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1. Inleiding 

1.1 Achtergrond  
Vanaf 1 januari 2009 doet de gemeente ’s-Hertogenbosch mee met het landelijke Fonds voor 
Cultuurparticipatie (FCP). Dit is een financiële stimulans voor het bevorderen van actieve 
cultuurparticipatie bij burgers. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft in de aanvraag voor het Fonds 
voor Cultuurparticipatie aangegeven hoe zij voor de periode 2009-2012 de actieve cultuurparticipatie 
wil stimuleren. Hoofddoel van de aanvraag bij het landelijke FCP is: 
 

We willen de cultuurparticipatie (zowel actief als passief) van alle Bosschenaren bevorderen en 
stimuleren. We zien kunst en cultuur als onderdeel van het leven van alledag. We willen hieraan 
werken vanuit de notie dat wijkgericht werken als methode de beste resultaten zal opleveren om 
nieuwe doelgroepen aan te spreken. We richten ons daarbij op de twee sporen uit de cultuurvisie op 
hoofdlijnen: ‘Maken’ en ‘Meedoen’.  

 
Dit hoofddoel wordt verder uitgewerkt in subdoelen voor amateurkunst, cultuureducatie en 
volkscultuur. Concreet is de doelstelling door intendant Hanneke Matthijssen vertaald in het concept 
‘Typisch Den Bosch’. 
 
1.2 Typisch Den Bosch 
De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft een medewerker extern aangetrokken om de subsidieregeling 
FCP inhoud te geven (zie § 1.1.). Deze medewerker - de intendant – is een onafhankelijk persoon, die 
met een frisse blik naar het culturele veld kijkt en doet wat de stad nodig heeft. Op het advies van de 
intendant zijn de doelstellingen van belanghebbenden vertaald naar het totaalconcept Typisch Den 
Bosch. De intendant heeft het concept Typisch Den Bosch vormgegeven en in samenwerking met 
lokale creatieven gerealiseerd. Het concept is een kapstok voor een groot aantal projecten, die een 
eigen projectleider (professional) en projecteigenaar (burger) hebben. Meer informatie over de 
werkwijze van Typisch Den Bosch volgt in hoofdstuk 2. 
 
Bij de start van Typisch Den Bosch heeft de intendant de doelstellingen van beide opdrachtgevers – 
gemeente ’s-Hertogenbosch en het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie – vertaald tot een 
totaalconcept met de volgende doelstellingen: 
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1.3 Tussenevaluatie 
Het project Typisch Den Bosch vond plaats in de periode augustus 2009 – augustus 2013. Om de 
voortgang van het project te onderzoeken voert de afdeling Onderzoek & Statistiek (O&S) in opdracht 
van de intendant een tussenevaluatie en eindevaluatie uit. De tussenevaluatie verscheen december 
2011. De tussenevaluatie is gebaseerd op intakeformulieren, 24 telefonische interviews na afloop van 
een project en 10 telefonische vervolginterviews ongeveer een half jaar na het eerste interview. De 
tussenevaluatie gaat alleen over de ervaringen van deelnemers. De tussenevaluatie geeft geen inzicht 
in bijvoorbeeld het aantal projecten of het aantal deelnemers.  
 
1.4 Eindevaluatie  
In de eindevaluatie wordt de totale aanpak van Typisch Den Bosch geëvalueerd. De eindevaluatie 
gaat in op zowel de omvang van de Typische projecten als ervaringen met Typisch Den Bosch. In 
opdracht van het hoofd van de afdeling Cultuur is voorliggende rapportage opgesteld waarin de 
onderzoeksresultaten van O&S exclusief zijn weergegeven. Daarbij is gebruik gemaakt van het eerder 
verkregen bronmateriaal. Ten behoeve van de eindevaluatie zijn onderstaande bronnen gebruikt1. 
 
Projectadministratie 
Om de directe resultaten van Typisch Den Bosch te monitoren is per project informatie bijgehouden 
over onder andere deelnemers, bezoekers, resultaten en investeringen. Met deze informatie kan 
bepaald worden wat de resultaten van de aanpak zijn in verhouding tot de investering. De gegevens 
zijn verzameld door de intendant en geanalyseerd door O&S. 
 
In de projectadministratie zijn alle projecten opgenomen die hebben plaatsgevonden sinds augustus 
2009 tot en met februari 20132. De projectadministratie geeft per project inzicht in: 
• De omvang van het project (investering in geld) 
• Kenmerken en resultaten van het project 
• Doorlooptijd  
• Aantal deelnemers en bezoekers  
• Betrokken professionals 
 
Monitor Cultuurparticipatie 
Tweejaarlijks verschijnt de monitor cultuurparticipatie3. Deze wordt uitgevoerd in opdracht van de 
afdeling Cultuur van de gemeente ’s-Hertogenbosch. De monitor geeft inzicht in de ontwikkeling van 
cultuurparticipatie van de inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Dit wordt onderzocht aan de 
hand van een vragenlijst; deze is in het najaar van 2012 door ongeveer 600 volwassenen ingevuld4. In 
de vragenlijst zijn ook vragen opgenomen over Typisch Den Bosch. 
 
Intakeformulieren 
In de eerste twee jaar van Typisch Den Bosch is een aantal deelnemers gevraagd om voorafgaand 
aan het project een intakeformulier in te vullen. Hiermee zijn de verwachtingen van deelnemers in 
kaart gebracht. Het formulier is gebruikt om na afloop van de projecten te toetsen of aan de 
verwachtingen van deelnemers is voldaan. De intendant heeft de formulieren verspreid onder de 
deelnemers. In totaal hebben 37 deelnemers een intakeformulier ingevuld. 
 
 
  

                                                      
1 Er is gebruik gemaakt van zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. 
2 De Typische projecten die plaatsvinden in de periode maart-augustus 2013 zijn niet meegenomen in deze evaluatie. 
3 De monitor cultuurparticipatie is een kwantitatief onderzoek. 
4 De vragenlijst is uitgezet onder een a-selecte steekproef van volwassen inwoners (18-85 jaar) van de gemeente  
’s-Hertogenbosch. Een a-selecte steekproef is een selectie van willekeurig gekozen personen uit de totale populatie.  
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Interviews 
Om de effecten van de aanpak van Typisch Den Bosch te kunnen meten zijn telefonische interviews 
gehouden. De intendant heeft O&S een overzicht geleverd met de contactgegevens van een deel van 
de (actieve) deelnemers en professionals. Uit dit overzicht zijn personen geselecteerd en benaderd 
voor een interview. Bij de selectie is er rekening mee gehouden dat deelnemers werden benaderd van 
uiteenlopende projecten en professionals van verschillende (type) instellingen. Binnen dit kader was 
de verdere selectie van personen willekeurig. De afgelopen twee jaar zijn er in totaal 50 mensen 
geïnterviewd: 35 deelnemers en 15 professionals.  
  
De deelnemers zijn geïnterviewd om de effecten van de aanpak van Typisch Den Bosch te meten. Na 
afloop van een project is hen gevraagd hoe zij de projecten hebben ervaren en of het voldeed aan hun 
verwachtingen. Na de tussenevaluatie zijn de interviewtopics iets aangepast/uitgebreid om alle 
benodigde informatie voor de eindevaluatie te achterhalen. 
 
Bij de professionals wordt onderscheid gemaakt tussen twee groepen: 1) zelfstandigen (ZZP-ers) en 
kunstenaars en 2) culturele instellingen, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Met 
deze interviews is achterhaald hoe zij (de samenwerking met) Typisch Den Bosch hebben ervaren en 
in hoeverre de werkwijze van Typisch Den Bosch is verankerd bij de professionals. 
 
Vervolginterviews 
Om ook inzicht te krijgen in de langetermijneffecten zijn 20 personen na ten minste een half jaar 
nogmaals geïnterviewd. Aan hen is onder andere gevraagd of de effecten die zij in het eerste 
interview noemden er nog steeds zijn. Ook is gevraagd wat voor vervolg het project heeft gekregen. 
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1.5 Leeswijzer 
Het rapport is als volgt opgebouwd: 
 
1. Inleiding  

 
2. Typisch Den Bosch Dit hoofdstuk gaat in op het de werkwijze van Typisch Den Bosch. 

  
3. Bereik Dit hoofdstuk gaat in op het bereik van Typisch Den Bosch. Hoeveel 

mensen namen deel aan één van de projecten van Typisch Den Bosch? 
Door hoeveel mensen werden deze projecten bezocht? En hoe bekend 
is Typisch Den Bosch uiteindelijk bij de inwoners van ’s-Hertogenbosch? 
 

4. Investering Dit hoofdstuk gaat in op de investeringen gedaan door Typisch Den 
Bosch. 
  

5. Resultaten van de 
Typische projecten  

In dit hoofdstuk worden de resultaten van Typisch Den Bosch 
beschreven. Het gaat om het oordeel van zowel deelnemers als 
professionals. Wat zijn volgens hen de (belangrijkste) resultaten van 
Typisch Den Bosch?  
 

6. Ervaringen met de 
Typische werkwijze 

In dit hoofdstuk laten deelnemers en professionals zich uit over de 
aanpak en organisatie van Typisch Den Bosch. Er is gevraagd of de 
projecten ook zonder Typisch Den Bosch tot stand zouden zijn gekomen. 
Ook gaat dit hoofdstuk in op de rol van de intendant, het betrekken van 
professionals en instellingen en verbeterpunten voor Typisch Den Bosch. 
 

7. Conclusie  In dit hoofdstuk wordt onderzocht in welke mate de doelstellingen zijn 
behaald die in het concept Typisch Den Bosch zijn geformuleerd op 
basis van de richtlijnen vanuit de gemeente ’s-Hertogenbosch en het 
landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie. 
 

 Bijlage 1 In deze bijlage zijn circa 60 projecten gebundeld tot 15 categorieën die 
op inhoud, vorm of locatie iets met elkaar te maken hebben. Deze 
beschrijvingen geven een goed beeld van de verschillende projecten die 
door Typisch Den Bosch worden ondersteund.  
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2. Typisch Den Bosch 

2.1 Achtergrond  
Vanaf 1 januari 2009 doet de gemeente ’s-Hertogenbosch mee met het landelijke Fonds voor 
Cultuurparticipatie (FCP). Dit is een financiële stimulans voor het bevorderen van actieve 
cultuurparticipatie bij burgers. Het FCP heeft een looptijd van vier jaar en er worden drie inhoudelijke 
programmalijnen onderscheiden: amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur. Eén van de 
regelingen van het FCP is de Regeling Cultuurparticipatie voor provincies en gemeenten. Deze 
regeling is bedoeld om te stimuleren dat meer mensen actief aan kunst, cultuur en erfgoed gaan 
deelnemen.  
 
De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft in de aanvraag voor het Fonds voor Cultuurparticipatie 2009-
2012 aangegeven hoe zij voor deze periode de actieve cultuurparticipatie wil stimuleren.  
 
Hoofddoel van de aanvraag is: 

We willen de cultuurparticipatie (zowel actief als passief) van alle Bosschenaren bevorderen en 
stimuleren. We zien kunst en cultuur als onderdeel van het leven van alledag. We willen hieraan 
werken vanuit de notie dat wijkgericht werken als methode de beste resultaten zal opleveren om 
nieuwe doelgroepen aan te spreken. We richten ons daarbij op de twee sporen uit de cultuurvisie op 
hoofdlijnen: ‘Maken’ en ‘Meedoen’.  

 
Dit hoofddoel is verder uitgewerkt in subdoelen voor amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur. 
Concreet zijn de doelstellingen van zowel de gemeente ’s-Hertogenbosch als het landelijke Fonds 
voor Cultuurparticipatie vertaald naar het totaalconcept ‘Typisch Den Bosch’ (zie § 2.2.)5.  
 
