aan inclusie en meedoen in de 

samenleving.    

2.6 Tot besluit 
In de ontmoeting is duidelijk een proces terug te zien dat leidt tot gezamenlijke betekenisgeving, dit is – in 

lijn met het vorige hoofdstuk - te omschrijven als een dialogisch onderzoekend proces van collectieve 

betekenisgeving middels kunst. Er zijn verschillende procesfactoren die al in de voorbereiding naar de 

ontmoeting toe zijn vastgesteld, zoals de artistieke media waarmee wordt gewerkt (theater en muziek), het 

programma, de inhoudelijke thema’s, de locatie en de genodigde deelnemers. Dit geeft aan dat er een 

duidelijke actiekoers is. Dat geldt ook voor andere procesfactoren, zo hebben we als organisatoren 

uitdrukkelijk ruimte gecreëerd voor - en aangestuurd op dialogen tussen de deelnemers, wetende dat dit 

cruciale elementen zijn in het leren van elkaar, het uitwisselen van perspectieven, het komen tot begrip en 

het creëren van betekenisgeving.  

Daar waar de deelvraag bij dit hoofdstuk ‘Hoe komt gezamenlijke betekenisgeving tot stand in een van de 

sociaal-artistieke ontmoetingen van het Reisgezelschap, geordend volgens de vijf aspecten van de Art 

Dialogue Method? luidt, is aanvulling op deze vraag nodig nu blijkt dat het proces van gezamenlijke 

betekenisgeving in de sociaal-artistieke ontmoeting start bij de voorbereiding. Het neerzetten van een 

gerichte actiekoers in de voorbereiding is - in lijn met de principes van de ADM – voorwaardelijk voor het 

welslagen van het proces van gezamenlijke betekenisgeving. Hoewel we ons als organisatoren niet 

expliciet bewust waren van een methodische werkwijze, blijken we in retroperspectief volgens de ADM te 

werk te gaan.  

Een goede methodische voorbereiding, en daarnaast procesfactoren als artistieke media, narratieve en 

dialogische ruimte, spelen, het aanwakkeren van de verbeeldingskracht, existentiële waarden die op het 

spel staan en geraakt worden, zijn de elementen die er op 22 februari voor zorgden dat er een proces in 

gang trad dat uiteindelijk heeft geleid tot betekenisgeving. In alles is er sprake van een samenspel: een 

samenspel tussen het artistieke, het narratieve en het dialogische bijvoorbeeld. Maar ook een samenspel 

tussen het ethische (ethos) en het emotionele (pathos). Deze verschillende procesfactoren zorgen er in het 

samenspel voor dat er gezamenlijke betekenisgeving ontstaat. Grofweg zou je daarbij kunnen zeggen dat 

een methodische aanpak het grondwerk biedt voor het proces. Vervolgens komt gezamenlijke 

betekenisgeving tot stand door met artistieke media te werken, relevante waarden centraal te stellen, 

narratieve en dialogische ruimte te creëren en expliciet aan te sturen op het voeren van dialogen (die 

verschillende vormen kunnen hebben) om tot het uitwisselen van verschillende perspectieven te komen. 

Onderzoeken en dieper leren zijn activiteiten die in de uitwisseling van grote waarde zijn. In het sluitstuk 

van het dialogische proces ontstaan nieuwe inzichten, ideeën en betekenissen die meegenomen worden 

vanuit de ontmoeting naar ieders leef- en werkwereld.  

De verklaringen die deze analyse biedt voor het proces van gezamenlijke betekenisgeving, laten zien dat 

– mits de verschillende procesfactoren goed ‘in stelling worden gebracht’ – gezamenlijke betekenisgeving 

daadwerkelijk gecreëerd kan worden. Het laat eveneens zien dat de ADM als methode alles in zich heeft 

om bijdragen te leveren aan het sociaal-artistieke domein en – uiteindelijk – aan het vergroten van de 

levenskwaliteit van mensen in kwetsbare posities.  
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3. Processen van gezamenlijke betekenisgeving beschouwd 
vanuit citaten van betrokkenen 
 

In hoofdstuk 1 heb ik processen van (gezamenlijke) betekenisgeving onderzocht vanuit theorie met als 

belangrijkste uitkomst de beschrijving van de Art Dialogue Methode. In hoofdstuk 2 heb ik onderzocht in 

hoeverre deze methode herkenbaar en bruikbaar is in de praktijk door één van de sociaal-artistieke 

ontmoetingen van het Reisgezelschap te analyseren aan de hand van de vijf aspecten van ADM. In dit 

hoofdstuk zal ik, na theorie en praktijk, de ervaringen van betrokkenen bij verschillende ontmoetingen 

centraal stellen en antwoorden geven op de volgende deelvraag: Hoe verloopt het proces van gezamenlijke 

betekenisgeving bekeken vanuit citaten van betrokkenen over sociaal-artistieke ontmoetingen van het 

Reisgezelschap, geordend volgens de vijf aspecten van de Art Dialogue Method? Hiervoor gebruik ik 

secundair analysemateriaal: ik ga niet uit van de ontmoetingen zelf maar baseer me op datgene dat 

hierover gezegd is, onder meer in voorbereidende overlegsituaties en in reflecties van betrokkenen op 

diverse ontmoetingen. Voor beantwoording van de deelvraag heb ik een aantal citaten geselecteerd en 

geordend aan de hand van de vijf aspecten van de ADM. Via deze citaten zal ik inzichten verschaffen die 

aanvullend zijn op wat in hoofdstuk 1 en 2 naar voren is gekomen rondom het proces dat uiteindelijk tot 

gezamenlijke betekenisgeving leidt. De citaten waarnaar verwezen wordt zijn in hun volledigheid te vinden 

in het artistiek onderzoek. Daar waar ze uit andere bronnen afkomstig zijn deze in hun volledigheid in de 

bijlagen.  

3.1 Methodos: Het uitzetten van een actiekoers 
In het artistiek onderzoek beschreef ik dat de actiekoers van het Reisgezelschap op emergente wijze tot 

stand is gekomen door al experimenterend, handelend een route te gaan banen vanuit een gezamenlijke 

wens om de wereld van kunst & cultuur met die van zorg & welzijn te verbinden. Vanuit het doen ontstonden 

plannen die ook weer bijgesteld konden worden. Het werkdocument Eerste opzet inspiratiebijeenkomsten 

Kunst en Zorg van 6 november 2015 (bijlage 1, p 49. & 50.) opgesteld door Ingrid Docter (aanjager in het 

Reisgezelschap vanuit het LKCA) is illustratief. Hierin werd een eerste lijn uitgezet voor een voorgenomen 

busreis. Deze busreis vond uiteindelijk niet in deze vorm plaats, maar in de vorm van een 

actieleerbijeenkomst. Een eerste bijeenkomst waarin verschillende Reisgenoten bij elkaar kwamen en met 

elkaar in dialoog gingen over gezamenlijke idealen, doelen en mogelijke acties. Ingrid zegt: 

“We gaan met de bus onderweg om een aantal plekken te bezoeken die een relatie hebben met de verbinding 

kunst-zorg (of plekken waar die relatie node mist). In de bus zit een gemêleerd gezelschap. Een aantal 

studenten en docenten van de HAN, een aantal studenten en docenten van ARTEZ, een aantal kunstenaars, 

een aantal zorgdirecteuren/managers, een aantal lectoren vanuit de verschillende velden, vanuit Nijmegen en 

Arnhem een aantal relevante wethouders/besluitennemers. In de bus initiëren wij de dialoog tussen de 

werkvelden die vertegenwoordigd zijn. Allemaal vanuit de gedachte hoe kunnen we complementaire 

kwalitatief [sic.] met elkaar werken, welke taal moeten we met elkaar gaan spreken, wat zijn de te overwinnen 

systeemwerelden, hoe kijken we tegen de leefwerelden van onze ‘klanten’ aan, wat zijn de effecten op deze 

kwetsbare groepen in deze wereld in transitie. […] Idee van Martha [van Biene, toentertijd lector Lokale 
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dienstverlening vanuit klantperspectief bij de HAN, WL] was om toch echt te starten vanuit het klantperspectief. 

Dus de eerste ontmoeting is die met de leefwereld van de mensen die gebruik maken van de zorg.”  

Een document als dit laat zien dat er een doelgerichte actiekoers ontstaat in voorbereiding naar sociaal-

artistieke ontmoetingen toe. Het laat ook zien dat deze actiekoers vorm krijgt vanuit een ideologie: samen 

vormgeven. Én het laat zien dat de actiekoers tevens beweeglijk is en bijgesteld kan worden. De ontmoeting 

vond uiteindelijk niet plaats in de vorm van een busreis, maar een actieleerbijeenkomst in één van de 

sociaal-artistieke praktijken8.  

Deze emergente werkwijze maakt dat we als Reisgezelschap op veel verschillende manieren ontmoetingen 

kunnen creëren; in flexibel samenspel met de aspecten mythos, ethos, logos en pathos. Het zou daarbij 

een misvatting zijn om te denken dat betekenisgeving die daarbij beoogd wordt te plannen of van tevoren 

vast te leggen is. Voor iedere ontmoeting geldt dat we de hoofdlijnen kunnen bepalen en uitzetten in de 

actiekoers, maar de uitkomst valt niet vast te leggen. De veronderstelling is dat als voorafgaand goed 

aandacht is besteed aan de manier waarop de vijf aspecten van ADM aanwezig zijn in de ontmoeting, 

betekenisgeving geen toevalstreffer meer zal zijn – het proces is doordacht en er gaat een actiekoers aan 

vooraf.  

Maar: is er echt altijd een actiekoers nodig om tot betekenisgeving te komen? Staat het plannen en bewust 

voorbereiden betekenisgeving soms ook niet in de weg? Bart Bleijerveld (aanjager in het Reisgezelschap 

vanuit ArtEZ) zegt hierover in het document Evaluatie Reisbijeenkomsten van 17 juni 2019 (bijlage 2, p. 

55.): 

“Op een goede reisbijeenkomst is tijd en ruimte voor ont-moeten. Dwz: ingaan op (gezamenlijke) ervaringen, 

be-vragen, mijmeren, bezinken, inspireren. Wat mij betreft zijn ze zonder actie-agenda of besluit momenten, 

voelt het als vrije tijd. Tijd waarin wat zou kunnen gebeuren of ontstaan. Liever met 5 betrokken en op elkaar 

betrokken reisgenoten dan met 30 mensen met interesse of letterlijk belang. Een goede reisbijeenkomst is 

informeel. Want we reizen tussen werelden en talen. We weten niet welke formaliteit we zouden moeten 

hanteren. We ontmoeten elkaar als personen en niet als functionarissen. We ontmoeten elkaar op het snijvlak 

van de leefwereld en de systeemwereld en we voelen de noodzaak dat vooral te doen vanuit persoonlijke 

betrokkenheid, gevoeligheid, artisticiteit, noodzaak, engagement. Het gaat er meer om wat we bereiken dan 

om hoeveel mensen we bereiken. Het gaat meer om zaaien dan om oogsten.“ 

Volgens Bart zou er geen actie-agenda moeten zijn. Maar deze nadruk op het loslaten: zou je daarvan in 

wezen ook niet kunnen zeggen dat hierin een actiekoers besloten ligt? Dit is een interessante kwestie om 

verder uit te diepen. In ieder geval zou ik hier willen stellen dat er gekeken moet worden naar een goede 

balans tussen planmatig en emergent werken. Daarnaast is het denk ik vooral ook belangrijk dat vragen 

besproken worden: Wanneer is een gerichte actiekoers wenselijk? Wanneer niet? Is ‘gewoon ontmoeten’ 

misschien ook methodisch? Is methodisch werken altijd noodzakelijk om gezamenlijk tot betekenis te 

kunnen komen? Zijn er wellicht gradaties in het methodische van sociaal-artistieke ontmoetingen?  

