
 

KUNST OP MAAT VOOR EN MET MENSEN 

MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING 

 

Regionaal intersectoraal overleg 
   

- donderdag 6 juni 2019-  

  

 

 

Graag nodigen wij u uit voor een kennismaking met vzw KOM – Kunst Op Maat 

en een regionale uitwisseling tussen cultuurorganisatoren en partners die 

werken met personen met een beperking. 

 

 

  

 

  

De vzw vertrekt van de vaststelling dat in Vlaanderen de belevingsparticipatie 

aan de hedendaagse kunstscène en onze rijke kunsttraditie, vooral in inclusieve 

settings, nog vaak te veraf is voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Wellicht omdat ze nog te weinig actief daarvoor worden aangesproken en/of 



omdat ze niet altijd welkom zijn. Ondanks veel goodwill bij wie hen onmiddellijk 

omringt en bij de ondersteunende actoren in Welzijn, Cultuur en 

Onderwijs/Vorming. Ondanks de reeds bestaande overheidsstimulansen ook. 

 

KOM vzw wil een specifieke bijdrage leveren om die goodwill en stimulansen 

meer te laten renderen. Ze stelt zich niet in de plaats van de bestaande actoren. 

Wel wil ze focussen op hun samenwerking, om zo meer mensen met een 

verstandelijke beperking intenser te kunnen mobiliseren voor en toeleiden tot de 

kunstenscène. In die samenwerking is het delen van expertise essentieel. 

 

De vzw wil, op basis van vroegere ervaringen, de opportuniteiten en grenzen 

aftasten van een werkmodel dat focust op de toegang tot de sectoren muziek 

en beeldende kunsten. Ze kiest daarvoor twee landelijke/kleinstedelijke 

contexten. Een daarvan is het Meetjesland. 

 

  

Agenda  

1. Korte toelichting van het KOM project (alvast een voorsmaakje via deze link)  

2. Good practices: 

- Het vroegere Krekenlandproject ‘Klassiek op maat’ met de Stedelijke 

Kunstacademie Eeklo 

- Samenwerking met CC De Spil te Roeselare. 

3. Voorstelling van de mogelijke communicatie-ondersteuning vanwege 

Fiola vzw 

4. Regionale uitwisseling: 

• Basisidee van het project 

https://drive.google.com/open?id=1rLLafN5QPP1fgIEp4eC5SgFJIhD9r9VK
https://drive.google.com/open?id=1rLLafN5QPP1fgIEp4eC5SgFJIhD9r9VK


 

• Wordt het project op zich als zinvol ervaren om tot een duurzame 

aanpak te komen? 

• Wie is bereid om in het Meetjesland mee te werken om tot concrete 

afspraken te komen voor samenwerking in mobilisatie en toeleiding tot 

vier culturele evenementen in het werkjaar 2019-2020 (naast de al inde 

steigers staande samenwerking rond de picknickconcerten van de 

Huysmanhoeve en het project ‘Meetjeslandse Meesters’) ? 

• Hoe kan die samenwerking concreet vorm krijgen? 

Praktisch  

 

Datum: 6 juni 2019 

Start: 9u30 tot 12u00 

Locatie: Streekhuis Heldenpark, Oostveldstraat 91 te Eeklo 

Parkeren kan gratis in het park. 

 

Graag vooraf deelname aan het overleg bevestigen via deze link 

  

  

 

 

 

in samenwerking met:  

  

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1vUDaJvhGlbZ8_hUB9Lt053AYqjehzoxP_TOvJmWVeMM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1vUDaJvhGlbZ8_hUB9Lt053AYqjehzoxP_TOvJmWVeMM/edit