2.2 Typisch Den Bosch 
De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft ervoor gekozen de functie van 
intendant cultuurparticipatie te laten vervullen door iemand van 
buitenaf. Dat werd Hanneke Matthijssen6. Deze keuze werd 
gemaakt om een onafhankelijke visie op de stad te verkrijgen op het 
gebied van actieve cultuurparticipatie, en een onafhankelijke aanpak 
mogelijk te maken die niet gehinderd zou worden door de 
gemeentelijke werkwijze en procedures. De intendant kreeg twee 
speerpunten van de toenmalige wethouder Rodney Weterings mee: 
1) wijkgericht werken en 2) integrale samenwerking bevorderen 
binnen de verschillende sectoren binnen de gemeente.  
 
De doelstellingen vanuit het FCP, de sporen ‘maken’ en ‘meedoen’ vanuit de gemeentelijke 
Cultuurnota ‘Maken, Meemaken en Meedoen’ én de speerpunten van de wethouder Cultuur heeft de 
intendant op inhoudelijk en op praktisch niveau vertaald naar het totaalconcept Typisch Den Bosch. 
Volgens de intendant wordt hierbij de brede betekenis van kunst en cultuur gehanteerd, zoals in lijn 
met de voorwaarden voor community arts Nieuwe Stijl. Community arts nieuwe stijl is: 
• een artistiek project; 
• dat reageert op een maatschappelijk tekort; 
• en met inzet van zowel de betrokken burgers als professionals; 
• een meerwaarde oplevert met verbeeldingskracht. 
Alle projecten in het segment community arts vallen onder deze brede betekenis (zie § 2.4.).  

                                                      
5 De uitvoering is een half jaar later gestart dan gepland. Dit komt doordat de vacature van een intendant medio 2009 werd 
vervuld. Hierdoor liep de uitvoering van Typisch Den Bosch van augustus 2009 tot augustus 2013. 
6 De intendant werkt 16 uur per week. 
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Bij de start van Typisch Den Bosch heeft de intendant de doelstellingen van beide opdrachtgevers – 
gemeente ’s-Hertogenbosch en het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie – vertaald tot een 
totaalconcept met de volgende doelstellingen: 
 

 
 
De intendant geeft aan dat de programmalijnen van het FCP (respectievelijk amateurkunst, educatie 
en volkscultuur) in elk project terugkomen (zie § 2.1). In het laatste hoofdstuk wordt onderzocht in 
welke mate de doelstellingen zijn gerealiseerd.  
 
2.3 Werkwijze 
De aanpak van Typisch Den Bosch kenmerkt zich door het aanspreken van mensen in hun eigen 
omgeving en op hun eigen kwaliteiten. Daarbij wordt een brede betekenis van kunst en cultuur 
gehanteerd. De intendant gaat naar de bewoners toe door de verschillende wijken te bezoeken met 
de Typisch Den Bosch caravan. Zij spreekt mensen aan op hun eigen kwaliteiten en talenten en 
stimuleert hen deze in te zetten voor kunst en cultuur. Via deze weg ontstaan Typische projecten. De 
intendant stimuleert om bij de projecten ook andere bewoners en groepen in de omgeving te 
betrekken, zodat ook deze mensen aan de slag kunnen gaan met hun creativiteit. Hierdoor zijn veel 
projecten ontstaan op wijk-, buurt- en straatniveau. De intendant is er om bewoners met elkaar te 
verbinden op basis van hun passie. Ook legt zij verbindingen tussen de bewoners en zorgt ze ervoor 
dat de projecten worden bijgestaan door (creatieve) professionals.  
 
De intendant trekt er sinds januari 2010 op uit met de caravan. Zij schat dat jaarlijks 500 mensen de 
caravan bezoeken. Verder schat ze dat naar aanleiding van de toerdagen jaarlijks ongeveer 800 
mensen meedoen aan projecten van Typisch Den Bosch.  
 
De aanpak van Typisch Den Bosch moet ervoor zorgen 
dat mensen geïnspireerd raken en er bij de mensen een 
creatief proces ontstaat. De projecten binnen Typisch 
Den Bosch zijn zeer divers van aard en ieder project is 
uniek en toegespitst op de wensen en behoefte van de 
deelnemer(s). Elk project heeft een eigen projectleider 
(professional) en projecteigenaar (burger). 
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2.4 Typische projecten 
Typisch Den Bosch heeft de afgelopen jaren 130 projecten gedraaid7. De artistieke projecten binnen 
Typisch Den Bosch zijn zeer divers van aard. Ieder project is uniek en toegespitst op de wensen en 
behoefte van de deelnemer(s). Volgens de intendant komen de programmalijnen van het FCP in elk 
project terug, telkens met een andere verhouding tot elkaar en volledig volgens de voorwaarden voor 
community arts Nieuwe Stijl8: 
• waarbij bewoners eigenaar en kartrekker zijn van hun project; 
• waarbij bewoners worden verbonden aan bijpassende professionals uit de stad;  
• waarbij blijvende resultaten in de wijk achterblijven.  
De segmenten amateurkunsten, cultuureducatie, volkscultuur en community arts komen in alle 
Typische projecten terug. Binnen de Typische projecten wordt één van deze segmenten op 
hoofdlijnen gevolgd.  
 
Segment amateurkunsten 9  
Het beoefenen van amateurkunst is de manier bij uitstek waarop het individu zichzelf kan ontplooien. 
Wie aan amateurkunst doet, heeft de ambitie het hogere, het onbekende, verrassende en 
inspirerende in zichzelf en zijn omgeving te ontdekken. Kunst maakt zichtbaar wat zich in de 
maatschappij afspeelt. Het confronteert, ontregelt, ontroert. 
 
Segment volkscultuur 10 
Volkscultuur gaat over de cultuur van het dagelijks leven 
vroeger en nu. Bij volkscultuur horen alledaagse dingen, 
gewoonten en gebruiken, tradities en rituelen, normen en 
waarden, roots en identiteit. Als het over belangrijke tradities en 
rituelen met geschiedenis gaat, wordt er gesproken over 
immaterieel erfgoed. Voorbeelden hiervan zijn de projecten 
Vaartocht van Verhalen en het Digitaal monument. Volkscultuur 
is belangrijk cultureel erfgoed waarin de identiteit van een 
samenleving zichtbaar is.  
  
Segment educatie 
Kunst & cultuur projecten binnen het regulier onderwijs (BO, 
VO, MBO, HBO en WO) en coaching volgens werkwijze 
Typisch Den Bosch die mensen op een niet-klassieke manier 
ondersteunt bij en stimuleert tot het verleggen van grenzen en 
ontwikkelen van talent.  
 
Segment community arts 11  
Tot het segment community arts behoren artistieke projecten (creatieve kracht), die reageren op een 
maatschappelijk tekort (voedingskracht), en met inzet van zowel de betrokken burgers als 
professionals (samenwerkingskracht) een meerwaarde met verbeeldingskracht (vormkracht) 
opleveren (zie § 2.2.). In de community arts projecten komen de drie segmenten educatie, 
amateurkunsten en volkscultuur terug.  
 
 
 
 
                                                      
7 Periode augustus 2009 – februari 2013. 
8 Bron: Cultuur nieuwe stijl - Praktijkboek community arts en nieuwe cultuurfuncties. Cleveringa, S. (2012).  
9 Definitie van Kunstfactor. 
10 Definitie van Instituut voor volkscultuur. 
11 Definitie van Cal XL, Laboratorium voor Kunst & Samenleving. 
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Overzicht van typische projecten 
Sinds augustus 2009 heeft Typisch Den Bosch 130 projecten gedraaid12. Het grootste deel van de 
projecten zijn van begin tot eind door Typisch Den Bosch gestart en doorlopen. Een klein deel van de 
projecten betreft echter (bestaande) projecten waar Typisch Den Bosch alleen een (financiële) 
bijdrage aan heeft geleverd, bijvoorbeeld Voor talent wordt geklapt en En plein Public XL. In bijlage 1 
komen 15 ‘bundels’ van projecten aan bod, waarbij circa 60 projecten worden gepresenteerd. Per 
project volgt een korte omschrijving en wordt er ingegaan op de behaalde resultaten, het aantal 
deelnemers en bezoekers en investering. Deze beschrijvingen geven een beeld van de verschillende 
projecten die door Typisch Den Bosch worden ondersteund. 
 
De projecten zijn online te volgen op de website www.typischdenbosch.com en accounts op de 
sociale media twitter en facebook.  
 
 

  

                                                      
12 Periode augustus 2009 – februari 2013. 
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Afbeelding 1: Gemiddeld bereik Typische projecten 

3. Bereik 

Hoe groot is het bereik van Typisch Den Bosch? Mensen kunnen op uiteenlopende manieren 
betrokken raken bij Typisch Den Bosch. Er is een groep mensen die actief is betrokken bij Typische 
projecten; zij zijn de bedenkers van een project en realiseren hun wens (doelstelling 1). Een grotere 
groep mensen raakt betrokken bij een project; (buurt)bewoners haken aan bij Typische projecten 
(doelstelling 2) en professionals worden betrokken bij de uitvoering van een project. Naast 
daadwerkelijke deelname aan een project, zijn er mensen die de projecten ‘zien’; men bezoekt 
voorstellingen van bijvoorbeeld 3x80 of OUT-roze. Of men bezoekt de opening van de het park de 
IJzeren Vrouw waar via het project Vaartocht van Verhalen 365 verhalen van bewoners aan elkaar 
worden doorverteld.  
 
Maar het bereik is groter. Deelnemers en bezoekers vertellen bekenden over Typisch Den Bosch. Ook 
diverse media besteden aandacht aan Typisch Den Bosch. Zo verschijnen er regelmatig artikelen in 
onder andere het Brabants Dagblad, de Bossche Omroep, Boschtion en Wijkgericht. Hierdoor 
ontstaan weer nieuwe initiatieven.  
 
In dit hoofdstuk gaan we in op de verschillende ‘lagen’ van het bereik van Typisch Den Bosch. 
Hoeveel mensen hebben deelgenomen aan één van de projecten van Typisch Den Bosch? Door 
hoeveel mensen zijn deze projecten bezocht? En hoe bekend is Typisch Den Bosch uiteindelijk bij de 
inwoners van ’s-Hertogenbosch? 
 
3.1 Cultuurparticipatie via Typisch Den Bosch 
Typisch Den Bosch heeft veel mensen geactiveerd. Uit 
de projectadministratie (zie §1.4) van de intendant 
blijkt dat van augustus 2009 tot februari 2013 Typisch 
Den Bosch 130 projecten heeft gerealiseerd. De 
projecten werden gecoacht door in totaal bijna 600 
professionals (maken), deden circa 22.350 deelnemers 
met hen mee in één van de Typische projecten 
(meedoen) en werden de projecten door bijna 56.000 
mensen bezocht (meemaken) (zie tabel 1). Per project 
komt dit neer op een gemiddeld bereik van  
5 professionals, 172 deelnemers en 430 bezoekers13.  
 
Projecten 
Augustus 2009 ging Typisch Den Bosch van start. Dat jaar waren er 6 Typische projecten. In 2010 liep 
het aantal projecten op tot 28 projecten, en in 2011 en 2012 naar circa 40 projecten per jaar. In 
februari 2013 liepen er nog 18 projecten bij Typisch Den Bosch. Het project Typisch Den Bosch liep 
tot augustus 2013.  
 