Mijn veronderstelling is in ieder geval dat de ADM helpend kan zijn in het vormgeven van sociaal-artistieke 

ontmoetingen en de methode geeft voor betrokkenen een extra handvat om vragen die er zijn – onder meer 

 
8 De volledige beschrijving van de ontmoeting ‘Eerste reisbijeenkomst dromen verkennen en plannen maken’ is te vinden in het 
artistiek onderzoek.  



 33  

over de organisatie van de ontoetingen – bespreekbaar te maken. De ADM lijkt daarnaast - op basis van 

dit onderzoek - een geschikt en waardevol analyse-instrument: het biedt ingangen om sociaal-artistieke 

ontmoetingen te ontleden en analyseren. Aan de hand van de ADM kan daarmee gekeken worden wat 

redenen kunnen zijn voor het al dan tot stand komen van gezamenlijke betekenisgeving.   

3.2 Mythos: het aanspreken van verbeeldingskracht 
Door op doordachte wijze (methodos) mensen samen te brengen in een ontmoeting waarbij met 

verschillende ‘stemmen’ en ‘talen’ de verbeeldingskracht aangesproken wordt (mythos), komt een 

dialogisch proces op gang (logos) waarin betekenisgeving kan ontstaan. Op basis van de theoretische 

inzichten uit hoofdstuk 1 en de praktijkinzichten uit hoofdstuk 2 zou dit nu gezegd kunnen worden. Maar is 

dat echt altijd zo? Wat nu als het ergens ‘hapert’? Onderstaand citaat van Bonnie Teunissen tijdens de 

Improvisatiebijeenkomst Reisonderzoekers van 3 april 2019 (bijlage 3, p. 57.) geeft een kritische 

kanttekening. Oproepen van verbeeldingskracht, de verschillende verwachtingen die dit ook op kan roepen 

en het effect daarvan op het proces van betekenisgeving. Hier is te lezen dat door het aanspreken van de 

verbeeldingskracht door middel van een spelimprovisatie, er een dialoog ontstaat over ongemak, meedoen, 

verwachtingen: 

“Ik heb totaal niet iets uit verschillende rollen gedaan; ik was puur mezelf. Dat is denk ik een verschil met jullie. 

Bijzonder. Ja ik weet niet. Het is dan mijn ongemakkelijkheid dat ik dan ga lachen en om me heen kijk. Eigenlijk 

een beetje kat uit de boom kijken. “ 

In deze dialoog reageerde Stéphanie op de uitspraak van Bonnie:  

“Ja, maar dat is ook een rol hè, die je daarmee hebt vertegenwoordigd. De rol van ongemakkelijkheid. Die is 

ook niet individueel voor jou. Die hebben wij ook gevoeld.” 

Je ziet hier een dialoog ontstaan over de waarde van mythos en hoe dit pathos beïnvloedt. De waarde van 

mythos – ofwel het artistieke, de verbeeldingskracht -  kan heel verschillende worden ervaren. Twee citaten 

van studiekiezers die als publiek aanwezig waren bij één van de sociaal-artistieke ontmoetingen Buiten de 

lijntjes (bijlage 4, p. 59.) laten zien wat de kracht van kunst voor hen is voor het aanspreken van 

verbeeldingskracht. Daarin benoemen zij één van de kwaliteiten van mythos: empathie, het je kunnen 

inleven in de ander door middel van verbeeldingskracht. In deze specifieke ontmoeting vertelde een acteur 

over zijn verslaving en door de vertelling werd volgens twee aanwezige studiekiezers empathie 

opgeroepen: 

 

“Hierdoor kan ik me beter inleven in de wereld van een verslaafde.” (Studiekiezer 1) 

En: 

“Ik wou dat mijn vriend dit kon zien, dan snapt hij wat ik met mijn broer heb meegemaakt.” (Studiekiezer 2) 

Met behulp van (in dit geval) muziektheater werd in de voorstelling een stem gegeven aan het verhaal van 

de broer van de actrice. Én de voorstelling gaf muzikaal en theatraal stem aan haar eigen ervaringen bij de 

gebeurtenissen – haar eigen verhaal. Er werd zo middels het artistieke meer betekenis gecreëerd voor dit 

verhaal.  
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De speelse dialoog schept een tussenruimte, of mediale ruimte zoals beschreven in hoofdstuk 1. Mythos, 

het aanspreken van de verbeeldingskracht is daarmee van wezenlijk belang voor gezamenlijke 

betekenisgeving in sociaal-artistieke ontmoetingen. Het gebeurt door zowel individuele opdrachten, maar 

juist ook door de spelmatige interactie met elkaar aan te gaan en zo ook thema’s als verbinding, 

wederkerigheid, vertrouwen en inclusie te onderzoeken. Zo blijkt ook uit onderstaand citaat van Willem 

Claassen in het artikel Mini-symposium Bachelor Docent Dans ArtEZ van 14 december 2018 (Lankester, 

2019, ontmoeting 4, p. 47.): 

“Die uitwisseling wordt meteen in gang gezet door middel van een interactief deel. Het publiek wordt 

uitgenodigd op de vloer om samen een ketting van beweging te maken. Bezoekers houden elkaars hand vast, 

dansen met elkaar of leunen tegen elkaar aan. “  

In de bewegingen, de beelden en scénes die zo ontstaan wordt in een directe, zintuiglijke taal uitdrukking 

gegeven aan wat met individueel en ook gezamenlijk kennelijk van belang vindt. Mensen gebruiken wat ze 

in huis hebben. Hun eigen lichaam, uitdrukkingsrepertoire, bewuste en onbewuste achterliggende waarden, 

ideeën, gedachten en gevoelens. Ze komen letterlijk al spelend in beweging. De kracht van de kunst is dat 

dit nog niet direct begrepen hoeft te worden. Hierin liggen de mogelijkheden besloten voor het werken met 

mensen in kwetsbare situaties die zich niet in woorden uit kunnen of willen drukken. Als een artistieke 

dialogische ruimte gecreëerd wordt kan ieder zich spelenderwijze in zijn of haar eigen ‘taal’ uitdrukken en 

daarmee meedoen in de dialoog. 

3.3 Pathos: de kracht van (morele) geraaktheid en sensitiviteit voor onderstromen 
De uitleg van het proces van gezamenlijke betekenisgeving die in de vorige hoofdstukken is beschreven, 

is in wezen een vrij technisch verhaal. Het draait om de dialoog, waarin verschillende perspectieven 

uitgewisseld worden om zo tot betekenisgeving te komen. Naast dit vrij ‘technische’ deel komt er echter 

veel meer bij kijken. Zo zijn er de emotionele factoren die een rol hebben in het proces van betekenisgeving. 

Emotie laat zich vaak het beste kennen door datgene dat mensen hierover zelf zeggen. Binnen het aspect 

pathos kunnen verschillende citaten hier meer inzicht in geven. Zo blijkt ook uit het volgende citaat van 

Fenna van Hout naar aanleiding van dezelfde Eerste Reisbijeenkomst – dromen verkennen en plannen 

maken van 15 november 2016 (Lankester, 2019, ontmoeting 1, p. 26.): 

“Als medewerker beleid bij het LKCA spreek ik vooral beleidsmedewerkers bij provincies en gemeenten of 

anderen die betrokken zijn bij beleid of dat voor hun eigen organisatie schrijven. En nu sta ik op 15 november 

2016 in Arnhem, Huis van Puck. Een goede kennismaking is het halve werk. Leer elkaar en elkaars drijfveren 

kennen. Daarna ervaren: over wie heb je het als je beleid maakt? Niets is wat het lijkt. De vloer op met de 

spelers van Klare Taal; grenzen verkennen en leren kennen.” 

Ook het gevoel van gezamenlijkheid, met daarin collectieve betrokkenheid speelt hierin een rol, schrijft 

student en deelneemster Johanna Ruhr (Lankester, 2019, ontmoeting 3, p. 39.): 

“Ik voelde me altijd een beetje “alleen”. In het ziekenhuis en in de zorg omdat niemand anders de connectie 

naar kunst zag en soms ook op de kunstacademie omdat ik het moeilijk vond om mijn affiniteit voor deze 

samenwerking echt tot leven te laten komen. En daar stond ik dan – in een ruimte met allemaal mensen die 

het net zo belangrijk vinden als ik en dat voelde heel erg fijn.” 
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Voor haar was het belangrijk dat er daadwerkelijk ruimte bestond voor haar verhaal en dat dit tegemoet 

getreden werd met serieuze aandacht (Lankester, 2019, ontmoeting 3, p. 39.): 

“En dat. terwijl ik het gevoel had ontzettend vrij te kunnen zijn. Ik moest niet een bepaalde mening hebben, ik 

moest niks zeggen. Maar had ik behoefte iets te zeggen werd ernaar geluisterd en ik voelde me serieus 

genomen en gehoord. Het is juist belangrijk dat verschillende meningen bij elkaar komen, van elkaar kunnen 

leren en dat niks afgedwongen hoeft te worden.” 

Johanna maakt in haar reflectie expliciet duidelijk dat narratieve en dialogische ruimte wezenlijke 

voorwaarden zijn die bijdragen aan het uitwisselen van meningen in het proces dat in hoofdstuk 1 werd 

geduid als ‘dieper leren’. Pathos, het aanwezig mogen zijn van en stem kunnen geven aan de eigen 

persoonlijke geraaktheid geeft hierbij de expressieve kracht aan het dialogische proces en de 

betekenisgeving. Het zorgt ervoor dat de dialoog daadwerkelijk ‘geladen’ wordt; echt persoonlijke en 

gezamenlijk gevoelde betekenis krijgt.  

