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“Het is net als bittergarnituur: nooit genoeg.”
In de Gemeente Alkmaar ontstond 5 jaar geleden het ouderen
programma Dag en Dauw. Een samenwerking tussen kunst
educatieinstelling Artiance en Bibliotheek Kennemerwaard. 
Beiden hadden de wens om ouderen zelf te vragen wat zij willen. 
Maar ook de ambitie om de ouderen dit zelf te laten realiseren. 
Zo ontstonden teams van betrokken ouderenambassadeurs in 
verschillende wijken. 

Door deelname aan het AFCC programma wordt nu actief de 
samenwerking met zorg en welzijn gezocht. Er zijn twee doel
groepen: ouderen in zorglocaties en thuiswonende ouderen.  
Via zorgpartners zoals Zorgcirkel wordt de eerste groep bereikt 
en via de welzijnsorganisaties zoals Humanitas en Geriant 
worden de meer kwetsbare thuiswonende ouderen benaderd, 
waaronder mensen met dementie. 

Om de ‘drempels’ voor de ouderen te verlagen, zet de stad tien 
Max mobiels in die vanuit de wijken ouderen ophalen en is de 
deelname aan Dag en Dauw activiteiten met de Alkmaarpas gratis.

Tijdens de lokale manifestatie ondertekenen de samenwerkings
partners, onder wie de wethouder WMO en de wethouder 
Cultuur, een intentieverklaring waarin de afspraak wordt gemaakt 
dat iedere partij zich inzet voor een versterking van cultuurparti
cipatie voor en door ouderen. Het formeren van een ambitietafel 
en de nodige publiciteit wordt door de jury positief beoordeeld. 

De komende jaren richten de uitvoerende partners zich meer  
op de verdieping. Er is oog voor de diversiteit van de doelgroep. 
Niet iedere oudere kan zich vinden in het huidige aanbod.  
De een wil meer uitdaging en de ander wil zich juist verder 
ontwikkelen in een discipline. 

Er zijn plannen voor kwalitatief onderzoek en er is een combi
natie functionaris. De activiteiten zijn geborgd in het gemeente
lijk WMObeleid en Kunstenplan.

Met het programma Age Friendly Cultural Cities moedigt het Fonds voor Cultuurparticipatie gemeenten 
aan om het kunst- en cultuuraanbod voor ouderen te ontwikkelen en te verduurzamen. Deelnemers van 
de lichting 2018-2019 zijn Alkmaar, Amersfoort, Haarlem, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Zeeland. Ieder 
liet tijdens een manifestatie zijn visie op het thema ‘ouderen en cultuurparticipatie’ zien. De jury bezocht 
deze events en beoordeelde ter plekke hoe de gemeente zich als Age Friendly Cultural City heeft ontwik-
keld. Het BNG Cultuurfonds ondersteunt het programma door de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs uit te 
reiken aan de gemeente die op dit terrein het beste resultaat laat zien.
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