Tabel 1: Totaal bereik projecten per jaar*: 

 Projecten Professionals Deelnemers Bezoekers 

2de helft 2009 6 40 10.912 2.621 

2010 28 106 2.570 26.409 

2011 38 154 4.619 13.115 

2012 40 198 2.398 8.345 

jan-feb 2013 18 98 1.846 5.472 

Totaal 130 596 22.345 55.962 

                                                      
13 De aantallen professionals/deelnemers/bezoekers betreffen geen unieke personen. Eén persoon kan hebben deelgenomen 
aan meerdere projecten en wordt per project eenmaal meegenomen. 
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Deelnemers 
Deelnemers zijn op verschillende manieren bij een project betrokken. Er zijn bijvoorbeeld bedenkers 
en kartrekkers, die een actieve rol innemen bij diverse facetten van een project. Maar er zijn ook 
deelnemers die alleen meedoen aan een activiteit. Zij nemen een minder actieve rol in bij de Typische 
projecten. Dit is vergelijkbaar met andere clubs en verenigingen. Bijvoorbeeld binnen een voetbalclub 
zijn er leden die alleen komen trainen/wedstrijden spelen, leden die daarnaast ook andere teams 
trainen of leden die functies vervullen in het bestuur van de club. Zo zijn leden op meerdere of 
mindere mate actief binnen een vereniging. Dit geldt ook voor de deelnemers van Typisch Den Bosch. 
Het aantal actieve uren dat men investeerde in Typische projecten loopt sterk uiteen. 
 
Het aantal deelnemers per project is verschillend en ook de intensiteit van deelname loopt uiteen. 
Bijvoorbeeld van enkele deelnemers bij het maken van de documentaire Op ’t juiste spoor,  tot ca. 
1.700 deelnemers bij het project Onze Kathedralenbouwers ll. Gemiddeld trokken de Typische 
projecten 172 deelnemers.  
 
In 2009 trokken de Typische projecten in totaal ruim 10.000 deelnemers. Dit komt door het hoge 
aantal deelnemers aan de projecten Vogelvrij en Stressed Spaces; aan deze projecten namen 
respectievelijk 8.050 en 2.500 personen deel. In 2010 namen bijna 2.600 mensen deel aan een 
Typisch project. Dit steeg tot ruim 4.600 deelnemers in 2011. In 2012 nam het aantal deelnemers af 
tot bijna 2.400. 2013 telde tot februari al 1.800 deelnemers. Per project zijn gemiddeld 5 professionals 
betrokken om de deelnemers te begeleiden, coachen e.d. 
 
Bezoekers 
Bezoekers zijn personen die het resultaat van een project kwamen bewonderen, zoals familie, 
vrienden en buren, maar ook voorbijgangers zoals op Theaterfestival Boulevard. Men bezocht 
voorstellingen van bijvoorbeeld 3x80 of OUT-roze. Of men bezocht de opening van de het park de 
IJzeren Vrouw waar onder andere het project Vaartocht van Verhalen zich afspeelde.  
 
Het aantal bezoekers verschilt sterk per project. Bij sommige projecten zijn er alleen deelnemers; het 
gaat dan puur om de activiteit. Deze projecten worden niet door anderen bezocht. Maar er zijn ook 
projecten die veel bezoekers trokken, zoals de expositie van Op ’t juiste spoor. Deze expositie trok op 
diverse plekken in de stad naar schatting 20.000 bezoekers. Ook diverse voorstellingen in theaters en 
op Boulevard trokken duizenden bezoekers (bv. OUT-roze en het Kinderfilmfestival). Gemiddeld 
trekken de Typische projecten jaarlijks circa 14.000 bezoekers.  
 
De Typische projecten in 2010 trokken de meeste bezoekers, circa 26.400 bezoekers. Het (geschatte) 
bezoekersaantal was dat jaar zo hoog dankzij toevallige voorbijgangers die de expositie Op ’t juiste 
spoor hebben gezien op onder andere het Centraal Station van ’s-Hertogenbosch. 
 
Afbeelding 2: Totaal bereik Typisch Den Bosch (periode augustus 2009 – februari 2013) 
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3.2 Cultuurparticipatie via Typisch Den Bosch uitge splitst naar segment 
De segmenten amateurkunsten, community arts, cultuureducatie en volkscultuur komen in alle 
Typische projecten terug. Binnen de Typische projecten wordt één van de segmenten op hoofdlijnen 
gevolgd (zie § 2.4.). In deze paragraaf wordt ingezoomd op het aantal projecten, professionals, 
deelnemers en bezoekers per segment. Bijna de helft van de 130 projecten volgt op hoofdlijnen het 
segment community arts. Ongeveer een kwart van de projecten betrof educatieve projecten. Bij 19 
projecten lag het accent op volkscultuur en bij 16 projecten op amateurkunst.  
 
De verdeling van het aantal professionals naar de verschillende segmenten loopt iets uiteen. Voor de 
projecten in de amateurkunst waren gemiddeld 3 professionals betrokken, bij community arts 
projecten gemiddeld 4 professionals en bij educatieve projecten gemiddeld 5 professionals. Bij 
projecten met als hoofdaccent volkscultuur waren gemiddeld 8 professionals per project betrokken. 
 
Een opvallend resultaat is dat projecten met als hoofdaccent volkscultuur absoluut de meeste 
deelnemers en bezoekers trokken. Dit terwijl er slechts 16 volkscultuurprojecten plaatsvonden. 
Vervolgens trokken community arts projecten en educatieve projecten de meeste deelnemers. Het 
aantal bezoekers was redelijk gelijk verdeeld over de overige drie segmenten. 
 
    Afbeelding 3: Aantal projecten/professionals/deelnemers/bezoekers van Typisch Den Bosch per segment 
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Afbeelding 4: Heeft u anderen  
verteld over Typisch Den Bosch 

Afbeelding 5: % kent het project Typisch Den Bosch 

3.3 Communiceren over Typisch Den Bosch 

In de interviews die gehouden zijn voor de evaluatie van Typisch Den 
Bosch is aan (actieve) deelnemers en professionals gevraagd of men 
anderen heeft verteld over Typisch Den Bosch. Vrijwel alle deelnemers 
en professionals geven dit aan. Ruim drie kwart heeft aan 
familie/vrienden verteld over het project waar ze aan deelnamen. 
Ongeveer twee derde heeft buurtgenoten over het project verteld. Zo is 
men bijvoorbeeld buren afgegaan om hen ook te motiveren om deel te 
nemen aan het project. Dit levert veel enthousiaste reacties op en er 
zijn op deze manier diverse mensen gemotiveerd om ook deel te 
nemen aan Typisch Den Bosch (doelstelling 2). Maar enkele 
deelnemers geven ook aan dat het moeilijk is om mensen daadwerkelijk 
te activeren. ‘Iedereen is wel enthousiast, alleen mensen actief krijgen 
is moeilijk. Het is moeilijk om mensen echt te mobiliseren en harde 
afspraken te maken.’ 
 
3.4 Monitor cultuurparticipatie 
Tweejaarlijks verschijnt de monitor cultuurparticipatie. Deze wordt uitgevoerd in opdracht van de 
afdeling Cultuur van de gemeente ’s-Hertogenbosch. De monitor geeft inzicht in de ontwikkeling van 
cultuurparticipatie van de inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Dit wordt onderzocht aan de 
hand van een vragenlijst; deze is in het najaar van 2012 door ongeveer 600 volwassenen ingevuld14.  
 
Cultuurparticipatie in ’s-Hertogenbosch 
Ruim zestig procent van de inwoners beoefent amateurkunst. Midden- en hoogopgeleiden (66%) 
beoefenen vaker amateurkunst dan laagopgeleiden (47%). De helft van de mensen ziet zichzelf als 
(enigszins) cultureel actief. Meer hoogopgeleiden (56%) beschouwen zichzelf als cultureel actief dan 
laagopgeleiden (36%). Ook geven meer hoogopgeleiden aan cultureel actiever te willen zijn binnen de 
gemeente ’s-Hertogenbosch.  
 
Cultuurparticipatie via Typisch Den Bosch  

In de monitor cultuurparticipatie is ook de bekendheid 
van Typisch Den Bosch onderzocht. Eén op de tien 
inwoners van ’s-Hertogenbosch geeft aan dat zij gehoord 
hebben van Typisch Den Bosch. Laagopgeleiden en 55-
plussers zijn vaker dan gemiddeld bekend met Typisch 
Den Bosch. Jongvolwassenen (18-29 jarigen) zijn relatief 
onbekend met Typisch Den Bosch (zie tabel 2). Eén 
procent van de volwassenen geeft aan dat zij hebben 
deelgenomen aan één of meerdere projecten van 
Typisch Den Bosch. Dit is ongeveer hetzelfde als in 
2010. 
 
  

                                                      
14 De vragenlijst is uitgezet onder een a-selecte steekproef van volwassen inwoners (18-85 jaar) van de gemeente  
’s-Hertogenbosch. Een a-selecte steekproef is een selectie van willekeurig gekozen personen uit de totale populatie.  
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Tabel 2: Kent u het project Typisch Den Bosch? (n=587) 

  Geslacht Leeftijd Opleiding 

 Totaal Man Vrouw 18-29 jr 30-54 jr 55+ jr Laag Mid den Hoog 

Ja, ik heb er van gehoord 11% 10% 11% 3% 9% 17% 17% 8% 8% 

Nee, nog nooit van gehoord 89% 90% 89% 97% 91% 83% 83% 92% 92% 

Betrouwbaarheid (95%)    * * * * * * 

Bron: Monitor Cultuurparticipatie 2012 

 
Typisch Den Bosch spreekt andere doelgroepen aan 
Uit de monitor Cultuurparticipatie blijkt dat Typisch Den Bosch een andere doelgroep aanspreekt dan 
gemiddeld genomen met cultuur wordt bereikt. De helft van de Bosschenaren ziet zichzelf als 
(enigszins) cultureel actief. Meer hoogopgeleiden beoefenen amateurkunst en beschouwen zichzelf 
als cultureel actief dan laagopgeleiden. Typisch Den Bosch zet zich in om ook andere doelgroepen te 
bereiken. Dit wordt ondersteund door de resultaten. Laagopgeleiden zijn vaker dan gemiddeld bekend 
met Typisch Den Bosch. Dit is een doelgroep die doorgaans moeilijk wordt bereikt op cultureel vlak. 
Het aanspreken van nieuwe doelgroepen was één van de doelstellingen bij de aanvraag voor het 
Fonds voor Cultuurparticipatie.  
 
3.5 Bereik buiten ’s-Hertogenbosch  
Door Typisch Den Bosch is voor diverse projecten een groter publiek bereikt dan dat de deelnemers 
waarschijnlijk zelf hadden kunnen bereiken zonder ondersteuning van Typisch Den Bosch. Hierbij is 
ook publiek buiten ’s-Hertogenbosch bereikt. Dit geldt bijvoorbeeld voor 3x80 en OUT-roze. Deze 
projecten waren zo succesvol dat voorstellingen ook in andere gemeenten van Noord-Brabant en 
Nederland te zien waren. 
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 19 

Afbeelding 6: Investeringen in Typisch Den Bosch 

4. Investering 

De gemeente ontvangt jaarlijks € 107.000 van het Fonds voor Cultuurparticipatie. In de gemeentelijke 
begroting is dat aangevuld met nog eens € 107.000. Van deze bedragen wordt Typisch Den Bosch 
gefinancierd15. In hoofdstuk 2 wordt beschreven welke werkzaamheden hiervan worden bekostigd.  
 
Aan Typisch Den Bosch is de afgelopen jaren € 821.337 uitgegeven. Van dit bedrag zijn 130 Typische 
projecten gerealiseerd; gemiddeld kostte een Typisch project € 6.318. De projecten trokken totaal 
22.345 deelnemers. Gemiddeld is er circa € 37 per deelnemer uitgegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                      
15 Dit is exclusief het salaris van de intendant. 

 

 

TYPISCH DEN BOSCH 

POSTBUS 12345 

5200GZ ’ S-HERTOGENBOSCH  

------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Resultaten van de Typische projecten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van Typisch Den Bosch besproken. Via 50 telefonische 
interviews is de afgelopen twee jaar onderzocht wat de ervaringen zijn van zowel deelnemers als 
professionals (zie § 1.4). Bij professionals wordt onderscheid gemaakt tussen twee groepen: 1) 
zelfstandigen (ZZP-ers) en kunstenaars en 2) culturele instellingen, onderwijsinstellingen en 
maatschappelijke organisaties. Twintig personen zijn na minimaal een half jaar nogmaals 
geïnterviewd om de langetermijneffecten te onderzoeken. 
 