3.4 Logos: de exploratieve kracht van de verrijkende en kritische dialoog 
In de verschillende sociaal-artistieke ontmoetingen worden perspectieven gedeeld en uitgewisseld. Ik 

beschouw dit als een kernonderdeel van het dialogische proces. Johanna verwoordt in haar reflectie naar 

aanleiding van de ontmoeting Uitwisseling over dilemma’s uit vier sociaal-artistieke praktijken op 8 

december 2017 (Lankester, 2019, ontmoeting 3, p. 39.) heel duidelijk hoe de nieuwe perspectieven uit de 

ontmoeting voor haar tot nieuwe betekenissen leidden:  

“Buiten vielen de sneeuwvlokjes en binnen viel het kwartje. Ik verwachtte eigenlijk niks van tevoren en kwam 

met een heel nieuw vakje in mijn hoofd terug. Er ging een hele wereld voor me open. Er is nog niet alles 

geordend in dit vakje omdat het zo snel met zo veel nieuw inhoud gevuld werd... met heel veel inspiratie, heel 

veel diepgang, heel veel nieuwe mensen die ik mocht ontmoeten, heel veel meningen, ideeën, kennis, vragen, 

antwoorden, mogelijkheden, wensen... “ 

Johanna heeft het over een ‘hele wereld’ die openging. Kennelijk werd ze meegevoerd naar een nieuwe of 

andere wereld. Ze geeft aan dat er in de ontmoeting onder meer ‘heel veel meningen, ideeën, kennis, 

vragen, antwoorden, mogelijkheden, wensen’ ruimte krijgen. Het delen van perspectieven is nodig om tot 

nieuwe inzichten, tot nieuwe betekenisgeving te komen. Johanna onderstreept het belang daarvan in de 

volgende reflectie (Lankester, 2019, ontmoeting 3, p.40.):   

“Het is me vooral bijgebleven dat het helpt om je wensen, dromen te uiten en om het met zo veel mogelijke 

verschillende mensen erover te hebben. Veel mensen hebben veel ideeën en verschillende mensen hebben 

verschillende ideeën. Als je steeds maar met dezelfde mensen gaat praten blijf je in je veilig gebied en het is 

heel moeilijk om echt tot vernieuwing te komen.”  

Het laat het belang zien van de ontmoetingen: juist door nieuwe mensen te ontmoeten krijg je de 

mogelijkheid om tot nieuwe perspectieven en nieuwe betekenisgeving te komen. Dit zegt ook iets 

wezenlijks over het proces van betekenisgeving in sociaal-artistieke ontmoetingen: door nieuwe mensen 

te ontmoeten – buiten de paden van het leven van alledag – kunnen andere perspectieven, ideeën en 

betekenissen een weg vinden. Door altijd dezelfde mensen te ontmoeten, zal de kracht van 

betekenisgeving mogelijk minder sterk zijn. Mijn hypothese is dat juist ontmoetingen met nieuwe mensen 
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zorgen voor nieuwe en krachtige betekenisgeving. Zo blijkt ook uit de reflectie van Stéphanie Kersbergen 

op de door ons gezamenlijk verzorgde ontmoeting op het Rijnland Praktijkfestival (Lankester, 2019, 

ontmoeting 6, p. 58.): 

“We spraken erover dat we een vorm van intimidatie voelden bij het besef dat we als drie vrouwen voor vijf 

mannen zaten. Dat we ons hierdoor anders gingen gedragen en dat we dit gedurende het gesprek, ook al 

kwamen er vrouwen bij, zijn blijven voelen. Tegelijk maakten we op een andere manier dan gedacht wel ruimte 

voor dat wat er was. Voor de ontmoeting. Voor de persoonlijkheid van wie er zat en voor ons verhaal. De 

interactie die plaatsvond was confronterend, maar ook mooi. Eigenlijk hadden we meer tijd nodig om dat waar 

we voor staan goed tot zijn recht te laten komen. Ontmoeten, ervaren en samen betekenisgeven kost tijd.”  

Finn Minke (van het LKCA) laat in het document Evaluatie Reisbijeenkomsten van 17 juni 2019 (bijlage 2, 

p. 52.)daarbij zien dat het juist ook waarde heeft om (schurende) vragen op te roepen, of deze te laten 

bestaan: 

 

“De openheid die ontstaat wanneer je elkaar ontmoet: de ruimte voor verschil en het gevoel van mogelijkheden 

die ontstaan wanneer verschil niet wordt ervaren als een obstakel maar als een boeiend, verrijkend gegeven.  

Mijmering: Het is interessant om te kijken hoe ver je dit kunt ‘oprekken’. Wat is ervoor nodig om te zorgen dat 

we met elkaar het ongemak; het niet-weten; het schurende ongelijk-zijn; de knagende angst tussen ‘het 

bekende’ en ‘het vreemde’, leren aannemen als kans? Met welke vormen kun je zorgen dat er 

nieuwsgierigheid en openheid ontstaan? En als wij, professionals (in spé) dit al zo moeilijk vinden, wat is er 

dan nodig om te zorgen dat mensen in kwetsbare posities dit kunnen? (die vaak meer trauma hebben en dus 

meer vanzelfsprekend ‘wantrouwen’ naar wat ‘anders’ is)] 

Ik denk ook dat er veel betekenis ligt in het ontstaan van nieuwe vragen. Ik geloof eerder in de kracht van 

vragen dan in die van antwoorden. Als mensen die een reisbijeenkomst bezoeken geïnspireerd weggaan: met 

een hoofd vol nieuwe vragen en een hart vol vertrouwen om IN die vragen te willen leven (ipv de vragen te 

willen oplossen door ‘de’ antwoorden na te gaan jagen), dan ben ik zeer blij.”  

3.5 Ethos: welke waarden staan op het spel? 
Een deel van de ideologie van het Reisgezelschap zit al in de naamgeving Reisgezelschap Kunst & 

Maatschappelijke Inclusie. We willen te starten bij de leefwereld van de personen waar het uiteindelijk om 

gaat – mensen in kwetsbare posities. Om betekenisvol te kunnen zijn voor deze mensen kun je niet zónder 

deze mensen een ontmoeting organiseren, is daarbij de grondgedachte. Het perspectief van 

ervaringsdeskundigen is onmisbaar in de ontmoetingen om écht betekenis te kunnen verlenen aan thema’s 

binnen het sociaal domein. Hoewel we erin slagen bij alle ontmoetingen de stem van ervaringsdeskundigen 

vertegenwoordigd te hebben, denk ik niettemin dat we in het uitzetten van een actiekoers nog uitdrukkelijker 

samen met ervaringsdeskundigen zouden moeten samenwerken. Zo blijkt ook uit een uitspraak van Rose 

Figdor (aanjager in het Reisgezelschap vanuit Cultuur Oost) in het document Evaluatie Reisbijeenkomsten 

van 17 juni 2019 (bijlage 2, p. 55.) 

“Uiteindelijk zouden ze [de ontmoetingen, WL] allemaal iets moeten laten zien van hoe we met elkaar als 

reisgezelschap proberen om onze samenleving inclusiever te maken door met kunst en cultuur te werken in 

het sociale domein. Wat daarbij helpt, of juist niet, wat je daaronder kan verstaan. Onze reisbijeenkomsten 

zijn een route waarop we met elkaar dit onderzoeken. Gek genoeg doen we dat nog steeds door over mensen 
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te praten, dingen voor ze te bedenken. Ik zou het mooi vinden als we zover groeien dat we dat steeds 

inclusiever kunnen doen. Dus met de ervaringsdeskundigen erbij……. 

Daar gaat het uiteindelijk om. Elkaar een plaats aan tafel geven om het gesprek met elkaar aan te kunnen 

gaan. Of om samen iets mee te maken, te beleven. Samen aanwezig te zijn.” 

Het aspect ethos kwam deels al terug onder het aspect methodos: op de dieperliggende waarden van de 

ontmoetingen wordt bewust aangestuurd door het Reisgezelschap. Dit is al te zien in de verbeelde en 

verwoorde Idealen, ideeën en reflectie naar aanleiding van de Eerste Reisbijeenkomst – dromen verkennen 

en plannen maken van 15 november 2016 (Lankester, 2019, ontmoeting 1, p. 17, 21 & 22.): 
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Een belangrijke onderliggende waarde van het Reisgezelschap is inclusie. Het zit – als gezegd - al in de 

naam: Reisgezelschap Kunst & Maatschappelijke Inclusie. In veel citaten klinkt deze waarde door; het is 

een thema dat veel centraal staat in de ontmoetingen. In de ontmoeting tijdens het Minisymposium inclusie 

en diversiteit in het sociaal-artistieke domein van 14 december 2018 ging de dialoog onder meer over 

inclusie in de danswereld. Maar inclusie gaat niet zo makkelijk. Adriaan Luteijn zegt: 

“Veel dansgezelschappen zijn nog niet inclusief, voor inclusieve projecten is nog weinig subsidie. In 

dansscholen zijn gehandicapten vaak niet welkom. Dat is niet slecht bedoelt, vaak gaat het om heel praktische 

redenen dat ze niet kunnen meedoen.” (Lankester, 2019, ontmoeting 4, p.48.) 

Ronja White zegt: 

“Ik moest erover nadenken, maar het antwoord was nee, er is hier geen vak of plek waar mensen in een 

rolstoel terecht kunnen. Maar zij wilde niet dansen met andere rolstoelers, maar met mensen die kunnen 

staan. Juist dansen met iedereen met wie je wilt dansen. Aan die mogelijkheid had ik nog helemaal niet 

gedacht. Dat zet je aan het denken.”(Lankester, 2019, ontmoeting 4, p. 49.) 

Het is misschien eerst wel nodig inclusie en het gesprek erover eerst meer te benadrukken, exclusiever en 

meer bijzonder te maken voordat echte inclusie mogelijk is. Zo blijkt ook uit citaten van Caro Wicher en 

Adriaan Luteijn tijdens Minisymposium inclusie en diversiteit in het sociaal-artistieke domein van 14 

december 2018. 

Caro Wicher zegt: 

“Je moet kunnen zeggen: één met een bril, zes mannen et cetera. Want pas als je het niet meer ziet, ben je 

er. We bevinden ons op de vooravond van inclusiviteit, maar we zijn er nog lang niet. Zonder quotum kom je 

er niet.” (Lankester, 2019, ontmoeting 4, p. 48.) 
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Adriaan Luteijn zegt: 

“We hebben mensen nodig die aan de deur kloppen, die ramen open. Die een andere kijk hebben en voor 

verandering zorgen. Het zijn revolutionairen. Hen een plek geven en zo inclusiever worden, gaat geleidelijk 

aan. Stap voor stap.” (Lankester, 2019, ontmoeting 4, p. 48.) 

Een andere waarde die in de ontmoetingen duidelijk onderzocht wordt is die van kunst in het sociaal-

artistieke. Majken Jurna zegt hierover in de video Uitwisseling over dilemma’s uit vier sociaal-artistieke 

praktijken van 8 december 2017 (Lankester, 2019, ontmoeting 3, min. 2:54): 

“Daarbij voel ik – en dat zag ik vanmorgen ook weer in de dingen die we over elkaar vinden – dat de kunsten 

zich altijd moeten bewijzen. Zich moeten verdedigen. Dus hoe verhouden wij ons daartoe? Blijf je in de 

verdediging zitten en ben je daarmee eigenlijk steeds weer die exclusiviteit aan het bevestigen? Of is er een 

manier te vinden waardoor het ook werkelijk tot een inclusie kan komen?” 

