Inleiding
Kunst Ontmoeten Meedoen, kortweg KOM, Gelderland staat voor structurele, toegankelijke
en professionele kunstparticipatie voor iedereen met een zorg achtergrond in Gelderland.
Onder zorgachtergrond verstaan we iedereen van jong tot oud, met bijvoorbeeld een
lichamelijke en of verstandelijke beperking, een psychosociale probleem of een
psychiatrische stoornis.
KOM Gelderland is een samenwerkingsverband van negen culturele centra en twee
provinciale partners. Daarnaast werkt KOM Gelderland intensief samen met diverse partners
uit de zorg- en welzijnssector, zoals bijvoorbeeld Siza, het speciaal onderwijs, UWV, de
wijkteams, RIBW Arnhemse Veluwe Vallei, gemeentes, Kwartiermakersfestival en
gerelateerde hbo- en mbo-opleidingen.
We geloven met elkaar in de kracht van kunstparticipatie voor iedereen met een
zorgachtergrond en kunnen dit feitelijk onderbouwen. Via ons re-integratieproject KunstWerk
stroomt meer dan 60% van de deelnemers uit naar een werkplek, studie of betaalde baan.
Op de zorginstellingen waar onze kunstactiviteiten plaatsvinden, vragen deelnemers om
minder zorg en medicatie. En door de presentatie van kunstactiviteiten in de wijken ontstaat
er inclusie en saamhorigheid in de maatschappij.
In de provincie Gelderland ontwikkelden meerdere centra voor de kunsten kunsteducatie
aanbod in samenwerking met de zorg- en welzijnssector. Het hebben van dezelfde ambities
resulteerde in 2013 tot de oprichting van een samenwerkingsverband onder de naam KOM
Gelderland. Hierin verenigden zich negen culturele centra, ieder met een eigen KOMafdeling. Verspreid over de regio’s van de provincie; van Cultuurkust Harderwijk tot De
Lindenberg in Nijmegen en van De Plantage in Tiel tot BoogieWoogie in Winterswijk. Er is
een samenwerking met twee provinciale partners; de Onderwijsspecialisten en Cultuurmij
Oost. Zij stellen middelen, expertise en advies beschikbaar.
Voor alle partijen leidt deze samenwerking tot synergie. Er is een breed netwerk en alle
beschikbare kennis en kunde is voor alle partners toegankelijk waardoor de mogelijkheden
eindeloos zijn.
De oprichting en organisatie van KOM Gelderland werd voor de periode van oktober 2014 tot
oktober 2015 mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie. In december
2015 ondertekenden alle partijen een convenant om het voortbestaan van KOM Gelderland
tot december 2016 te continueren, waarbij iedere partner naast investering in uren een
concrete financiële bijdrage levert.
Doelstelling
Het gezamenlijke doel is toegang tot professionele kunstparticipatie voor iedereen met een
zorgachtergrond in de gehele provincie Gelderland. Door KOM Gelderland bewerkstelligen
we:






Eén gezicht: Er is één centraal loket (www.komgelderland.nl) voor kunstparticipatie
vragen voor iedereen met een zorgachtergrond in Gelderland.
Groter bereik: Met elkaar bereiken we meer mensen en partners dan ieder op zich.
Deelgemeentes zijn gezamenlijk bereikbaar en er is een breed netwerk beschikbaar.
Continuïteit en waarborging: Door KOM Gelderland wordt professionele
kunstparticipatie voor iedereen met een zorgachtergrond definitief op de kaart gezet
en gewaarborgd.
Benut van expertise: We delen met elkaar de beschikbare kennis en kunde op het
gebied van netwerk, fondsaanvragen, lesmethodes en docenten.
Keurmerk KOM: Een begrip en logo voor de gehele provincie Gelderland.
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KOM Gelderland organisatiemodel
KOM Gelderland bestaat uit een stuurgroep (strategisch niveau), projectmanager (tactisch
niveau), projectleiders (operationeel niveau) en docententeam (uitvoerend niveau).
Stuurgroep
Wie: Directeuren van de aangesloten centra voor de kunsten, afgevaardigden van de
provinciale partners en de projectmanager.
Doel: Bepalen van visie en koers op strategisch niveau, bewaken van voortgang en grote
lijnen en bewaken van kwaliteit en keurmerk.
De stuurgroep komt twee tot drie keer per jaar bijeen.
Projectmanager
Wie: Uitvoer door Kunstbedrijf Arnhem.
Doel: Tactische vertaling en uitvoering van beleid. Maakt deel uit van zowel de stuurgroep
als de werkgroep met als rol tussenschakel. Ten behoeve van de stuurgroep is er een
adviserende rol.
Ten behoeve van de werkgroep is dit een leidende functie en de projectmanager werkt
vanuit de afspraken gemaakt in de stuurgroep.
Werkgroep
Wie: Projectleiders van de aangesloten centra voor de kunsten, geleid door de
projectmanager.
Doel: Operationeel, ervaringen en kennis delen en inspiratie opdoen en om innovatief te
kunnen blijven ontwikkelen. Elk overleg heeft een thema als uitgangspunt, denk aan speciaal
onderwijs, inclusie, de klant, opzet afdelingen, etc.
Docententeam
Wie: De docenten en/of netwerkpartners van de KOM-afdeling die vallen onder de
projectleider. Uitvoerenden van de KOM-activiteiten. Komen jaarlijks bijeen op de
Scholing/Inspiratie dag van KOM Gelderland.
Provinciale Partners, adviserend en verbindend
KOM Gelderland wordt ondersteund en geadviseerd door de provinciale partners. Iedere
partner heeft hierbij zijn eigen specifieke rol vanuit zijn netwerk en expertise.

Bereik
KOM Gelderland heeft in de afgelopen periode van september 2014 tot november 2015 ruim
3000 deelnemers bereikt;
 Ruim 2400 deelnemers aan KOM-activiteiten;
 Ruim 750 bezoekers bezochten de KOM-activiteiten;
 Ruim 90 partners in de zorg- en welzijnssector;
 Vier projectleiders inspiratiebijeenkomsten;
 Twee stuurgroep bijeenkomsten;
 Scholingsdag voor docenten en partners met ruim 70 deelnemers.
Inmiddels is er ook landelijke belangstelling om het format van KOM Gelderland over te
dragen aan andere provincies. De provincie Gelderland kan zo een voorbeeld worden voor
de rest van het land.
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