In de eerste paragraaf wordt ingegaan op de resultaten van de Typische projecten. Wat zijn de 
belangrijkste resultaten, en zijn verwachtingen waargemaakt? De tweede paragraaf gaat in op de 
culturele resultaten: is de culturele participatie toegenomen? In de derde paragraaf komen de 
neveneffecten van deelname aan Typische projecten aan bod. Voorbeelden van neveneffecten zijn 
een toenemend zelfvertrouwen en meer saamhorigheid in de buurt. De laatste paragraaf gaat in op de 
langetermijneffecten; ‘bieden behaalde resultaten uit het verleden garantie voor de toekomst?’ 
 
5.1 Resultaat Typische projecten 

Aan de deelnemers en professionals van Typisch Den Bosch is gevraagd welke verwachtingen zij 
hadden van het project. Zijn verwachtingen waargemaakt? En wat zijn de belangrijkste resultaten van 
het project?  

 
Verwachtingen over de Typische projecten 
De meeste deelnemers en professionals hadden vooraf aan het project een gezamenlijk doel voor 
ogen. De verwachtingen van de deelnemers waren vooral gericht op de wijk, buurt of straat. Ruim de 
helft verwachtte dat Typisch Den Bosch mensen bij elkaar zou brengen en dat daardoor de sociale 
contacten en saamhorigheid in de buurt zouden toenemen. Zij zien Typisch Den Bosch daarbij als 
aanjager om in de toekomst in de buurt of wijk gezamenlijke activiteiten te bedenken en uit te voeren. 
Bijvoorbeeld gezamenlijk een kunstwerk maken.  
 
Enkele deelnemers en professionals verwachtten dat Typisch Den Bosch inspireert, enthousiasmeert 
en aanmoedigt tot het ontwikkelen en verspreiden van culturele activiteiten. Van Typisch Den Bosch 
werd verwacht dat het projecten van de grond weet te krijgen die de bewoners zelf niet eerder van de 
grond kregen. Een enkeling spreekt de verwachting uit dat Typisch Den Bosch stimuleert tot creatieve 
en persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers zelf en het ontdekken van ongekende talenten.  
 
Bijna een kwart geeft aan dat voor hen onduidelijk was wat ze konden verwachten van het project of 
dat ze geen verwachtingen hadden. ‘Eerst zien, dan geloven.’ ‘Ik laat het op me afkomen.’ ‘Geen 
flauw idee wat eruit zal komen.’ ‘Ik vind het interessant, maar wat eruit komt…’ 
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Afbeelding 7: Zijn de verwachtingen van het project waargemaakt? 

Het waarmaken van verwachtingen 
Ongeveer twee derde van de deelnemers en 
professionals geeft aan dat de verwachtingen 
volledig zijn waargemaakt. Voor een kwart waren 
de resultaten zelfs boven verwachting. 
‘Verwachtingen ver overstegen. Nooit verwacht dat 
ik een project zou leiden.’ ‘Er zijn boven 
verwachting mooie dingen uitgekomen, zoals meer 
saamhorigheid.’  
 
Voor bijna een kwart zijn de verwachtingen slechts 
gedeeltelijk of niet waargemaakt. Deze 
verwachtingen zijn bijvoorbeeld niet (helemaal) 
waargemaakt omdat men had gehoopt op meer 
sociale contacten. Ook waren er ‘fysieke’ 
verwachtingen die (nog) niet zijn waargemaakt bij 
projecten met speeltuinen; de realisatie van de 
speeltuinen duurt lang of loopt nog. ‘De 
besluitvorming duurt lang en de uitvoering is nog 
steeds niet helemaal gereed.’ Ook vinden 
sommige deelnemers dat het belang van de 
speeltuin voorop moet staan, en niet ‘kunst’ of ‘het 
participeren van bewoners’.  
 
Enkele deelnemers spreken uit dat ze hopen op vervolg van Typisch Den Bosch en blijvende 
aandacht voor de projecten die zijn opgestart, zoals dat Typisch Den Bosch projecten op de 
achtergrond blijft begeleiden waar nodig. Bijvoorbeeld bij het project Verwonderstraten hadden 
mensen de verwachting dat het project zou bijdragen aan een toename van de verkeersveiligheid in 
de buurt. Dit is volgens hen nog niet bereikt. Wel is door Typisch Den Bosch de saamhorigheid in de 
buurt verbeterd.  
 
Belangrijkste resultaten 
Ongeveer drie kwart van de deelnemers en professionals noemt als belangrijkste resultaat 
veranderingen in de buurt. Hierbij kunnen we onderscheid maken naar fysieke en sociale 
veranderingen. Bijna een kwart vindt de ‘fysieke’ veranderingen een belangrijk resultaat, zoals het 
geval bij de Verwonderstraten en projecten met speeltuinen. Maar ruim de helft noemt als 
belangrijkste resultaat verbeterde sociale contacten en saamhorigheid en leefbaarheid in de buurt. 
‘Het belangrijkste resultaat is het stukje echt contact maken met mensen. Aan de slag met de cohesie 
en verbetering van de leefbaarheid in de wijken. Mensen met elkaar in contact brengen zodat de wijk 
verbeterd!’  
 
Naast veranderingen in de buurt wordt door bijna een kwart resultaten op het gebied van ‘kunst en 
cultuur’ genoemd (doelstelling 1). ‘Typisch Den Bosch zorgt ervoor dat mensen dichter bij kunst en 
cultuur komen te staan.’ Professionals geven aan: ’Ik zie dat Typisch Den Bosch in staat is veel 
creativiteit bij mensen los te maken. Je mist vaak de schakel tussen kunst en de ‘gewone’ mens. Zij 
kunnen die schakel leggen en zijn in staat mensen uit te dagen zelf iets te bedenken.’ ‘Het 
belangrijkste resultaat is dat kunst en cultuur niet iets is voor alleen de gekende elite van de 
Binnenstad, maar dat zij ook inwoners van de wijken van kunst laten proeven.’ 
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Afbeelding 8: Bent u trots op het 
resultaat van het project? 

Trots op het project 
Vrijwel alle deelnemers en professionals zijn trots op het resultaat van het 
project. De bewoners zijn niet alleen trots op het project zelf, maar ook op 
de effecten van de projecten, zoals meer saamhorigheid in de buurt. Ook 
de positieve reacties die men krijgt van anderen maakt hen trots.  
 
Enkele deelnemers geven aan niet trots te zijn. Bijvoorbeeld omdat zij niet 
echt bij het project betrokken waren. Zij hoorden pas van het project toen 
het al gaande was. Eén deelnemer geeft aan meer van het project 
verwacht te hebben. Zij had meer resultaat verwacht op het gebied van 
de leefbaarheid en sociale contacten in de buurt. Eén deelnemer geeft 
aan dat hij het jammer vindt dat hij niets meer heeft gehoord over het 
project. De deelnemer heeft filmportretten gemaakt voor op de website, 
maar deze zijn volgens hem niet geplaatst.  

 
5.2 Culturele resultaten 

Een van de doelen van Typisch Den Bosch is om kunst en cultuur dichter naar de mensen toe te 
brengen. Typisch Den Bosch wil zorgen dat kunst en cultuur iets wordt van alle bewoners van  
’s-Hertogenbosch. Maar wat verstaat men onder kunst en cultuur? En denken zij hier na deelname 
aan een Typisch project anders over?  

 
De begrippen kunst en cultuur 
Aan de deelnemers is (voor de start van een project) gevraagd wat zij verstaan onder de begrippen 
‘kunst’ en ‘cultuur’. Hier zijn zeer uiteenlopende antwoorden op gegeven.  
 
De volgende antwoorden zijn meerdere keren genoemd: 
• Uiting geven aan de eigen beleving, gedachten en gewoontes en een ander hierin meenemen; 
• Theater, muziek, film, beeldende kunst, festivals, etc.; 
• Iets wat ongrijpbaar, onbegrijpelijk, abstract is; 
• Aansluiten bij en gebruik maken van elkaars kwaliteiten; 
• Creativiteit in de brede zin van het woord; 
• Iets maken, schilderen, tekenen, etc.; 
• Iets wat jezelf of een ander raakt, ontroert of doet herkennen; 
• Cultuur zorgt voor vreugde en plezier; 
• Cultuur gaat over het bij elkaar brengen van verschillende nationaliteiten of gewoontes; 
• Ik heb niets met de begrippen kunst en cultuur; ze zijn voor mij te abstract. 
 
Een deel van de deelnemers noemt met name de receptieve vormen van kunst en cultuur 
(meemaken), zoals bezoek aan theater, film, festivals, beeldende kunst, etc. Maar er is ook een groot 
deel dat de actieve vormen van kunst en cultuur noemt (maken en meedoen), zoals zelf tekenen, 
schilderen, etc.  
 
Veranderde blik op kunst en cultuur 
Na afloop van de projecten is aan de deelnemers en professionals gevraagd of zij door hun deelname 
aan Typisch Den Bosch een ander beeld hebben gekregen van kunst en cultuur. Ongeveer een kwart 
geeft aan dat zij een ander beeld hebben gekregen van kunst en cultuur. Enkele reacties zijn: ‘Ik besef 
nu beter dat iets niet ver van je bed hoeft te zijn om als kunst en cultuur in aanmerking te komen.’ 
‘Voorheen was kunst en cultuur meer iets van een ander. Nu heb ik ervaren dat iets uit mijn eigen 
handen is gekomen. Dat is veel mooier en bekijk je heel anders.’  



 

 24 

Ook bij enkele professionals is het beeld van kunst en cultuur veranderd. ‘Kunst als middel om te 
activeren heeft wel meer handen en voeten gekregen. Het is een goed middel om mensen te 
activeren.’ ‘Typisch Den Bosch heeft de blik op cultuur van het ‘hogere plan afgetild’, het in mijn ogen 
dichter bij de burger gebracht’. Dit is in lijn met de derde doelstelling van Typisch Den Bosch; ‘Er 
ontstaan andere vormen van cultuuruiting; meer diversiteit en sociale innovatie’. 
 
Culturele participatie 
De meeste deelnemers geven aan dat zij vóór 
hun deelname aan Typisch Den Bosch al in meer 
of mindere mate cultureel actief waren16. Slechts 
een klein deel was niet of nauwelijks cultureel 
actief. Een kwart van de deelnemers geeft aan 
dat zij sinds deelname aan Typisch Den Bosch 
cultureel actiever zijn dan voorheen. ‘Breien was 
eerst bijzaak, nu is het de hoofdzaak in mijn 
leven.’ Ook enkele professionals geven aan dat 
zij actiever zijn dan voorheen. ‘Ze hebben me de 
kans gegeven om actiever te worden. Zo hebben 
ze me ook bij andere projecten van Typisch Den 
Bosch betrokken.’ ‘Door Typisch Den Bosch heb 
ik meer opdrachten gekregen als beeldend 
kunstenaar.’  
 
Bijna de helft van de deelnemers geeft aan dat de intendant hen heeft geïnspireerd cultureel actief te 
worden. Typisch Den Bosch geeft aan dat zij hebben geïnvesteerd in bereidheid en vertrouwen. Maar 
er zijn maar weinig mensen die zeggen ook na Typisch Den Bosch nog steeds zo cultureel actief te 
zijn (doelstelling 4). Ook voor de toekomst verwachten deze mensen geen verandering hierin. De 
mensen die vóór Typisch Den Bosch al cultureel actief waren, zullen dit ook zonder de ondersteuning 
van Typisch Den Bosch blijven.  
 
  

                                                      
16 Hieronder wordt hetgeen verstaan dat geïnterviewden zelf als cultureel actief beoordelen. Dit oordeel verschilt per persoon.   

   Afbeelding 9: Bent u door het project meer cultureel actief 
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Afbeelding 10: Hebt u persoonlijk iets geleerd van het project? 