Ook op de waarde van het artistieke vindt een dialogisch proces van betekenisgeving plaats. Is het louter 

intrinsiek of is het juist veel belangrijker dat kunst betekenisgevend is voor het sociale domein? Wat zijn 

spanningsvelden? Sluit deze twee waarden elkaar uit, of kunnen ze ook samengaan? Deze vragen grijpen 

terug op de in de inleiding van deze thesis geformuleerde indeling van de waarden van kunst in de indeling 

naar instrumentele, betekenisgevende en intrinsieke waarde (Jansen, 2018). De waarde van kunst – en de 

oordelen hierbij bestaan - komen ook in het volgende citaat van Maya Lievegoed tijdens het Minisymposium 

inclusie en diversiteit in het sociaal-artistieke domein van 14 december 2018 (Lankester, 2019, ontmoeting 

4, p. 49) naar voren:  

“In de kunstsector bestaat nog altijd het beeld van kunst voor de kunst, en als je iets doet met welzijn of 

doceren dan doe je dat omdat je het niet redt. Dat moet veranderen.” 

3.6 Tot besluit 
In hoofdstuk 1 kwam al aan bod dat het in processen van betekenisgeving niet zozeer zou moeten gaan 

over ieder afzonderlijk aspect van de ADM, maar vooral over het samenspel tussen de verschillende 

aspecten: methodos, mythos, logos, pathos en ethos. In de volgende quote van Finn Minke van het LKCA 

in het artikel Sociaal-artistiek heeft de toekomst (bijlage 5, p. 61.) is de waarde van dit samenspel goed 

terug te lezen: 

 

“Zo programmeert HAN regelmatig theater binnen de schoolmuren: voorstellingen die zijn gemaakt door 

studenten of alumni van ArtEZ, met als onderwerp een sociaal relevant thema zoals verslaving. Zo’n 

voorstelling werkt als hefboom voor een dialoog over het thema en maakt invoelbaar dat kunst een krachtig 

middel is om gevoelige onderwerpen bloot te leggen en te bespreken. Dat is voor veel HAN-studenten een 

enorme eyeopener; terwijl hun oprechte nieuwsgierigheid en vaak ongezouten vragen heel leerzaam zijn voor 

de kunstvakstudenten.”    

 

De voorstelling werkt ‘als hefboom voor een dialoog’ zo zegt Finn. Je kunt stellen dat zowel de sociale 

relevantie van het thema en de waarden die hiermee samengaan (ethos) als de kracht van kunst in het 

blootleggen en bespreekbaar maken van het thema (mythos) de dialoog (logos) versterken. Het is juist de 

kracht van de verschillende aspecten in een goed samenspel die leidt tot een vruchtbare dialoog. Dit 
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vergroot de kans op het welslagen van het proces van gezamenlijke betekenisgeving. In het citaat zijn ook 

andere onderdelen terug te lezen zoals de ‘oprechte nieuwsgierigheid’ die gezien kan worden als een vorm 

van betrokkenheid en daarnaast het invoelbaar maken (pathos) en de programmering als activiteit van de 

HAN, waarin methodos terug te lezen is. Alle vijf aspecten bieden in het samenspel de mogelijkheid om 

elkaar te versterken. Ik constateer dat ook vanuit de verschillende citaten van betrokkenen processen van 

betekenisgeving binnen sociaal-artistieke ontmoetingen goed te analyseren en verklaren zijn middels de 

principes (inclusief de aspecten) van de methode ADM. Er zijn voorwaardelijke procesonderdelen – zoals 

een methodische aanpak, de dialoog, gelijkwaardigheid, kunst, veiligheid en sociaal relevante thema’s – 

en daarnaast is er vooral een goed samenspel nodig van deze verschillende onderdelen. Daarbij zijn er 

evenwel kanttekeningen te plaatsen; in dit hoofdstuk kwam een aantal kritische noten naar voren. Zoals de 

vraag: Moeten de sociaal-artistieke ontmoetingen altijd methodisch aangevlogen worden; kan een gerichte 

actiekoers ook achterwege blijven? Wat is een goede balans tussen emergent en planmatig organiseren? 

Kan mythos ook schuren en de dialoog doen verstommen, juist doordat deelnemers niet goed met het 

artistieke uit de voeten kunnen? Er blijven, kortgezegd, genoeg vragen over bij het vormgeven van sociaal-

artistieke ontmoetingen, de relatie met de ADM en betekenisgevende waarden die al dan niet gezamenlijk 

gecreëerd worden.  Maar, zo zagen we ook: naast de vragen zijn er wel degelijk antwoorden.
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Conclusie en aanbevelingen 
 

In het proces dat leidt tot gezamenlijke betekenisgeving in sociaal-artistieke ontmoetingen zijn een aantal 

wezenlijke (proces)factoren aan te wijzen. In de kern draait het om een dialogisch onderzoekend proces 
van collectieve betekenisgeving middels kunst. Vanuit dit dialogische proces worden perspectieven 

uitgewisseld en ontstaan nieuwe inzichten, ideeën en betekenissen. De waarde van kunst (het artistieke) 

is daarbij groot en meervoudig. Middels kunst kan onder meer een ruimte worden gecreëerd (er wordt ook 

wel gesproken over de mediale ruimte), kunst wakkert de verbeelding aan en het artistieke geeft de 

mogelijkheid om een eigen taal of stem te vinden in het vertellen en dialogiseren. Ook zet kunst mensen in 

beweging, wordt werken met kunst of artistiek bezig zijn leuk gevonden en – hierin schuilt een groot 

vermogen – kunst kan je meenemen naar een nieuwe, andere wereld. 

Naast het dialogische en het artistieke is het methodische een wezenlijke procesfactor in de sociaal-

artistieke ontmoetingen. We zagen dat de ADM een methode is die de werkwijze van het Reisgezelschap 

voor een groot deel weerspiegelt. Daar waar ADM zich vooral richt op praktische wijsheid, is deze vorm 

van wijsheid evenwel voor de sociaal-artistieke ontmoetingen van het Reisgezelschap minder van belang. 

De procesfactoren van de methode zijn niettemin identiek en zijn onder meer te herkennen aan de gerichte 

actiekoers, het artistiek werken, de gerichtheid op de dialoog en de focus op relevante waarden. Niet voor 

niets bleken de vijf aspecten van de ADM een praktisch goed werkbaar ordeningssysteem te bieden om 

tot een analyse van het proces van gezamenlijke betekenisgeving te komen. Een belangrijke conclusie in 

deze thesis is dan ook dat de werkwijze van het Reisgezelschap bij het organiseren van de ontmoetingen 

in wezen een ADM is.  

Op de hoofdvraag Hoe komt gezamenlijke betekenisgeving tot stand in sociaal-artistieke ontmoetingen? 

geef ik daarom in ieder geval het antwoord dat dit vanuit een dialogisch onderzoekend proces en een 

artistiek en methothodisch georiënteerde aanpak gebeurt. Mijn ervaring (en dit spreekt ook uit hoofdstuk 2 

en 3) is daarbij dat dit geen dichtgetimmerd proces is: er dient ook ruimte te zijn om dingen te laten ontstaan 

– in lijn met principes van emergentie. Het proces van gezamenlijke betekenisgeving is iets dat je in grote 

lijnen methodisch kunt aansturen; je kunt het evenwel niet afdwingen of exact voorspellen. Misschien is dat 

juist ook het mooie: deelnemers – zo blijkt uit hun reacties – worden verrast. Ze komen tot inzichten die ze 

niet hadden verwacht of hadden kunnen bedenken.  

In de voorgaande hoofdstukken bleek dat ook ruimte voor verhalen en dialogen een wezenlijk onderdeel 

vormt van het dialogische proces. Ruimte om verhalen te vertellen en ruimte om uit te wisselen over deze 

verhalen – in een dialoogvorm – is nodig om tot nieuwe inzichten en betekenisgeving en ook tot nieuwe 

vragen te komen. Daarbij moet het wel écht over iets gaan: er dienen waarden op het spel te staan. Daar 

waar het gaat over essentiële en existentiële thema’s als inclusie en collectiviteit verkrijgen de 

onderliggende waarden al snel gewicht. Verhalen over bijvoorbeeld insluiting en uitsluiting doen er echt toe 

en dat geldt beslist ook voor andere thema’s binnen het sociaal domein. In het proces van gezamenlijke 
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betekenisgeving werken dieperliggende waarden die er daadwerkelijk toe doen als olie op het dialogische 

vuur.  

Ethische waarden, verhalen en de kunsten zorgen voor een zekere geraaktheid. Daar waar mensen 

geraakt worden, zal de dialoog meer kracht meekrijgen. Hierdoor raken mensen bijvoorbeeld 

geënthousiasmeerd of ontroerd. Van belang is ook dat mensen zich senang voelen in de ontmoeting. Als 

ze zich bijvoorbeeld prettig en veilig voelen, zullen ze eerder in staat zijn te vertellen, te delen en deel te 

nemen aan de dialoog dan wanneer dit niet het geval is. Ik constateerde ook dat gelijkwaardigheid daarin 

een wezenlijke factor is; daar waar mensen zich gelijkwaardig voelen en er meer accent ligt op het 

collectieve (eco) dan op het individuele (ego) ligt er een betere basis voor het gezamenlijke dialogische 

proces.  

Een krachtig dialogisch onderzoekend proces – zo is mijn conclusie – versterkt het gezamenlijke proces 

van betekenisgeving. Daarnaast concludeer ik dat, onder meer met de kennis in deze thesis, 

betekenisgeving daadwerkelijk gecreëerd kan worden. Dit leidt tevens tot de conclusie dat er een kant-en-

klare sleutel ligt die kan leiden tot meer betekenisgevende waarde in het sociaal en sociaal-artistieke 

domein. Deze sleutel is het vormgeven van ontmoetingen aan de hand van de ADM-uitgangspunten 

waarmee – uiteindelijk - bijgedragen kan worden aan een betere levenskwaliteit van mensen in kwetsbare 

posities.  

