
Q1 Hoe tevreden was je over
Beantwoord: 8 Overgeslagen: 2
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# Heb je aanvullende opmerkingen? Datum

1 Misschien en beetje warm, maar het was gewoon warm, dus elders waarschijnlijk ook.. 5-6-2017 10:57

2 Dag voor mij niet handig...maar ja, daar over consensus krijgen is mission impossible vrees ik... 19-5-2017 13:44

Locatie

Dag van de week

Tijdstip

Catering
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Q2 Welke inhoud vind je voor dit
kennisnetwerk van belang?

Beantwoord: 7 Overgeslagen: 3

Totale aantal respondenten: 7

# Iets anders namelijk… Datum

1 Waarschijnlijk het ene moment meer interesse voor gezamenlijk ergens aan werken en het andere evaluatie van je
evenement.

5-6-2017 10:59

2 uitwisselen van kennis en ervaringen om te komen tot een meer structureel overleg 2-6-2017 11:24

3 Ik hoop dat we een platform kunnen ontwikkelen met een duidelijke missie en onze kennis delen met partners en
stakeholders die juist niet naar congressen op het gebied van cultuurparticipatie gaan.

22-5-2017 11:06

4 welke inhoud? je bedoelt welke info we met elkaar binnen dit netwerk zouden kunnen delen? ik denk me at name dat
een zekere mate van trendwatching binnen de sectoren K&C en welzijn aangaande ontwikkelingen op gebied van
cultuurparticipatie, en verschuiven denkframes daarover (crossovers, interventies, wegbreken uit hokjesgeest) nuttig is
en tot vernieuwde denkramen en vocabulaire kan leiden.

19-5-2017 13:48
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Informatie
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Antwoordkeuzen Reacties

Gezamenlijk werken aan een subsidieaanvraag

Informatie delen over concrete projecten (muziek, jongeren, special art, e.d.)

Delen van ideeën voor een boek, onderzoeksproject, evaluatie van je evenement

Deelname aan congressen op het gebied van cultuurparticipatie

Iets anders namelijk…
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Q3 Wat is je wens voor dit kennisnetwerk?
Beantwoord: 6 Overgeslagen: 4

Totale aantal respondenten: 6

# Iets anders namelijk… Datum

1 zie mijn vorige opmerking. Ik denk dat de dit kennisnetwerk tzt een platform of springplank zou kunnen worden voor
een nieuwe kijk op cultuurparticipatie van waaruit we stimuleren dat 'anderen' (overheden, fondsen, collega's,
subsidieverstrekkers) met andere ogen gaan kijken naar wat cultuurparticipatie is, of breder gezegd dat de waarde is
van de cultuur van alle dag. Door een meer inclusiever perspectief daarop verbreed je kennis over de zgn
doelgroepen die nu onbereikt (!) of onzichtbaar (!) blijven. Validering van alledaagse cultuur (dat kan voor mijn part ook
sportief zijn, artistiek, cultureel, kunstzinnig) moet gebeuren vanuit een nieuw kader dat losstaat van statistiek en
wegbreekt van uitgewoonde hokjesgeest die druipt van elitaire kijk op 'cultuur'(lees: wit hoogopgeleide oudere
man/vrouw)

19-5-2017 13:53
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Antwoordkeuzen Reacties

Een vervolgbijeenkomst met 50/50 verdeling onderzoekers en vertegenwoordigers uit het veld (bijvoorbeeld Grounds, Jongerenhuis Kanaleneiland,
STUT, Leerorkest, Jongerentheater LINK, e.d.)

Kennisdeling voortzetten door middel van korte onderzoekspresentaties

Verdieping op het thema 'het onzichtbare zichtbaar maken'

Uitbreiding met fondsen als het Fonds voor Cultuurparticipatie

Minstens 2x per jaar bij elkaar met een inhoudelijk programma

Iets anders namelijk…
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Q4 Wat wil je bijdragen aan dit netwerk?
Beantwoord: 6 Overgeslagen: 4

Totale aantal respondenten: 6

# Iets anders, namelijk… Datum

1 ik zou graag meewerken aan onderzoeksvorstellen en misschien later ook mijn onderzoek presenteren 2-6-2017 14:47

2 betrek ook initiatieven uit de hoek van design 30-5-2017 9:55
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in het...

Ik wil
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Ik wil mijn
onderzoek...

Ik wil jullie
uitnodigen e...

Iets anders,
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Antwoordkeuzen Reacties

Ik wil meedoen in het initiatief, maar kan niet mee-organiseren

Ik wil mensen/organisaties uit de praktijk aandragen

Ik wil mijn onderzoek presenteren

Ik wil jullie uitnodigen een volgende bijeenkomst bij mijn organisatie te houden

Iets anders, namelijk…
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Q5 Heb je aanvullende opmerkingen of
vragen?

Beantwoord: 1 Overgeslagen: 9

# Reacties Datum

1 Ik zou het platform graag willen bieden aan kleinere organisaties die door hun specifieke manier van werken
succesvol doelgroepen weten te bereiken. Door bundeling kunnen we onze positie versterken, door onderzoek
kunnen we onze impact zichtbaar maken.

22-5-2017 11:09
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