5.3 Neveneffecten 

Naast effecten op cultureel vlak hebben de projecten van Typisch Den Bosch diverse neveneffecten. 
Bijvoorbeeld het ontdekken van talenten of kwaliteiten, of een groeiend zelfvertrouwen. Bij projecten 
gericht op de wijk kunnen sociale contacten en saamhorigheid in de buurt toenemen. Voor de 
deelnemers hebben de projecten van Typisch Den Bosch een diverse betekenis gehad.  

 
Leermomenten  
Een groot gedeelte van de deelnemers en 
professionals geeft aan iets geleerd te hebben van 
de projecten van Typisch Den Bosch. Bij ongeveer 
de helft heeft dit betrekking op de organisatie en/of 
de werkwijze van Typisch Den Bosch. ‘Ik heb 
geleerd van de werkwijze van Typisch Den Bosch. 
Je kunt op een laagdrempelige manier met mensen 
bezig zijn, hen stimuleren en inspireren. Het is een 
manier om meer uit mensen te halen.’ ‘Ik heb 
ontzettend veel geleerd van uiteenlopende aard: hoe 
je mensen het beste kan activeren en bij elkaar kan 
brengen, hoe je talenten naar boven brengt, de 
financiële kaders die komen kijken bij een project, 
samenwerking met partners, netwerken, etc. Dit 
waren mooie bijkomstigheden.’ ‘Ik heb geleerd dat je 
niet bij voorbaat deuren moet dichtgooien. Soms is 
een benadering met de zachte hand een betere aanpak. Proactief optreden.’ Maar ook: ‘Ik heb veel 
geleerd op organisatorisch vlak. Niet alleen hoe het wel moet, maar ook hoe het niet moet.’ 
Daarnaast geven deelnemers aan dingen te hebben geleerd op creatief vlak.  
 
Talenten en kwaliteiten 
Ongeveer de helft van de deelnemers en professionals heeft bij zichzelf talenten of kwaliteiten 
ontdekt, waarvan men niet wist dat men deze had. Bij ongeveer een kwart was dit op creatief vlak. ‘Ik 
kan blijkbaar goed mozaïeken.’ ‘Ik wist wel dat ik kon schrijven, maar nu heb ik ook daadwerkelijk 
ontdekt dat ik het kan. De kunst van een kort verhaal vertellen.’ Eveneens een kwart heeft talenten op 
het sociale vlak ontdekt. ‘Ik heb ontdekt dat ik gemakkelijk contacten leg en mensen kan mobiliseren.’ 
Ook hebben enkele jonge professionals organisatorische talenten bij zichzelf ontdekt. 
 
Zelfvertrouwen 
Bijna de helft van de deelnemers en professionals hebben (enigszins) meer zelfvertrouwen gekregen 
door aan projecten van Typisch Den Bosch deel te nemen. Volgens de professional die het project 
Kanjers van Zuid heeft begeleid, is het zelfvertrouwen bij de dames gedurende het project 
toegenomen. Voor de Tolbrugserenade heeft een bewoner de rol van spreekstalmeester op zich 
genomen. ‘Ik was verrast dat ik dit heb gedaan.’ De meeste mensen waarbij het zelfvertrouwen niet is 
toegenomen, geven aan dat ze al veel zelfvertrouwen hadden.  
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Saamhorigheid en leefbaarheid in de buurt 
Het wijkgericht werken was één van de 
doelstellingen bij de aanvraag voor het Fonds voor 
Cultuurparticipatie. Door Typisch Den Bosch zijn 
diverse ‘wijkprojecten’ gedraaid.  Ongeveer drie 
kwart van de deelnemers van de ‘wijkprojecten’ 
noemen een toename van sociale contacten, 
saamhorigheid en leefbaarheid als een belangrijke 
winst van het project. Typisch Den Bosch heeft voor 
die projecten gezorgd dat mensen elkaar beter 
hebben leren kennen. ‘Je maakt nu een praatje met 
elkaar. De drempel om elkaar aan te spreken is veel 
lager geworden, omdat je samen het project hebt 
gedaan.’ ‘Het geeft verbroedering en het is leuk om 
iets samen te doen.’  
 
Mensen kennen elkaars kwaliteiten maar ook elkaars hulpbehoefte beter. Door de toename van 
sociale contacten ondernemen mensen ook sneller buiten Typisch Den Bosch om gezamenlijke 
activiteiten en helpen elkaar op verschillende vlakken, zoals oppassen op elkaars kinderen. Enkele 
deelnemers vinden dat de sociale contacten al goed waren en niet zijn verbeterd door Typisch Den 
Bosch.  
 
Ongeveer de helft van de deelnemers vindt dat ook de saamhorigheid en leefbaarheid in de buurt is 
verbeterd. ‘De saamhorigheid en leefbaarheid zijn toegenomen en daarmee ook de veiligheid in de 
buurt. Doordat meer mensen elkaar kennen, kunnen ze elkaar aanspreken. Dit draagt bij aan een 
veiligere samenleving.’ ‘Iedereen in de multiculturele buurt respecteert elkaar nog meer dan 
voorheen.’  
 
Samenbrengen van verschillende groepen in de samenl eving 
Enkele deelnemers geven aan dat door Typisch Den Bosch verschillende groepen in de samenleving 
bij elkaar zijn gebracht. Zo zijn bij het project 3x80 jongeren en ouderen in gesprek gekomen met 
elkaar. Hierdoor zijn zij elkaars wereld beter gaan begrijpen. Bij Kanjers van Zuid is er een verbinding 
gelegd tussen vrouwen met een verschillende etnische achtergrond. Er is veel onderling contact en de 
vrouwen helpen elkaar. Door het wildbreiproject zijn jong en oud bij elkaar gebracht, omdat beide 
groepen aan het breien zijn. En door de Verwonderstraat zijn er meer contacten ontstaan tussen de 
twee generaties die in die straat wonen. ‘Er is nu veel minder een splitsing tussen de ene kant van de 
straat, waar vooral ouderen en Brabanders wonen, en de andere kant, waar vooral jongere gezinnen 
wonen die vaak van buiten ’s-Hertogenbosch komen.’  
 
Kijk op de gemeente 
Bij verschillende deelnemers is na deelname aan Typisch Den Bosch ook de kijk op de gemeente 
veranderd, meestal in positieve zin. Ze komen er achter dat je bij de gemeente toch veel voor elkaar 
kunt krijgen. ‘In de buurt zijn nogal wat negatieve ervaringen met de gemeente in verband met 
geplande nieuwbouw. De gemeente zorgt voor lange procedures en zien we als een zakelijk 
onroerend goed speler. De komst van Typisch Den Bosch zorgde eerst voor argwaan, of de gemeente 
met een goedmakertje kwam, om te paaien. Maar door Typisch Den Bosch zie ik dat er veel mogelijk 
is bij de gemeente.’ Ook het mogelijk maken van projecten als Typisch Den Bosch doet de blik op de 
gemeente positief veranderen.  
 
 

Afbeelding 11: Veranderingen in de buurt na deelname 
aan Typisch Den Bosch 
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Wel vinden sommige deelnemers dat de ondersteuning vanuit de gemeente bij de Typische projecten 
beter kan, zodat projecten soepeler verlopen. De procedures duren bij de gemeente soms erg lang. 
‘Je moet een lange adem hebben.’ 'Bij ieder nieuw plan kregen we te horen "nee, dat kan niet." Dat is 
erg frustrerend. De gemeente zou in plaats daarvan ook mee kunnen denken wat dan wel kan.' 
 
Andere neveneffecten 
Voor het project 3x80 geeft een deelnemer aan dat zij door het project alles wat zij in haar leven had 
meegemaakt nog eens op een rijtje heeft kunnen zetten, zowel de positieve als de negatieve 
gebeurtenissen. Sommige negatieve gebeurtenissen bleek zij nog niet te hebben verwerkt, maar na 
de voorstellingen voor 3x80 wel. Een andere deelneemster van 3x80 geeft aan: 'Het heeft me verrijkt 
en het is fijn dat je op deze leeftijd nog iets kunt bijdragen.'  
Ook een acteur van OUT-roze geeft aan dat zij door de voorstelling dingen op een rijtje heeft kunnen 
zetten. Dit was dan ook het belangrijkste persoonlijke resultaat. “Ik dacht iets verwerkt te hebben, en 
dit bleek toch niet het geval. Door de vele interviews voorafgaand aan de voorstelling kwam het weer 
boven, er zat toch nog veel boosheid in me. Dit ben ik nu kwijt.’  
 
5.4 Langetermijneffecten  

Twintig deelnemers zijn na minimaal een half jaar nogmaals geïnterviewd. Aan hen is gevraagd of de 
positieve resultaten die zij na het project benoemden er nog steeds zijn. Ook is gevraagd of er vervolg 
is gegeven aan het project.  
Sommige projecten lopen na ruim een half jaar nog steeds door. Bijvoorbeeld omdat het lang heeft 
geduurd voordat de gemeente het plan heeft goedgekeurd of omdat het project omvangrijker bleek 
dan vooraf verwacht. Dit geldt bijvoorbeeld voor het wildbreiproject. 

 
Culturele participatie niet toegenomen 
Sommige deelnemers spraken aan het eind van het project van Typisch Den Bosch de intentie uit om 
actiever te worden op cultureel vlak, bijvoorbeeld een cursus volgen bij de Muzerije. Echter, dit is na 
verloop van tijd nog niet gerealiseerd (doelstelling 4). Ook met de buurt worden weinig culturele 
activiteiten meer ondernomen. Wel worden er nu meer sociale activiteiten ondernomen, zoals een 
buurtbarbecue of het bezoeken van verjaardagen van buren. Een groot deel van de deelnemers heeft 
wel aan andere Typische projecten deelgenomen. 
 
Deelname aan Typische projecten 
Een groot deel van de deelnemers heeft ook aan andere Typische projecten deelgenomen. 
Bijvoorbeeld vanuit de Tolbrugserenade hebben een aantal deelnemers meegedaan aan het 
Stiltediner. En deelnemers van Prinsheerlijke poefjes nemen ook deel aan het Wildbrei project. Een 
deel van de deelnemers geeft aan dat zij door Typisch Den Bosch zijn gevraagd om mee te denken bij 
andere Typische projecten. Zij vinden dit leuk om te doen. Bijvoorbeeld vanuit de Tolbrugserenade is 
een deelnemer voor een ander project gevraagd om mee te denken over de kostuums en decors.  
Enkele personen zijn in het begin als deelnemer bij een project betrokken, maar zijn als professional 
bij recentere Typische projecten gevraagd. Zij zijn qua beroep bijvoorbeeld illustrator of 
(landschaps)ontwerper. Iemand was bijvoorbeeld als deelnemer betrokken bij het ontwerpen van de 
speeltuin aan de Westenburgerweg, en is later als expert ingehuurd bij het maken van een maquette 
bij de herinrichting van de Generaal Rosslaan. Typisch Den Bosch bood op deze manier een aantal 
mensen de kans om ook professioneel aan de slag te gaan op het culturele werkveld. 
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Sociale en fysieke veranderingen in de Verwonderstr aat zijn blijven bestaan 
De positieve effecten op het gebied van saamhorigheid, sociale contacten en betrokkenheid in de 
buurt zijn er enige tijd na afloop van het project nog steeds. Dit uit zich in veel gevallen in elkaar 
helpen met klussen, bij elkaar op verjaardagen gaan en gezamenlijk activiteiten organiseren zoals een 
burendag, barbecue of kerstviering. 'De sociale contacten zijn minstens zo goed als in de periode net 
na het project Verwonderstraat.' 
 