Mijn aanbeveling is in de eerste plaats aan onszelf als Reisgezelschap om sociaal-artistieke ontmoetingen 

breder uit te zetten, vanuit de overtuiging dat ze betekenisvol kunnen zijn voor tal van mensen die zich in 

kwetsbare situaties bevinden. Kwesties rondom ziekte, ouder worden, participatie, omgaan met een 

beperking, de dood en burn-out zijn voorbeelden van vraagstukken waarin dieperliggende waarden 

schuilgaan en waarbij in de ontmoetingen betekenis gemaakt zou kunnen worden. Daarbij is de kracht van 

sociaal-artistieke ontmoetingen dat zowel voor personen die ‘het lijdend voorwerp’ zijn als personen die in 

tweede of derde instantie met de kwestie te maken hebben (zoals familieleden, sociaal werkers, studenten 

en docenten in sociaal werk) er een mogelijkheid ligt om over kwesties te leren. Meer volgens ADM 

vormgegeven sociaal-artistieke ontmoetingen in meer verschillende vormen, voor meer verschillende 

situaties, mensen en vragen, leiden tot meer kennis. Juist door hierover in dialoog te gaan, te onderzoeken 

en tot (nieuwe) betekenisgeving te komen. Mijn aanbeveling is daarom tevens een oproep aan cultuur- en 

kunstorganisaties alsmede organisaties in het sociaal domein, hogescholen en anderen om actief kennis 

te nemen van de ADM en de mogelijkheden die het herbergt en de ontmoetingen te organiseren.    

Mijn tweede aanbeveling is om de kennis over gezamenlijke betekenisgeving in sociaal-artistieke 

ontmoetingen wortel te laten schieten bij (aankomende) sociale en artistieke professionals en hen te 

bekwamen in de daadwerkelijke uitvoering van sociaal-artistieke ontmoetingen met een betekenisgevende 

waarde. Voor (aankomende) professionals van beide ‘richtingen’ liggen hierin uitgesproken kansen: 

mogelijkheden in het creëren van maatschappelijke waarde. Voor opleidingen (eveneens van beide 

richtingen) ligt er een opgave: het  inbedden van de methodische uitgangspunten en principes van de ADM 

in onderwijscurricula.   
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Een onderzoeksmatige aanbeveling – tot slot - is om meer te weten te komen over gezamenlijke 

betekenisgeving in sociaal-artistieke ontmoetingen door deelnemers te bevragen. Hierin ligt tevens een 

kritische kanttekening bij dit onderzoek. Ik merk dat ik in mijn thesis meer had kunnen focussen op het 

perspectief van deelnemers. Door mensen te interviewen, bijvoorbeeld aan de hand van een topiclijst 

waarin de ADM-aspecten tot uitdrukking komen, kan er gerichter gekeken worden hoe het gezamenlijke 

proces van betekenisgeving in elkaar steekt en wat deelnemers hierin als voorwaardelijk beschouwen. 

Tevens zou er onderzocht kunnen worden of gezamenlijke betekenisgeving in sociaal-artistieke 

ontmoetingen ook kan ontstaan vanuit een non-methodische aanpak. In retroperspectief was het waardevol 

geweest om de ervaringen en meningen van deelnemers gerichter te bevragen. Een volgend onderzoek – 

gebaseerd op de uitkomsten van dit onderzoek - zal ongetwijfeld een grotere rijkdom opleveren. En daarin 

schuilt juist een essentiële crux die in wezen parallel loopt met de sociaal-artistieke ontmoetingen: door te 

onderzoeken kunnen gestolde verhalen een nieuwe betekenis krijgen. In het dialogische proces worden 

vertellingen gedeconstrueerd en gereconstrueerd. Dat geldt ook voor deze thesis: het is een 

betekenisgevend verhaal dat (hopelijk) opnieuw verteld zal worden en dat – middels dialogische processen 

van gezamenlijke betekenisgeving - zal leiden tot nieuwe verhalen.  
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Bijlagen 

Bijlage 1: Eerste opzet inspiratiebijeenkomsten Kunst en Zorg 

 
Eerst opzet inspiratiebijeenkomsten Kunst en Zorg 

6 november 2015 Ingrid Docter 

 

Waarom? 

We hebben de vooronderstelling dat er veel te winnen  valt bij het vaker bij elkaar brengen van de domeinen 

kunst en zorg. Kunst beschikt over een aantal eigenschappen die zouden kunnen leiden tot groter 

welbevinden van mensen die zich in kwetsbare posities bevinden. Een aantal kwaliteiten kunstpraktijken in 

relatie tot zorg: kunst kan een stem geven aan niet gehoorde groepen, het kan zintuiglijk ingezet worden, 

kan beeld doorbrekend werken, kunst werkt meestal kracht gestuurd ipv probleem gestuurd, leidt tot 

verbinding (sociale cohesie), kan zingevend werken en is natuurlijk leuk om te doen. Verbeeldingskracht 

als motor voor welbevinden en verandering. 

 

De gedachte 

We willen (jonge) professionals uit de wereld van kunst en zorg bij elkaar brengen. De gedachte is dat als 

je vroeg in je beroepspraktijk met andere  domeinen samenwerkt- en in dit geval aan completere zorg- 

dan zal je in je verdere beroepspraktijk ook eerder de stap maakt tot co-creatie. 

 

Doel 

Doel is om de kennis de we verzamelen tijdens de 2 bijeenkomsten die we ontwikkelen en de kennis die 

de studenten opdoen al werkend aan de realisatie van de 2 bijeenkomsten worden geïmplementeerd in het 

onderwijs. We denken aan een aantal minoren van de HAN waar de kennis terecht kan komen en aan het 

nieuwe 3e jaars SPH onderwijsprogramma verbindend werken. 

 

De bijeenkomsten 

De bijeenkomsten worden vormgegeven in een drietrapsraket.  

o De eerste trap is De Reis. Deze vindt plaats tussen 4 en 15 april 2016. We gaan met de 

bus onderweg om een aantal plekken te bezoeken die een relatie hebben met de 

verbinding kunst-zorg (of plekken waar die relatie node mist) In de bus zit een gemêleerd 

gezelschap. Een aantal studenten en docenten van de HAN sociale studies, een aantal 

studenten en docenten van ARTEZ, een aantal kunstenaars, een aantal 

zorgdirecteuren/managers, een aantal lectoren vanuit de verschillende velden, vanuit 

Nijmegen en Arnhem een aantal relevante wethouders/besluiten nemers. In de bus 
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initiëren wij de dialoog tussen de werkvelden die vertegenwoordigd zijn. Allemaal vanuit 

de gedachte hoe kunnen we complementaire kwalitatief met elkaar werken, welke taal 

moeten we met elkaar gaan spreken, wat zijn de te overwinnen systeemwerelden, hoe 

kijken we tegen de leefwerelden van onze ‘klanten’  aan, wat zijn de effecten op deze 

kwetsbare groepen in deze wereld in transitie. Als we aan zijn gekomen op het punt van 

laven, dan wordt er gewerkt aan een blauwdruk voor de derde trap: de grote conferentie. 

o De tweede trap is een presentatie van de studenten (vlak voor het zomerreces)die 

meegewerkt hebben aan het vormgeven van de reis, die de resultaten van de reis in kaart 

hebben gebracht en die druk bezig zijn met de voorbereiding van de grote conferentie. 

Studenten die dit misschien kunnen doen: 

- Studenten Artez 

- Honoursprogramma SPH 

- Minor Creativiteitsontwikkeling 

- Minor Intercultureel Werken 

- Onderzoek & Innovatie, 4e jaars afstudeerproject  

o De derde trap is de Grote Conferentie. Richtdatum september-oktober 2016. Daar willen 

we studenten vanuit het kunstvakonderwijs en studenten vanuit de ‘zorg’ opleidingen met 

elkaar aan het werk zetten rondom concrete dilemma’s, vraagstukken, kansen in de 

verbinding kunst en zorg. Die dilemma’s, vraagstukken etc. hebben we voor een groot deel 

opgehaald tijdens de Reis. In aangescherpte vorm zijn ze nu op de conferentie. Op 

dezelfde conferentie willen we docenten vanuit het kunstvakonderwijs en docenten vanuit 

de zorgopleiding met elkaar aan het werk zetten rondom dezelfde scherpe thema’s. En het 

allermooiste zou zijn om ook de 2 werkvelden in huis te hebben die precies hetzelfde doen. 

Aan het eind van de dag worden de oplossingen, kansen en werkpunten door iedere groep 

ingebracht en op basis daarvan gaan we kijken hoe dat in het onderwijs geïmplementeerd 

kan worden,  maar ook hoe we met die kennis de boer opgaan het land in (lijkt me dan 

echt taak LKCA) 

Noten: 

Voor de reis is het van belang dat we echt de goede plekken vinden. Idee van Martha was om toch echt te 

starten vanuit het klant perspectief. Dus de eerste ontmoeting is die met de leefwereld van de mensen die 

gebruik maken van de zorg. Wellicht kunnen we iedereen met een vraag op pad sturen: ‘bevraag’  (teken, 

voel etc) iemand over wat voor hem of haar de ideale zorg is. En wat daarvoor nodig is.  

  



 48  

Bijlage 2: Evaluatie Reisbijeenkomsten 
 

Evaluatie Reisbijeenkomst 24 mei in Warnsveld 

en  

formuleren van belangrijke waarden en factoren bij het gezamenlijk realiseren van ontmoetingen 
in het algemeen 

 

Reisbijeenkomst = een gezamenlijk gerealiseerde ontmoeting 

 

Gezamenlijk = met minimaal 2 van de 4 partnerorganisaties 

 

Waarde = iets dat wenselijk, nastrevenswaardig is 

 

Factoren = elementen/ingrediënten die de ontmoeting op wat voor manier dan ook beïnvloeden/bepalen 

Denk aan: omgeving, tijdstip, aantal en samenstelling aanwezigen, expertise en achtergrond aanwezigen, 

mensen die er niet zijn, interactie, opbouw ontmoeting, werkvormen, regievoering, afspraken, planning, 

eten, organisatie, wat vooraf- tijdens –daarna gebeurt, etc. etc. 

 

Antwoorden Finn 

1. Wat was voor jou een goede Reisbijeenkomst?  

Ik ben er bij 2 geweest: de openbare les eind mei vorig jaar en die in Warnsveld.  

a. Welke (combinatie van) factoren maken dat je het ‘goed’  noemt?  
Uitwisseling tussen mensen vanuit verschillende sectoren; uitdaging van de denkkaders 

die zij hebben; locatie ‘in’ de praktijk van een van beide; combinatie van informatie krijgen 

en een bijdrage (kunnen) geven; combinatie van nieuwe informatie/kennis opnemen en 

actief zijn/bewegen; combi van het ergens over hebben en het ervaren; informele sfeer 

(ont-moeten);  

b. Wat ontbrak er misschien nog?  

Voor mij ontbrak bij WAAN echt het bijwonen van de voorstelling en een nagesprek. Een 

format waarin die dingen gecombineerd worden (en haalbaar zijn als je nog thuis moet 

komen) doet het voor mij goed: kadering > ervaring > reflectie. 

Bij de openbare les was de inbreng van studenten van de HAN en van ArtEZ 

onevenwichtig.  
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c. Wat was voor jou van betekenis, van waarde in/rondom de ontmoeting? 