De meeste fysieke aspecten in de Verwonderstraat (vogelhuisjes, straatlantaarns met klimplanten, 
etc.) zijn er nog steeds en worden ook door de buurtgenoten onderhouden. Ook wordt in de 
Verwonderstraat een vervolgproject door bewoners zelf gerealiseerd om de fysieke omgeving te 
verbeteren. Dit staat los van Typisch Den Bosch. Eén deelnemer geeft aan dat er naar aanleiding van 
de Verwonderstraat steeds meer mensen aanhaken bij activiteiten die georganiseerd worden in de 
buurt.  
 
Tolbrughuiskamer blijft actief participeren en zelf  organiseren 
De Tolbrughuiskamer is ook na de Tolbrugserenade door bewoners voortgezet. De buurtbewoners 
komen regelmatig bij elkaar en er komen diverse activiteiten van de grond, zoals het maken van foto's 
op canvas en elkaar helpen met klusjes. Alle buurtbewoners zijn er welkom. De Tolbrughuiskamer 
staat nu los van Typisch Den Bosch. Sommige mensen verwachten dat de Tolbrughuiskamer niet lang 
zal voortbestaan zonder ondersteuning van Typisch Den Bosch. Het initiatief hangt volgens hen teveel 
aan enkele personen en de belangstelling van anderen is matig. De kartrekkers denken echter dat de 
Tolbrughuiskamer wel kan blijven bestaan en vinden dat deze niet meer weg te denken is in het 
Tolbrugcomplex. 'Maar je hebt wel mensen nodig die de kar trekken, anders houdt het op.'  
 
Volgens één van de kartrekkers van de Tolbrughuiskamer is het project beter uitgevallen dan 
verwacht. In het begin wilde het bestuur van Woonzorg niet meewerken, maar na het succes van de 
mobiele huiskamer wel. Activiteiten die ze hebben gedaan zijn gefilmd, en naar aanleiding hiervan is 
Woonzorg erg positief. Woonzorg heeft toegezegd een vaste blijvende huiskamer te bouwen. 
Bewoners gaan samen met een beeldend kunstenaar een passend ontwerp maken.   
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Afbeelding 12: Zonder Typisch Den Bosch had ik  
dit project niet kunnen realiseren. 

6. Ervaringen met de Typische werkwijze 

In dit hoofdstuk worden de meningen en ervaringen van de deelnemers en professionals over de 
aanpak en organisatie van Typisch Den Bosch besproken. Er is aan de deelnemers gevraagd of de 
projecten ook zonder Typisch Den Bosch tot stand zouden zijn gekomen. Ook gaat het in dit 
hoofdstuk over de rol van de intendant, het betrekken van professionals en instellingen bij de 
projecten en algemene verbeterpunten voor Typisch Den Bosch.  
 
6.1 Meerwaarde en belang van Typisch Den Bosch 
Door Typisch Den Bosch zijn mensen ideeën gaan 
uitvoeren die ze anders misschien nooit hadden 
uitgevoerd. Bijvoorbeeld het verwezenlijken van een 
droom over het breien van een speeltuin. De aanpak van 
Typisch Den Bosch gaat uit van de ideeën, wensen en 
kwaliteiten van de mensen zelf. De deelnemers geven 
aan dat dit belangrijk is om te zorgen dat een project 
succesvol is. Het project wordt dan meer van jezelf. 
 
Ongeveer twee derde van de deelnemers en 
professionals geeft aan dat zij het project niet zonder 
Typisch Den Bosch hadden kunnen realiseren. ‘Je hebt 
een aanjager en leider nodig die de mensen enthousiast 
maakt en echt de boel in gang zet.’ ‘Zij geven een klein 
zetje wat veel betekent.’ ‘Typisch Den Bosch is de spil 
binnen het project. Je hebt zo iemand nodig, anders blijft 
het alleen bij dromen. Typisch Den Bosch verbindt alle 
partijen met elkaar, daar zijn ze goed in. Het project geeft  
hoop voor de toekomst; dingen hoeven niet bij dromen te blijven.’ Ook wordt aangegeven dat Typisch 
Den Bosch belangrijk was voor de financiële ondersteuning en het grote netwerk van kunstenaars, 
creatief ondernemers en andere professionals.  
 
Soms waren er wel al ideeën, maar kwamen deze niet van de grond. Een buurt wilde bijvoorbeeld de 
leefbaarheid aanpakken, maar dit kwam niet van de grond, omdat te weinig mensen zich betrokken 
voelden bij de buurt. Met Typisch Den Bosch lukte dit wel. ‘Er was al een paar keer geprobeerd om 
een BBQ te organiseren, maar dat is steeds niet gelukt.’   
 
Slechts enkele deelnemers geven aan dat hun project ook zonder Typisch Den Bosch was 
gerealiseerd. Zij geven aan dat zij zelf voldoende ervaring hebben om een dergelijk project uit te 
voeren. Maar de financiële ondersteuning heeft wel geholpen het project wat mooier en groter op te 
zetten. 
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6.2 Samenwerking met Typisch Den Bosch 

Typisch Den Bosch werkt met diverse instellingen samen. Dit zijn zowel culturele instellingen, zoals de 
Muzerije en de Toonzaal, als maatschappelijke organisaties, zoals woningbouwcorporaties en 
welzijnsonderneming Divers. Ook zoekt Typisch Den Bosch samenwerking op met 
onderwijsinstellingen, zowel het basisonderwijs, voortgezet onderwijs als middelbaar/hoger onderwijs.  

 
Waarom kiezen instellingen voor samenwerking met Typisch Den Bosch? De maatschappelijke 
organisaties kiezen voor samenwerking met Typisch Den Bosch vanwege de laagdrempelige 
wijkaanpak. Typisch Den Bosch brengt mensen dicht bij elkaar en werkt vanuit gedachten en talenten 
van bewoners. De culturele instellingen zoeken daarnaast samenwerking met Typisch Den Bosch 
vanwege de creatieve inbreng van Typisch Den Bosch. De onderwijsinstellingen geven aan dat zij 
graag samenwerking opzoeken met andere partijen. Ook de financiële middelen van Typisch Den 
Bosch spelen voor hen mee. 
 
Het Heliconcollege (MBO) geeft aan dat zij activiteiten van Typisch Den Bosch hebben opgenomen in 
hun lesprogramma. ‘Onze studenten komen niet zo snel in aanraking met cultuur. Typisch Den Bosch 
biedt hiervoor een mooie kans.’ Ook de Avans Hogeschool heeft het curriculum van haar studenten 
CMV aangepast.  
 
Het wijkgericht werken was één van de doelstellingen bij de aanvraag voor het Fonds voor 
Cultuurparticipatie. De culturele- en maatschappelijke organisaties waar Typisch Den Bosch mee 
samenwerkt zijn te spreken over de laagdrempelige wijkaanpak van Typisch Den Bosch. ‘Typisch Den 
Bosch probeert op een andere manier dingen tot stand te brengen in wijken.’ ‘Ze zijn een van de 
weinige die van onderop denken, vanuit ideeën en mogelijkheden van bewoners. Ze kijken met hun 
creativiteit met een andere blik naar bepaalde problemen, ideeën en kansen.’ 
 
Professionals van de instellingen geven aan dat ze mensen (in de toekomst opnieuw) zouden 
motiveren om deel te nemen aan Typisch Den Bosch. De helft zou dit doen door mensen te 
enthousiasmeren. De andere helft kan niet aangeven hoe ze dit voor elkaar verwachten te krijgen. Bij 
het merendeel van de instellingen staat hierbij de participatie voorop. Dat het culturele participatie 
betreft is voor hen minder belangrijk.  
 
Aan de professionals is gevraagd of zij door Typisch Den Bosch zijn geïnspireerd dingen anders te 
gaan doen (doelstelling 4). Het merendeel is door Typisch Den Bosch geïnspireerd op sociaal of 
cultureel vlak:  
• ‘Het actief opzoeken van mensen. Mensen persoonlijk benaderen, bij mensen aanbellen, kortom 

actief op pad gaan om mensen te benaderen. Wel trek ik een andere grens dan Typisch Den 
Bosch. Ik vind het voldoende om ergens één keer langs te gaan, terwijl Typisch Den Bosch 
mensen meerdere keren benadert.’  

• ‘Ze bekijken met een bepaalde creativiteit ergens naar, hoe je bepaalde problemen creatief kan 
oplossen. Ze bekijken dingen uit verschillende perspectieven en gaan anders om met knelpunten. 
Hier heb ik veel van opgestoken.’ 

• ‘Je kunt mensen ook op een andere manier bedienen.’ 
De professionals zijn wel geïnspireerd om dingen anders te gaan doen, maar moeten de 
daadwerkelijke uitvoering voor het grootste gedeelte nog oppakken. Deels gebeurt dit momenteel al 
via projecten van Typisch Den Bosch die nog lopen. 
Het merendeel van de professionals stelt het op prijs om nu of in de toekomst ondersteuning te krijgen 
van Typisch Den Bosch om (onderdelen van) de Typische aanpak over te nemen. Het gaat hen om de 
overdracht van kennis, expertise en methodieken van Typisch Den Bosch. Een deel is geïnteresseerd 
in de wijze waarop Typisch Den Bosch mensen uit de wijk betrekt en activeert.  
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Naast Typisch Den Bosch werken de instellingen ook met andere instellingen samen. Het vaakst 
wordt samengewerkt met het Bossche Makers Huis en de Muzerije. Ook wordt samengewerkt met de 
gemeente (afdeling R&B), woningbouwcorporaties, jongerenwerk, Verkadefabriek, Theater aan de 
Parade, stichting Babel, VVV en scholen. Ongeveer de helft van de instellingen werkt samen met 
creatief ondernemers of kunstenaars in de stad. Deze samenwerking verloopt goed. 
 
Volgens enkele professionals kan Typisch Den Bosch de samenwerking met (culturele) instellingen 
meer opzoeken. ‘De ontmoeting met Typisch Den Bosch was toevallig.’ ‘Typisch Den Bosch werkt 
goed met ons samen, maar met andere instellingen doet ze dit niet of te weinig, zoals stichting Babel 
en het CBK. In het werken met meer culturele organisaties zou Typisch Den Bosch verbeterd kunnen 
worden.’ 
 
6.3 Ondersteuning intendant 

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft ervoor gekozen de functie van intendant cultuurparticipatie te 
laten vervullen door iemand van buitenaf. Dat werd Hanneke Matthijssen. Deze keuze werd gemaakt 
om een onafhankelijke visie op de stad te verkrijgen op het gebied van actieve cultuurparticipatie, en 
een onafhankelijke aanpak mogelijk te maken. Haar taak is actieve cultuurparticipatie te stimuleren in 
wijken, en het vinden van nieuwe verbindingen en kansen in de stad. De intendant ontwikkelde het 
concept en de werkwijze Typisch Den Bosch. De projecten die onder andere hieruit voortkomen, 
ondersteunt zij van begin tot eind. De intendant is voor 16 uur per week aangesteld. 

 
Inzet van de intendant 
De inzet van de intendant heeft volgens velen een belangrijke bijdrage geleverd aan het slagen van 
de projecten. ‘Hanneke was echt de aanjager van het project en heeft duidelijk passie voor haar werk.’ 
De intendant wist veel mensen mee te krijgen en wist mensen te motiveren en te stimuleren, zonder 
hen daarbij bepaalde ideeën op te leggen (doelstelling 1). ‘Hanneke heeft ons goed geholpen zonder 
zich te veel te bemoeien.’ Eigen ideeën waren juist zeer welkom. ‘Ze heeft letterlijk mijn droom 
verwezenlijkt.’  
 
De intendant ging volgens de deelnemers en professionals vooral uit van de eigen kwaliteiten en 
talenten van de deelnemers. Naast inspireren en motiveren nam de intendant ook de rol op zich om 
de mogelijkheden van ideeën te toetsen en alternatieve ideeën aan te dragen (doelstelling 3).  
Enkele deelnemers en professionals geven aan dat sommige mensen eigenlijk niet mee wilden doen, 
maar door het herhaaldelijk vragen toch meededen. 'Iedereen moet wel echt willen, vind ik.'  
 
Volgens de deelnemers vervulde de intendant ook een belangrijke rol als contactpersoon richting de 
gemeente. ‘De intendant wist wat er geregeld moest worden, kende de weg en kon daardoor veel 
sneller dingen voor elkaar krijgen bij de gemeente. Bijvoorbeeld een aanvraag doen voor het 
beschilderen van een straat.’ 
 
Begeleiding door de intendant 
Het grootste deel van de deelnemers en professionals zijn tevreden over de ondersteuning die zij 
hebben gekregen van de intendant. Zij zijn zeer te spreken over de begeleiding door de intendant en 
geven aan dat de intendant voldoende rekening hield met de wensen van de deelnemers. ‘Hanneke is 
een toppertje, ze is vooral erg goed in communiceren.’ ‘Hanneke heeft iedereen gestimuleerd om met 
ideeën te komen en is steeds nauw betrokken geweest. Ze liet de bewoners veel zelf bedenken, maar 
was er op de juiste momenten om aan de rem te trekken als iets niet uitvoerbaar was of om te helpen 
als iets niet lukte.’ 
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Enkele personen zijn ontevreden over de ondersteuning door Typisch Den Bosch. Eén stagiaire geeft 
aan dat er een te groot verschil was in dat wat zij voor ogen had en wat de intendant voor ogen had. 
‘De intendant stuurde vooral op het behalen van resultaten en deadlines, terwijl ik meer tijd wilde 
nemen voor de menselijke kant. Er was weinig onderlinge communicatie en uiteindelijk is de 
samenwerking beëindigd, omdat er een te groot verschil in opvatting was.’ Een professional heeft bij 
meer projecten samengewerkt met Typisch Den Bosch: ‘Bij het eerste project waren er weinig 
verwachtingen van Typisch Den Bosch. Het was een zeer prettige samenwerking. Bij volgende 
projecten werd de inmenging van Typisch Den Bosch steeds groter en kwamen er steeds meer 
restricties.’   
 
Benadering van de intendant 
Het grootste deel van de deelnemers en professionals vindt dat de intendant voldoende rekening hield 
met hun wensen. ‘Ze hebben de wensen van iedereen goed geïnventariseerd.’ ‘Ik vind het leuk dat ze 
rekening houden met je wensen, maar je ook dwingen over je eigen wensen na te denken.’ Enkele 
personen (met name stagiaires/professionals) vinden niet dat er voldoende rekening werd gehouden 
met zijn/haar wensen. ‘Ze hadden een heel duidelijke visie. Ik had soms het idee dat er te weinig 
ruimte was voor je eigen visie. Dat miste ik een beetje.’ 
 
Inzet van stagiaires 
In totaal hebben 18 jongeren praktijkervaring opgedaan bij Typisch Den Bosch 
middels stage, schoolopdrachten of de cursus ‘Ik inspireer mijn stad’ die samen met 
’S-PORT werd ontwikkeld en aangeboden (zie bijlage 1).  
 
De stagiaires betroffen 5 derdejaars studenten van CMV Avans Hogeschool, 2 
laatstejaars studenten Kunstacademie St. Joost, twee studenten Food Design aan 
de HAS, één tweedejaars scholier Recreatie Helicon College en één eerstejaars 
scholier Startklas KW1C. De studenten wordt een leerwerkplek geboden en de 
mogelijkheid ervaring op te doen in het culturele veld. Typisch Den Bosch krijgt 
daarvoor ondersteuning terug bij het meedraaien van de Typische projecten.  
 
Enkele deelnemers en professionals hebben opmerkingen over het inzetten van stagiaires door 
Typisch Den Bosch. Hierdoor verliepen sommige projecten niet vlekkeloos. ‘Ik vond de samenwerking 
met Typisch Den Bosch een beetje chaotisch. De organisatie werd gerund door stagiaires. Deze 
kregen teveel verantwoordelijkheden. Ze deden het heel goed, maar er werd een flink beroep op hen 
gedaan.’ 
 
6.4 Positieve en verbeterpunten 
Tot slot is aan de deelnemers en professionals gevraagd om de positieve en verbeterpunten te 
noemen van de aanpak Typisch Den Bosch. 
 
Positieve punten 
Het merendeel van de deelnemers en professionals is erg positief over de aanpak van Typisch Den 
Bosch en zal het zeker aan familie en vrienden aanbevelen om ook deel te nemen. Slechts enkele 
deelnemers zouden het niet aanbevelen. De redenen hiervoor zijn dat er teveel wordt gestuurd op het 
halen van deadlines of dat er niets is gedaan met het resultaat.  
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Hieronder volgt de top 10 van positieve punten volgens deelnemers en professionals: 

1. Ruim een derde van de deelnemers en professionals vindt het sociale aspect van Typisch Den 
Bosch belangrijk. Typisch Den Bosch activeert mensen en brengt mensen uit de buurt bij elkaar. 
Hierdoor neemt de saamhorigheid en leefbaarheid in de buurt toe.  

2. Bijna een kwart benoemt de medewerkers van Typisch Den Bosch en de samenwerking met hen 
als positief punt. De medewerkers zijn enthousiast en motiveren mensen om mee te doen. Er is 
van het begin tot het eind een goede begeleiding.  

3. Eveneens bijna een kwart heeft complimenten met betrekking tot de Typische projecten. Typisch 
Den Bosch realiseert dromen van mensen middels de Typische projecten. ‘Dat Typisch Den 
Bosch dit project heeft gerealiseerd is daadwerkelijk een droom!’ Iedereen kan zijn eigen 
creativiteit kwijt en mensen worden aangesproken op datgene wat ze zelf willen en kunnen. 
Daardoor is een project niet van tijdelijke duur. Een professional: ‘Typisch Den Bosch neemt de 
faciliterende rol op zich om ideeën van bewoners voor elkaar te krijgen.’ 

4. Enkele deelnemers benoemen de fysieke veranderingen in de buurt. Zo konden mensen bij 
diverse speeltuinen mee bepalen hoe deze eruit kwamen te zien. ‘Ik vind vooral belangrijk dat 
bewoners betrokken worden bij het vormgeven van hun omgeving. Het is belangrijk dat er wordt 
meegedacht vanuit de buurt en dat niet van buitenaf, zoals de gemeente, wordt bepaald wat er 
met de omgeving gebeurt.’ 

5. Verschillende groepen in de bevolking komen in aanraking met cultuur. Dit zijn vaak mensen die 
anders niet in contact komen met cultuur. ‘Heel goed dat er zoveel ‘gewone’ mensen betrokken 
worden en zelf kunnen bijdragen.’ 

6. Enkele deelnemers en professionals beoordelen de laagdrempeligheid en persoonlijke aanpak 
van Typisch Den Bosch zeer positief. ‘Het laagdrempelige werken is een goede link tussen burger 
en cultuur. Gewoon met de caravan de wijk in.’ 

7. De wijkgerichte aanpak van Typisch Den Bosch is goed. Kunst en cultuur wordt heel breed 
bekeken en bijvoorbeeld gekoppeld aan wat er leeft in de buurt. Professionals: ‘De meerwaarde is 
het wijkgerichte. Met wijkbewoners iets ontwikkelen. Dat doen de meeste culturele organisaties 
niet, die richten zich met name op scholen. Typisch Den Bosch zorgt voor educatieve projecten 
voor de volwassen wijkbewoner, een unieke doelgroep.’ ‘Ze beslechten de kloof tussen 
kunstinstellingen en bewoners. Ze brengen kunst terug de wijken in.’ 

8. Enkele professionals zijn te spreken over de ‘welzijnsstijl’ van de Typische aanpak. ‘Hier ligt 
volgens mij ook de toekomst. De zelfdragendheid en zelfredzaamheid bij de burger naar boven 
halen, actief begeleiden en echt contact maken met mensen. Hierdoor durven mensen zich te 
ontwikkelen en profileren op een talent dat ze hebben.’ 

9. De professionele aanpak van Typisch Den Bosch wordt als positief ervaren. Ze zijn goed 
herkenbaar aan de caravan, logo’s en dergelijke. 

10. Enkele professionals vinden het netwerk van kunstenaars, creatief ondernemers en andere 
professionals een positief punt van Typisch Den Bosch.  
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Tips voor de toekomst 
Ruim de helft van de deelnemers en professionals heeft benoemd welke tips zij hebben voor Typisch 
Den Bosch. Hieronder volgt de top 10 van verbeterpunten: 

1. Enkele deelnemers en professionals hebben opmerkingen over het inzetten van stagiaires door 
Typisch Den Bosch. Hierdoor verliepen sommige projecten niet vlekkeloos. ‘Ik vond de 
samenwerking met Typisch Den Bosch een beetje chaotisch. De organisatie werd gerund door 
stagiaires. Deze kregen teveel verantwoordelijkheden. Ze deden het heel goed, maar er werd een 
flink beroep op hen gedaan.’  

2. Volgens enkele deelnemers kan de communicatie beter. ‘Er moet gecommuniceerd worden naar 
de hele buurt op het moment dat een project wordt gestart en niet pas wanneer het project loopt.’ 
‘De communicatie naar de mensen toe kan beter. Het duurde telkens lang voor er opvolging was. 
Bijeenkomsten werden kort van te voren aangekondigd, bijvoorbeeld twee dagen van te voren.’  

3. Enkele deelnemers denken dat er een breder publiek kan worden getrokken. Voor het Stiltediner 
zijn veel mensen benaderd die ook aan andere projecten van Typisch Den Bosch hebben 
deelgenomen. Iemand anders denkt dat ook andere bevolkingsgroepen meer benaderd kunnen 
worden, zoals de groep ‘nieuwe Nederlanders’. 

4. Enkele deelnemers en professionals hebben opmerkingen over de wervingsmethode van Typisch 
Den Bosch. ‘Ik zou mensen op een andere manier werven. Sommige mensen willen niet 
meedoen, maar doen door herhaaldelijk vragen toch mee.’ ‘Het actief benaderen van mensen 
heeft mij geïnspireerd en ga ik ook in mijn werk toepassen. Wel hanteer ik een andere grens dan 
Typisch Den Bosch. Ik vind het voldoende om ergens één keer langs te gaan, terwijl Typisch Den 
Bosch mensen meerdere keren benaderen.’ 

5. Enkele deelnemers hebben opmerkingen over de planning en organisatie van projecten. Ze willen 
vooraf graag meer inzicht in de planning van het project; het was onduidelijk hoeveel tijd het 
project zou kosten. ‘Als er weinig tijd is voor een projectleider, dan zou je iemand uit de buurt 
kunnen benoemen tegen een kleine vergoeding. Je kunt dan taken uit handen geven.’ 

6. Enkele deelnemers geven aan dat het jammer is dat de resultaten van het project niet blijvend 
zijn, bijvoorbeeld het zebrapad in de Verwonderstraat zal na verloop van tijd verdwijnen.  

7. De ondersteuning vanuit de gemeente mocht volgens enkele deelnemers wat beter, zodat 
projecten soepeler verlopen. 'Bij ieder nieuw plan kregen we te horen "nee, dat kan niet." Dat is 
erg frustrerend. De gemeente zou in plaats daarvan ook mee kunnen denken wat dan wel kan.' 

8. Volgens enkele professionals kan er meer worden samengewerkt met culturele instellingen. ‘De 
ontmoeting met Typisch Den Bosch was toevallig.’ Eén professional wil graag dat Typisch Den 
Bosch meer samenwerkt met ‘Bossche’ professionals. ‘Die weten wat de Bossche cultuur is.’  

9. Volgens enkele professionals zouden er betere afspraken gemaakt kunnen worden over 
verwachtingen. Eén stagiaire gaf aan dat volgens haar de aanpak wat minder zakelijk zou mogen 
met meer oog voor de menselijke kant. Door verschil in mening hierover is de samenwerking 
beëindigd.  