De openheid die ontstaat wanneer je elkaar ontmoet: de ruimte voor verschil en het gevoel 

van mogelijkheden dat ontstaat wanneer verschil niet wordt ervaren als een obstakel maar 

als een boeiend, verrijkend gegeven.  [Mijmering: Het is interessant om te kijken hoe ver 

je dit kunt ‘oprekken’. Wat is ervoor nodig om te zorgen dat we met elkaar het ongemak; 

het niet-weten; het schurende ongelijk-zijn; de knagende angst tussen ‘het bekende’ en 

‘het vreemde’, leren aannemen als kans? Met welke vormen kun je zorgen dat er 

nieuwsgierig en openheid ontstaan? En als wij, professionals (in spé) dit al zo moeilijk 

vinden, wat is er dan nodig om te zorgen dat mensen in kwetsbare posities dit kunnen? 

(die vaak meer trauma hebben en dus meer vanzelfsprekend ‘wantrouwen’ naar wat 

‘anders’ is)] 

Ik denk ook dat er veel betekenis ligt in het ontstaan van nieuwe vragen. Ik geloof eerder 

in de kracht van vragen dan in die van antwoorden. Als mensen die een reisbijeenkomst 

bezoeken geïnspireerd weggaan: met een hoofd vol nieuwe vragen en een hart vol 

vertrouwen om IN die vragen te willen leven (ipv de vragen te willen oplossen door ‘de’ 

antwoorden na te gaan jagen), dan ben ik zeer blij. 

d. Vind je sommige (combinaties van)  waarden en/of factoren belangrijker dan 
anderen in het beoordelen van ‘goed’? 

Hm... lastige. Ik heb er geloof ik geen sluitend antwoord op. Lijkt me erg van de situatie 

afhankelijk. 

 

2. Wat was voor jou een niet goede Reisbijeenkomst? 24 mei in Warnsveld? 
a. Welke (combinaties van)  factoren maken dat je het ‘niet goed’  noemt? 

We waren met een erg kleine groep. Dat ging helemaal niet ten koste van de kwaliteit van 

de ontmoeting; maar het uiteindelijk streven we wel een (veel) groter bereik/impact na.  

Ik denk dat het prima is om zulke kleinschalige ontmoetingen te creëren. De verwachtingen 

daarover wel eerder scherp maken (voor onszelf en naar buiten toe/Meetup/netwerk). En 

bij kleine ontmoetingen zoals deze ligt er een extra gewicht op het verder kenbaar maken 

van de opbrengsten of betekenis. Maar eigenlijk vind ik dat sowieso een punt van 

aandacht. Want stel dat er 40 mensen waren geweest, ook dan is dat eigenlijk veel minder 

dan de groep voor wie dat wat er gebeurde, potentieel van betekenis is. Hoe krijgen we 

dat wat we leren, ontdekken, meemaken, destilleren, ontwikkelen of destilleren uit 

dergelijke ontmoetingen, inderdaad daar waar we willen dat het gehoord en begrepen 

wordt? Gaat over impact. 

b. Wat was misschien wél goed?  Zie boven. 

c. Welke waarden ontbraken in/rondom de ontmoeting? Idem 

d. Vind je sommige (combinaties van) waarden en/of factoren belangrijker dan anderen 
in het beoordelen van ‘niet goed’? Idem 

 

3. Wat is voor jou een ideale Reisbijeenkomst waarin ‘het’ allemaal klopt?   
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a. Wat gebeurt er idealiter als ‘het’ allemaal klopt? Dan ontstaat er betekenis in het 

moment en dan heeft die betekenis impact vér over het moment heen. 

b. Welke (combinaties van) factoren kloppen dan? zie bij 1.a 

c. Welke waarden worden dan verwezenlijkt? Zie bij 1.c 

d. Wat is het ideale effect? Zie bij 3.a.  Dat is behoorlijk vaag, dat realiseer ik me. Maar ‘het’ 

effect is lastig… Kan zoveel kanten op! Dat ‘het’ wat er moet gebeuren gaat ergens over 

wat ik schrijf in antwoord op 1c: dat we ‘de ander’ – hoe anders ook – willen ont-moeten. 

Dat we, individueel en collectief, steeds weer ons vertrouwen kunnen geven, gewoon 

omdat we hebben geleerd dat leven vanuit angst geen feest is en we alleen zélf de keuze 

kunnen maken om het anders te doen. Dat we ‘het’ niet durven weten, dat we gaan durven 

leven in de vragen in ons hart.  

Nou ja, dat zijn de grote dromen… Laten we maar eens beginnen met zorgen dat er 30+ 

mensen komen ;-) 

 

Antwoorden Rose: 

 

1. Wat was voor jou een goede Reisbijeenkomst? 

a. Welke (combinatie van) factoren maken dat je het ‘goed’  noemt? 

b. Wat ontbrak er misschien nog? 

c. Wat was voor jou van betekenis, van waarde in/rondom de ontmoeting? 

d. Vind je sommige (combinaties van)  waarden en/of factoren belangrijker dan 
anderen in het beoordelen van ‘goed’? 

Alle reisbijeenkomsten waarbij ik aanwezig ben geweest heb ik waardevol gevonden. Dat betekent echter 

niet dat er geen verbeterpunten waren, gemiste kansen. Voor mij is het onmogelijk om alle bijeenkomsten 

hetzelfde te wegen. De weg er naar toe was anders, de verwachtingen waren anders. Het doel wat je wilde 

behalen. 

De bijeenkomst van 24 mei vond ik waardevol. Het was niet erg dat we met een klein gezelschap waren 

bleek op dat moment. Het was waardevol dat we in een instelling zo gastvrij werden onthaald en met hen 

(zorginstelling) en de sociaal-artistieke werker(Roos Diependaal) meteen de diepte in konden in gesprek. 

Er ontstond een waardevolle dialoog die een gezamenlijke ervaring teweegbracht op onze reis. Dat wil niet 

zeggen dat het niet waardevol was geweest als we met een grotere groep waren geweest. Misschien was 

het minder intiem geweest. Ik denk dat de vorm waarin deze ontmoeting nu was georganiseerd, compleet 

met reisje heen gezamenlijk, eten en gezamenlijk de voorstelling zien(alhoewel dat dus juist niet 

gezamenlijk wasJ) één van de manieren is waarop we ontmoetingen organiseren. Dat mag best met 

minder mensen zijn, als we daarvan dan wel verslag doen met een persoonlijk verhaal naar de rest van 

onze reisgenoten. Want die terugkoppeling mis ik heel erg. 

Het is fijn om in een gezelschap van intimi te verkeren, met de mensen die actief betrokken zijn, maar 

daarmee wordt het ook exclusief en missen we ons doel met de hele groep verder te reizen. We komen 
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daardoor een beetje los van de rest te staan. Waarvan ik vaak hoor dat er niet meer zoveel gebeurd in het 

reisgezelschap.  

Daarom is het belangrijk ook grotere bijeenkomsten te organiseren. Groter in de zin van een groep van 1/3 

van het reisgezelschap. Langer in programma, meerdere facetten, en ook met andere inbreng dan alleen 

van de direct betrokkenen. Een grote bijeenkomst geeft ruimte om je als reisgenoot te updaten. Wat speelt 

er allemaal, wat komen de mensen tegen. Waaraan is behoefte? Echt elkaar informeren en vinger aan de 

pols. Ook het gevoel van binding met elkaar, met een veel grotere groep. Dat mensen na afloop echt zicht 

hebben op wat we met elkaar aan het doen zijn en dat als helpend en waardevol ervaren. En daarom is 

het belangrijk om dat soort bijeenkomsten al lang van tevoren te plannen en daar ook een goed programma 

voor te maken. Een programma dat recht doet aan de afspiegeling van het reisgezelschap. Waar nieuwe 

gezichten bekend worden. Waar vragen gemakkelijk opgelost/beantwoord worden of in kaart gebracht. 

Waar mensen gemakkelijk kunnen netwerken en elkaar ontmoeten. En ook hiervan is een verhaal, terugblik 

nodig om te communiceren naar de mensen die er niet konden zijn. Om hen hongerig te maken en om hen 

erbij te houden, op een betrokken manier. 

 

2. Wat was voor jou een niet goede Reisbijeenkomst? 24 mei in Warnsveld? 
a. Welke (combinaties van)  factoren maken dat je het ‘niet goed’  noemt? 
b. Wat was misschien wél goed?  
c. Welke waarden ontbraken in/rondom de ontmoeting? 
d. Vind je sommige (combinaties van) waarden en/of factoren belangrijker dan anderen 

in het beoordelen van ‘niet goed’? 
 

Wat niet zo goed ging verschillende keren is het programma gezamenlijk voorbereiden en daar dan ook je 

aan houden. Zo herinner ik me dat op het minisymposium, wat een heel erg goede bijeenkomst was, de 

dialoog niet helemaal uit de verf kwam doordat het gras van Wytske voor haar voeten werd weggemaaid 

door een student die zich als gespreksleider opwierp. Dat was jammer en daar moeten we van leren. 

Scherp op zijn op zo’n moment, dat we het niet weg laten lopen maar bij de kern van de zaak blijven zoals 

we dat hebben voorbereid. 

Of dat we iets met de groep reisgenoten willen waar ze helemaal niet mee bezig zijn. Dat het een beetje 

over hen heen gaat. Dan is de aansluiting niet goed, zoals bijvoorbeeld de keer met het invullen van de 

partnerschapskaart. Dat was veel te theoretisch, te ver weg van de praktijk en de uitwisseling daarin. 

 

 

3. Wat is voor jou een ideale Reisbijeenkomst waarin ‘het’ allemaal klopt?  
a. Wat gebeurt er idealiter als ‘het’ allemaal klopt?  
b. Welke (combinaties van) factoren kloppen dan?  
c. Welke waarden worden dan verwezenlijkt? 
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d. Wat is het ideale effect? 
 

Reisbijeenkomsten mogen verschillend zijn van grote, intensiteit en soort activiteit. Belangrijk is dat ze lang 

genoeg van tevoren bekend gemaakt worden zodat mensen echt in de gelegenheid gesteld worden om er 

aan deel te kunnen nemen. En dat er direct na de bijeenkomst een reisverhaal volgt en geplaatst wordt op 

de meetup om de betrokkenheid te vergroten. Mensen de gelegenheid te geven het grote verhaal te volgen. 

Ook al doe je misschien niet alle plaatsen aan.  Als de reisgenoten enthousiast zijn over de bijeenkomst, 

kunnen benoemen wat het hen gebracht heeft/toegevoegd heeft is bijeenkomst geslaagd. 

Het effect is ontmoeten, kennisdelen, ervaren, vragen oproepen, netwerken, geraakt worden. 

 

Uiteindelijk zouden ze allemaal iets moeten laten zien van hoe we met elkaar als reisgezelschap proberen 

om onze samenleving inclusiever te maken door met kunst en cultuur te werken in het sociale domein. 

 Wat daarbij helpt, of juist niet, wat je daaronder kan verstaan. Onze reisbijeenkomsten zijn een route 

waarop we met elkaar dit onderzoeken. Gek genoeg doen we dat nog steeds door over mensen te praten, 

dingen voor ze te bedenken. Ik zou het mooi vinden als we zover groeien dat we dat steeds inclusiever 

kunnen doen. Dus met de ervaringsdeskundigen erbij. Dat was een beetje zo op het minisymposium. Dat 

was een beetje zo in Warnsveld. Maar de aanwezigheid van de bewoner ( ik ben zijn naam vergeten) 

tijdens onze ontmoeting en gesprek vond ik eigenlijk wel het mooiste moment. En dan ben ik blij met Bart, 

die hem zo gemakkelijk uitnodigt en een plaats aan tafel geeft. Daar gaat het uiteindelijk om. Elkaar een 

plaats aan tafel geven om het gesprek met elkaar aan te kunnen gaan. Of om samen iets mee te maken, 

te beleven. 

Samen aanwezig te zijn. 

Antwoorden Bart: 

Op een goede reisbijeenkomst is tijd en ruimte voor ont-moeten.  Dwz: ingaan op (gezamenlijke) 

ervaringen, be-vragen, mijmeren, bezinken, inspireren. Wat mij betreft zijn ze zonder actie-agenda of 

besluit momenten, voelt het als vrije tijd. Tijd waarin wat zou kunnen gebeuren of ontstaan. Liever met 5 

betrokken en op elkaar betrokken reisgenoten dan met 30 mensen met interesse of letterlijk belang.  

Een goede reisbijeenkomst is informeel. Want we reizen tussen werelden en talen. We weten niet welke 

formaliteit we zouden moeten hanteren. We ontmoeten elkaar als personen en niet als functionarissen. We 

ontmoeten elkaar op het snijvlak van de leefwereld en de systeemwereld en we voelen de noodzaak dat 

vooral te doen vanuit persoonlijke betrokkenheid, gevoeligheid , artisticiteit , noodzaak, engagement.  

 

Het gaat er meer om wat we bereiken dan om hoeveel mensen we bereiken.  

Het gaat meer om zaaien dan om oogsten.  
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Bijlage 3: Inprovisatiebijeenkomst Reisonderzoekers 
Datum interview: 03-04-2019 

Plaats: Hogeschool, in theaterruimte, tijdens opname 3 nog in de personeelsruimte  

Participanten: 4; Jolien-A, Anna-A, Josje-E (duidt ik in het interview aan met E), Xanne (ikzelf) 

Geslacht: allen vrouw 

Opleiding/werk: Jolien = theatermaker Theater A, Anna = sociaal werker Theater A, Josje = docent Social 

Work, Xanne = onderzoeker UU  

Interviewer: Xanne Mensinga 

Duur: 8:31 + 22:07 

[Dit is de derde keer dat we als onderzoeksgroep afspreken. Iedereen is bezig met zijn eigen onderzoek 

binnen het sociaal-artistieke werkveld. We bespreken de onderzoeken en geven elkaar feedback en tips.] 

 

Een fragment: 

[Na een kleine pauze beginnen we met de improvisatie. Op A4 vellen schrijven we onze draken en 

hindernissen die we tegenkomen zodra we de twee werelden van sociaal en artistiek willen samenbrengen. 

De improvisatie duurde uiteindelijk bijna 30 minuten en spreken we na. Start audio opname 3.] 

 

E:  Nou, brand los.  

A:  Bijzonder.  

J:  Ik ben nu een boek aan het lezen over de-democracy en dat is een theorie over hoe je tot 

besluitvorming kunt komen in organisatiestructuren. Dat is niet heel interessant hiervoor, maar een 

onderdeel daarvan is de rol-theorie. Dat gaat erover dat er binnen een groep altijd heel veel rollen 

tegelijk aanwezig zijn. Rollen zijn dan rollen die personen kunnen innemen, maar kunnen ook: jij 

bent echt een doener, jij bent echt een creatieveling, of dat soort rollen. Je hebt ook nog de rollen 

van meningen en gevoelens, dat zijn ook allemaal rollen. Rollen is breder dan dat wat je kan spelen 

zeg maar. Dit is voor mij een manier van rolneming, dat je even een moment zo'n blaadje kan 

oppakken. En kan zeggen: ik ga heel even hiervoor staan en dan ook weer kan loslaten en weer 

iets anders kan starten. Ik heb niet het gevoel dat ik alleen maar namens Jolien heb gesproken, 

maar ik heb hier namens verschillende rollen kunnen spreken en dat even naast elkaar kunnen 

zetten. En in de theorie is het ook zo dat de rollen zijn altijd aanwezig in de groep, ook als ik eruit 

zou gaan. Ze zitten niet alleen aan mij als persoon verbonden. Dus twijfels, of vragen, of 

opmerkingen, die blijven in de groep. Ook als ik eruit zou gaan, of als jij eruit zou gaan. En dat vind 

ik interessant dat je dat hier ook hebt gemerkt. Dat angsten en gevoelens die opgeschreven zijn 
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bijna door iedereen gedeeld worden. Of herkenbaar zijn voor anderen. En dat je dat op zo'n manier 

inzichtelijk kan maken.  

A:  Wel opvallend dat ik daar dan minder, volgens mij had ik dat wel minder dan jullie.  

E:  Wat had je minder?  

A:  De eenzaamheid en ik denk dat ik wel een beetje anders keek. En ik heb totaal niets uit 

verschillende rollen, ik was puur mezelf. Dat is denk ik een verschil.  

E:  Interessant. Vertel jij eens.  

A:  Bijzonder. [Lacht.] Ja, ik weet niet. Dat is dan ook mijn ongemakkelijkheid dat ik ga lachen en om 

me heen kijk. Eigenlijk een beetje de kat uit de boom.  

J:  Maar dat is ook een rol he, die je daarmee hebt vertegenwoordigd. De rol van ongemakkelijkheid. 

Die ook niet individueel voor jou is. Die hebben wij ook gevoeld. 

A:  Ik had niet het idee dat ik iets fout deed, of dat het niet goed was. Ik denk dat alles mocht. Ik had 

van te voren opgesproken alles mag, maar er wordt wel iets van je verwacht. Maar dat was dus 

eigenlijk niet, ik had ook gewoon op de grond kunnen blijven zitten en niks hoeven doen, dus, ja. 

Uiteindelijk vond ik hem wel meevallen. Maar op momenten als iemand dan wat extra heftig 

reageert dan heb ik zoiets van: oké... Ja.  

E:  More? Wat kunnen we erover zeggen?  
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Bijlage 4: Buiten de lijntjes 
 

Brief aan reisgenoten  

 

"Durf altijd buiten de lijntjes te gaan, alleen dan sta jij het meest in je kracht" 

Hiermee kondigt het muziektheater collectief hun voorstelling Buiten de lijntjes op hun website aan.  

 

Goed onderwijs begint volgens mij bij een ontmoeting tussen mensen met wie je betekenisvolle ervaringen 

op kunt doen. Mensen die nieuwsgierig zijn naar iets dat ze nog niet weten en kunnen. Iets dat buiten de 

lijntjes van het bekende ligt. En die ander weet daar juist wel iets van en wil je er wel iets over laten zien 

en vertellen. Zo kan een inspirerende ervaring ontstaan waar beiden van ‘leren’.  

 

In veel opleidingen wordt goed onderwijs gegeven binnen de lijntjes van het vakgebied. Daar leer je veel 

van – binnen de lijntjes. Maar minder over andere disciplines, andere beroepen en andere ideeën die jou 

in jouw eigen professionele ontwikkeling kunnen verrijken. In de opleiding Social Work op de HAN willen 

we daarom regelmatig de gelegenheid bieden voor mensen uit verschillende vakgebieden om elkaar te 

ontmoeten en daar samen van te leren. Een voorstelling, expositie of andere artistieke uitingsvorm biedt 

hiervoor een uitstekende aanleiding. 

 

Zo kwamen afgelopen woensdag 31 januari 64 studiekiezers een dagje proefstuderen. Dat wil zeggen, 

proeven aan stukjes van de opleiding Social Work die ze vanaf september kunnen verwachten. Omdat het 

onderwijsprogramma nog niet definitief is, gebruiken we deze dagen om onderdelen uit te proberen, ervan 

te leren en verder te verfijnen. Iedere proefstudeerdag wordt opgebouwd rondom een specifiek SW thema. 

Dit keer was dat ‘Verslaving’. Studenten werden aan het werk gezet om kennis te verzamelen over 

aspecten van verslaving, ze kregen de gelegenheid in gesprek te gaan met een ‘verslaafde’ (acteur) en 

kregen de voorstelling ‘Buiten de lijntjes’ te zien over verslaving en de gevolgen ervan.  De voorstelling 

werd gespeeld door Het Collectief opgericht door (afgestudeerde) studenten van ArteEZ.  
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Het spel, de muziek, de video effecten en opbouw van de voorstelling waren zeer intens en riepen veel 

verschillende reacties op. De dialoog die we daarna met het publiek en de makers hebben gehad was erg 

waardevol en leerzaam. Niet om pasklare 

antwoorden te vinden, maar juist om ruimte te geven 

aan allerlei gedachten en persoonlijke verhalen. Een 

greep uit de reacties: “Wat een prachtige manier om 

dit onderwerp bespreekbaar te maken” “Jemig, wat 

heftig; dit gaat wel heel erg buiten de lijntjes!” “Ja, 

dit is wat wij jongeren in ons dagelijks leven 

meemaken” “Kunnen we dit wel laten zien aan 

studiekiezers?” “Hierdoor kan ik me beter inleven in 

de wereld van een verslaafde” “Ik wou dat mijn 

vriend dit kon zien, dan snapt hij wat ik met mijn broer 

heb meegemaakt” “Als maker willen we niet 

teveel invullen, maar de kijker juist ruimte bieden om een eigen verhaal te maken” 

 

Op 28 februari en 25 april wordt de voorstelling nog een keer gespeeld en daar kun jij ook bij zijn. Zie 

aankondiging van de MeetUp. Heel graag ontmoeten we elkaar dan om samen nog meer – buiten de lijntjes 

– te ontdekken! 

 

Hartelijke groet Wytske 

9 februari 2018 
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Bijlage 5: Sociaal-artistiek heeft de toekomst 
Sociaal-artistiek heeft de toekomst 

 

In het oosten van ons land is een 

bijzondere samenwerking bezig tussen 

twee hogescholen. Docenten van 

HAN/sociale studies en 

ArtEZ/kunstacademie hebben elkaar 

gevonden om de handen ineen en de 

vleugels samen uit te slaan. Althans dat 

is de ambitie — in de praktijk zijn er 

natuurlijk allerlei obstakels te overwinnen. Maar dat maakt het werk niet minder leuk en zeker niet minder 

van betekenis. 

Het Reisgezelschap Kunst & Maatschappelijke Inclusie is een samenwerkingsverband gericht op 

ontschotting tussen de werk- en opleidingsvelden kunst en zorg/welzijn. Het is een groeiend netwerk van 

sociaal-artistiek betrokken studenten, docenten, onderzoekers, ervaringsdeskundigen en (zelfstandige) 

professionals uit zowel het sociale als het artistieke werkveld. Zij vinden elkaar in de wens om de 

verbindingen tussen kunst/cultuur en zorg/welzijn te versterken en te verduurzamen. Daarbij worden actief 

nieuwe manieren van samenwerken, leren en waardecreatie ingezet en onderzocht. Zowel binnen de 

schoolmuren als in de praktijk. Docenten van HAN-sociale studies en ArtEZ-kunstacademie zijn 

aangesloten bij Het Reisgezelschap en organiseren ontmoetingen met elkaar en voor hun studenten. 

Experimenteren met ontmoeting 

Een voorbeeld van uitwisseling tussen opleidingen is de openbare (facultatieve) les die twee bevlogen 

docenten van HAN en ArtEZ organiseerden. Zij betrokken studenten uit beide studierichtingen en zorgden 

voor een programma met kennismaking en ontmoeting. Het werd een succes. In een broeierig, krap 

lokaaltje kwamen ruim veertig studenten opdagen om elkaar te ‘proeven’, te bevragen en van elkaar te 

leren over toepassingsmogelijkheden en de betekenis van kunst met speciale doelgroepen. Docent Ronja 

White (ArtEZ/BA Docent Dans): ‘De uitwisseling riep vragen op als: wat is kunst? Wat is therapie? Wat zijn 

raakvlakken en waar liggen verschillen? Voor onze studenten is discussie hierover heel relevant – en het 

vinden van antwoorden even wezenlijk als persoonlijk.’ 

De interactieve les werd deels door de studenten zelf geleid. Studenten presenteerden in subgroepjes 

projecten die ze hadden gedaan met speciale doelgroepen zoals vluchtelingen, ouderen en kinderen in het 

speciaal onderwijs. En ArtEZ-studente Leticia nam zonder moeite haar leeftijdsgenoten van beide 

opleidingen mee in een ritmische bewegings-’dans’. Met z’n veertigen zwetend op elkaar geplakt, stonden 

studenten vol enthousiasme op Caribische deuntjes te draaien, te stappen, te springen en te schudden met 

tachtig billen. Docent Gemma Koolen (HAN/sociale studies): ‘Als je studenten een deel van de les laat 
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verzorgen, komen ze los uit de student-docentenergie. Er ontstaat commitment, respect voor elkaar en 

openheid om te ontvangen. Dat is een prachtige basishouding om te leren.’ 

Ronja hoopt dat studenten hun kijk op 

‘dans’ en ‘kunst’ leren verruimen. De 

uitwisseling met studenten van sociale 

studies is daarbij heel ondersteunend. 

Ronja: ‘Als je ervan uitgaat dat er in 

iedereen een goede danser zit, welke 

doelgroep dan ook, dan kijk je heel 

anders naar dans. In iedereen zit 

creativiteit. Iedereen kan invulling geven 

aan dans en beweging. Als een docent 

door middel van improvisatie op zoek gaat naar de eigen bewegingstaal van de mensen en die ondersteunt, 

dan is dat een heel andere werkwijze.’ Gemma: ‘Dans werkt in het maken van contact — ook in de 

ontmoeting tussen studenten. Tijdens de openbare les zorgde de beweging voor een ervaring met elkaar, 

er ontstond een vrijplaats. Op zo’n moment gebeurt er iets. Een klik.’ 

Samen leren, samen doen 

In de sociaal-artistieke praktijk van alle dag lopen initiatiefnemers en betrokkenen aan tegen verschillen in 

beleid, faciliteiten en denkkaders tussen het sociale en het artistieke werkveld. Zelfs wanneer culturele 

organisaties en zorg/welzijnspartijen het eens zijn over de basisidee dat kunst en cultuur van betekenis zijn 

voor de kwaliteit van leven van mensen met een ondersteuningsbehoefte, dan nog is de praktijk, waarin 

projecten handen en voeten moeten krijgen, weerbarstig. Er wordt wel gezegd dat de professionals uit 

zorg/welzijn en die uit kunst/cultuur een ‘andere taal’ spreken. Het elkaar leren kennen en ‘verstaan’ is vaak 

een tijdrovende, maar noodzakelijke eerste stap voor samenwerking. 

Door de kennismaking tussen studenten uit het sociale en het artistieke veld ontstaat een basis waarop 

later kan worden voortgebouwd. De interesse voor elkaars werkterrein wordt aangewakkerd en er komen 

nieuwe ideeën tot stand over de toepassing van kunst in het sociale domein. Zo programmeert HAN 

regelmatig theater binnen de schoolmuren: voorstellingen die zijn gemaakt door studenten of alumni van 

ArtEZ, met als onderwerp een sociaal relevant thema zoals verslaving. Zo’n voorstelling werkt als hefboom 

voor een dialoog over het thema en maakt invoelbaar dat kunst een krachtig middel is om gevoelige 

onderwerpen bloot te leggen en te bespreken. Dat is voor veel HAN-studenten een enorme eyeopener; 

terwijl hun oprechte nieuwsgierigheid en vaak ongezouten vragen heel leerzaam zijn voor de 

kunstvakstudenten. 

Weg met de hokjes 

Studenten hebben er baat bij om verder te kijken dan de neus van hun traditionele sector lang is. Het 

zogenaamde cross-sectoraal werken is in de context van sociaal-artistiek werk eigenlijk een penibel begrip. 
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Het stamt uit de tijd dat het nog nieuw en bijzonder was om je als kunstenaar te verbinden aan Jan met de 

Pet, en de tijd dat je je als welzijnswerkers nog niet zo snel inliet met werkwijzen die vertrekken vanuit 

iemands kracht en talent. Dat is al lang niet meer zo. Talloze kunstenaars hebben de schoonheid van het 

‘humane engagement’ ontdekt en brengen creativiteit en verbeeldingskracht letterlijk onder de mensen. En 

in de zorg- en welzijnswereld blaast het begrip ‘positieve gezondheid’ de conventionele definities van 

welzijn omver, om ruimte te maken voor een benadering waarin mensen meer zijn dan ‘ziek’ of ‘niet ziek’. 

Gelukkig maar. Mensen passen niet in hokjes. En vooral mensen met een zorg- of ondersteuningsbehoefte 

lopen chronisch het risico om in allerlei hokjes terecht te komen die hun mogelijkheden (nog verder) 

beperken. 

Wil de huidige generatie sociale en 

artistieke studenten zich goed 

voorbereid weten op een 

werkomgeving die niet langer wordt 

bepaald door de grenzen van 

sectoren, maar door de noden en 

behoeftes van de samenleving en 

de mensen die haar vormen, dan is 

het noodzakelijk dat ze elkaar 

weten te vinden. Dat ze leren wat ze 

aan elkaar kunnen hebben, waar ze 

elkaar aanvullen, inspireren, uitdagen en verrijken — in het licht van de mensen voor wie ze van betekenis 

zijn. 

In die zin heeft sociaal-artistiek werk de toekomst. Omdat het uitsluitend kan bestaan op het snijvlak van 

sociaal en artistiek, creëert het nieuwe ruimtes juist daar waar eerder grenzen de dienst uitmaakten. 

 

Ruimte maken in het curriculum 

Alle goede bedoelingen ten spijt, is het een uitdaging om de uitwisseling tussen studenten een vaste plek 

te bieden in het studieprogramma. De opleidingsinstituten die onze volgende generatie zorg- en creërende 

professionals moeten afleveren zijn log en gebonden aan talloze regels waardoor ze vaak achterlopen op 

de praktijk. Vruchtbare ontmoetingen zoals die onder de vlag van Het Reisgezelschap worden 

georganiseerd hangen nu nog af van de bevlogenheid en motivatie van enkele pionierende docenten — die 

het vaak grotendeels in eigen tijd organiseren. Het curriculum zit bomvol en biedt weinig ruimte aan 

experiment. 

Maar bij HAN en ArtEZ zit er beweging in. Niet in de laatste plaats omdat de opleidingshoofden het belang 

inzien van ontschotting. Zij ondersteunen de docenten die zijn aangesloten bij het Reisgezelschap waar 

mogelijk met extra uren — en in ieder geval met morele support. Zo is Ronja White inmiddels betrokken bij 
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de curriculum-overleggen binnen ArtEZ. Op die manier kan ze samen met andere docenten het gesprek 

voeren over mogelijke competenties waaronder de uitwisseling met de HAN geschaard kan worden. Ronja: 

‘De zoektocht is om te kijken wat we kunnen toevoegen aan het bestaande studieprogramma. Hoe kunnen 

we dat wat we al doen, verrijken met een specifiek accent op uitwisseling?’ Ook Gemma Koolen 

onderstreept het belang van een serieuze aanpak: ‘Inbedding in het onderwijs is belangrijk. Het nieuwe 

moet met het oude worden verbonden zodat we niet steeds opnieuw het wiel uitvinden en er een duurzame 

verbinding met de praktijk ontstaat waar iedereen wat aan heeft.’ 

Toekomstmuziek 

Sinds september van dit jaar is bij de HAN de nieuwe opleiding Social Work gestart. Deze profileert zich 

nadrukkelijk op creatief denkende en handelende studenten en zet in op een stevige verbinding met de 

praktijk. Dat biedt veel kansen voor 

samenwerking met het artistieke 

werkveld — ook binnen het curriculum. 

Zo is er onlangs een pilot gestart 

waarbij studenten van Social Work en 

van de opleiding BA Docent Theater 

Arnhem samen werken en leren. Drie 

sociaal-artistieke initiatieven, Theater 

Klare Taal, Het Wilde Westen en 

Theater AanZ, hebben leer-

werkplekken beschikbaar gesteld. Bij 

elke plek staat een concrete vraag uit de betreffende praktijk centraal waarmee de studenten vanuit hun 

verschillende invalshoeken aan de slag gaan. Bij de begeleiding van de studenten zijn ook alumni en 

ouderejaars van beide opleidingen betrokken. Zo ontstaat een praktijksituatie waarin studenten 

complementair, interprofessioneel en peer-to-peer samenwerken vanuit de opleidingen. Met de voeten in 

de klei, met elkaar, en met professionals en deelnemers uit het sociaal-artistieke veld. 

Het Reisgezelschap is opgericht door een kerngroep met vertegenwoordigers van vier partijen: HAN 

sociale studies, ArtEZ hogeschool voor de kunsten (BA Docent Dans en BA Docent Theater Arnhem), 
Cultuur Oost en LKCA. Sinds medio 2017 werken zij als partners samen aan het ontschotten van de 

werkvelden sociaal en artistiek, onder meer door docenten en studenten uit beide richtingen met elkaar én 

met de praktijk in contact te brengen. Zij zien zichzelf als ‘reizigers’ onderweg naar meer maatschappelijke 

inclusie in en met de kunsten – en daarmee als onderdeel van een beweging die veel groter is dan deze 

kerngroep alleen. 
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