10. Er zijn ook verbeterpunten van praktische aard. Bij de voorstelling 3*80 betraden de acteurs op 
leeftijd het podium met een geïmproviseerde trap van stoeptegels. Dit was behelpen. Ook vonden 
zij de voorstellingen buiten de provincie behoorlijk zwaar.  
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6.5 Zonder Typisch Den Bosch... 
Veel deelnemers en professionals geven aan dat zij het erg jammer vinden als Typisch Den Bosch 
moet stoppen. Volgens professionals van diverse instellingen valt er een laagdrempelige ingang bij de 
gemeente weg om bewonersinitiatieven van de grond te krijgen. Anderen zijn bang dat wijkbewoners 
nog maar moeilijk contact leggen met culturele instellingen als ze iets in hun buurt willen opzetten. De 
meeste culturele instellingen richten zich namelijk niet op de wijk. Ook zullen zij de creativiteit van 
Typisch Den Bosch missen; dingen vanuit een ander perspectief bekijken. ‘Dat ga je missen. Er is 
geen andere partij die zoiets doet vanuit onderop bekeken.’  
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7. Conclusie 

In dit hoofdstuk wordt onderzocht in welke mate de doelstellingen van Typisch Den Bosch zijn 
behaald. Hierbij gaan we in op de doelstelling die is geformuleerd bij de aanvraag voor het Fonds voor 
Cultuurparticipatie, de twee speerpunten die zijn geformuleerd door toenmalig wethouder Cultuur 
Rodney Weterings en de peilers van het totaalconcept Typisch Den Bosch. 
 
De algemene indruk is dat Typisch Den Bosch met relatief weinig middelen veel initiatieven heeft 
weten los te maken bij een gevarieerde groep burgers en met haar aanpak ook mensen heeft weten 
te bereiken die voorheen weinig cultureel actief waren. Of de in gang gezette beweging ook zonder 
Typisch Den Bosch doorgaat lijkt niet aannemelijk, gelet op de uitspraken van zowel burgers als 
professionals, waarin zij de inzet van Typisch Den Bosch als belangrijke succesfactor benoemen.  
 
7.1 Hoofddoel aanvraag Fonds voor Cultuurparticipat ie 
De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft in de aanvraag voor het Fonds voor Cultuurparticipatie 2009-
2012 aangegeven hoe zij voor deze periode de actieve cultuurparticipatie wil stimuleren.  
 
Hoofddoel van de aanvraag is: 

We willen de cultuurparticipatie (zowel actief als passief) van alle Bosschenaren bevorderen en 
stimuleren. We zien kunst en cultuur als onderdeel van het leven van alledag. We willen hieraan 
werken vanuit de notie dat wijkgericht werken als methode de beste resultaten zal opleveren om 
nieuwe doelgroepen aan te spreken. We richten ons daarbij op de twee sporen uit de cultuurvisie op 
hoofdlijnen: ‘Maken’ en ‘Meedoen’.  

 
Dit hoofddoel wordt verder uitgewerkt in subdoelen voor amateurkunst, cultuureducatie en 
volkscultuur. Concreet is de doelstelling vertaald in het project ‘Typisch Den Bosch’. In deze paragraaf 
wordt nagegaan in hoeverre Typisch Den Bosch aan bovenstaande doelstelling voldoet.  
 
Cultuurparticipatie van Bosschenaren bevorderen en stimuleren 
Typisch Den Bosch heeft veel mensen geactiveerd. Van augustus 2009 tot februari 2013 heeft 
Typisch Den Bosch 130 projecten gerealiseerd. De projecten werden gecoacht door in totaal bijna 600 
professionals (maken), deden circa 22.350 deelnemers met hen mee in (meedoen) en werden de 
projecten door bijna 56.000 mensen bezocht (meemaken). Per project komt dit neer op een gemiddeld 
bereik van 5 professionals, 172 deelnemers en 430 bezoekers (zie § 3.2.)17.  
 
Afbeelding 13: Totaal bereik Typisch Den Bosch (periode augustus 2009 – februari 2013) 

 
  

                                                      
17 De aantallen professionals/deelnemers/bezoekers betreffen geen unieke personen. Eén persoon kan hebben deelgenomen 
aan meerdere projecten en wordt per project eenmaal meegenomen. 
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Eén op de tien inwoners van ’s-Hertogenbosch is bekend met Typisch Den Bosch18. Dit is geen hoog 
percentage, en het strookt niet met de bezoekersaantallen. Mogelijk zijn mensen alleen bekend met 
de projectnamen van de Typische projecten. Ze weten niet dat de projecten ondersteund worden door 
Typisch Den Bosch. ‘Grote namen’ zijn bijvoorbeeld Masterchefs, OUT-roze, Vaartocht van Verhalen 
en het Kinderfilmfestival. Deze projecten trokken veel bezoekers en er is over gepubliceerd in o.a. het 
Brabants Dagblad. Men heeft bijvoorbeeld wel de voorstelling van OUT-roze bezocht, maar wist niet 
dat de voorstelling ondersteund werd door Typisch Den Bosch. Hierdoor zou de discrepantie tussen 
de bekendheid met Typisch Den Bosch en de bezoekersaantallen verklaard kunnen worden. 
 
Kunst en cultuur als onderdeel van het leven van al ledag 
De aanpak van Typisch Den Bosch kenmerkt zich door het aanspreken van mensen in hun eigen 
omgeving en op hun eigen kwaliteiten. Mensen worden zelf actief op basis van hun eigen wensen en 
talenten. Door hierop aan te sluiten kan kunst en cultuur onderdeel worden van ‘het leven van 
alledag’. Bijvoorbeeld het realiseren van ‘fysieke omgevingsprojecten’, zoals de 15 Verwonderstraten, 
het creatief opknappen van speeltuinen en het beschilderen/versieren van gevels om de buurt op te 
fleuren. Mensen zijn hierdoor op een creatieve manier bezig met hun woonomgeving. Dit heeft tevens 
een positief effect op de saamhorigheid en leefbaarheid in de buurt.  
 
Maar ook andere projecten zijn onderdeel van het dagelijks leven. Bijvoorbeeld bij Masterchefs wordt 
de passie voor lekker en gezond eten met elkaar gedeeld. Bij het project leren mensen bewust koken, 
creatief zijn met ingrediënten én budget, en brengen deelnemers hun kookervaringen over op 
anderen. Of in de Tolbrug komen bewoners samen in de mobiele, uitklapbare huiskamer om ideeën 
met elkaar uit te wisselen voor gezamenlijke activiteiten. Deze ontmoetingen brengen buurtbewoners 
dichter bij elkaar, waardoor zij elkaar ook helpen waar nodig.  
 
Wijkgericht werken  
Typisch Den Bosch gaat met haar ‘mobiele kantoor’ naar de mensen toe om hen te ontmoeten, te 
achterhalen wat hen beweegt en de drempel te verlagen tot het plaatsen van een aanvraag. Met de 
caravan wordt getoerd naar verschillende locaties in verschillende wijken in ’s-Hertogenbosch. Ook de 
Droomkiosk en ZnertKar worden ingezet om contact te maken.  
 
In de interviews die gehouden zijn voor de evaluatie van Typisch Den Bosch is aan deelnemers en 
professionals gevraagd of men positieve en/of verbeterpunten had voor Typisch Den Bosch. De 
wijkgerichte aanpak van Typisch Den Bosch werd genoemd bij de positieve punten van Typisch Den 
Bosch. Kunst en cultuur wordt heel breed bekeken en bijvoorbeeld gekoppeld aan wat er leeft in de 
buurt. Professionals: ‘De meerwaarde is het wijkgerichte. Typisch Den Bosch zorgt voor educatieve 
projecten voor de volwassen wijkbewoner, een unieke doelgroep.’ ‘Ze beslechten de kloof tussen 
kunstinstellingen en bewoners. Ze brengen kunst terug de wijken in.’ 
 
Ongeveer drie kwart van de deelnemers van de ‘wijkprojecten’ noemen een toename van sociale 
contacten, saamhorigheid en leefbaarheid als een belangrijke winst van het project. Typisch Den 
Bosch heeft voor die projecten gezorgd dat mensen elkaar beter hebben leren kennen. Mensen 
kennen elkaars kwaliteiten maar ook elkaars hulpbehoefte beter. Door de toename van sociale 
contacten ondernemen mensen ook sneller buiten Typisch Den Bosch om gezamenlijke activiteiten en 
helpen elkaar op verschillende vlakken, zoals oppassen op elkaars kinderen. Enkele deelnemers 
vinden dat de sociale contacten al goed waren en niet zijn verbeterd door Typisch Den Bosch.  
 
 
  

                                                      
18 Bron: monitor Cultuurparticipatie 2012 
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Het aanspreken van nieuwe doelgroepen 
Met de projecten worden verschillende doelgroepen bereikt. Er is echter niet bijgehouden wat de 
achtergrondkenmerken van deelnemers en bezoekers zijn. Wel is de ervaring van de intendant dat 
Typisch Den Bosch een zeer diverse groep mensen bereikt.  
 
In de interviews die gehouden zijn voor de evaluatie van Typisch Den Bosch is aan deelnemers en 
professionals gevraagd of men positieve en/of verbeterpunten had voor Typisch Den Bosch. Als 
positief werd door verschillende mensen aangegeven dat verschillende groepen in de bevolking in 
aanraking komen met cultuur. Dit zijn vaak mensen die anders niet in contact komen met cultuur. 
‘Heel goed dat er zoveel ‘gewone’ mensen betrokken worden en zelf kunnen bijdragen.’ Echter, bij de 
verbeterpunten geven enkele andere personen aan dat er een breder publiek getrokken kan worden. 
 
De monitor Cultuurparticipatie ondersteunt het gegeven dat Typisch Den Bosch een andere doelgroep 
aanspreekt dan gemiddeld genomen met cultuur wordt bereikt. De helft van de Bosschenaren ziet 
zichzelf als (enigszins) cultureel actief. Meer hoogopgeleiden beoefenen amateurkunst en 
beschouwen zichzelf als cultureel actief dan laagopgeleiden. In de monitor cultuurparticipatie is ook de 
bekendheid van Typisch Den Bosch onderzocht. Eén op de tien inwoners van ’s-Hertogenbosch geeft 
aan dat zij gehoord hebben van Typisch Den Bosch. Laagopgeleiden zijn vaker dan gemiddeld 
bekend met Typisch Den Bosch. Dit is een doelgroep die doorgaans moeilijk wordt bereikt op cultureel 
vlak (zie § 3.3).  
 
7.2 Speerpunten wethouder van Cultuur 

Bij de start van Typisch Den Bosch kreeg de intendant twee speerpunten van de toenmalige 
wethouder Rodney Weterings mee: 1) wijkgericht werken en 2) integrale samenwerking bevorderen 
binnen de verschillende sectoren binnen de gemeente. In de vorige paragraaf (§ 7.1.) kwam het 
wijkgericht werken al aan bod. In deze paragraaf gaan we in op het tweede speerpunt.  
 
Integrale samenwerking bevorderen binnen de verschi llende sectoren binnen de gemeente 
Typisch Den Bosch heeft in uiteenlopende mate met de verschillende sectoren binnen de gemeente 
samengewerkt. Veel projecten met een fysiek resultaat in de openbare ruimte zijn of worden 
gerealiseerd in samenwerking met de sector Stadsontwikkeling (SO) en de afdelingen 
Wijkmanagement en Realisatie en Beheer Openbare Ruimte van de sector Stadsbedrijven (SB). Denk 
hierbij aan de herinrichting van speelplekken bij Buurschappenlaan/Lokeren (Maaspoort), 
Westenburgerweg (Hinthamerpoort) en Generaal Rosslaan (Kruiskamp). Bij grotere evenementen als 
Familiepicknick Zuid, Vaartocht van Verhalen en Kunstroute West zijn deze partijen ook betrokken, 
evenals de afdelingen Stadstoezicht en Sport en Recreatie (SB). Binnen de sector Cultuur, Welzijn en 
Sociale Zaken (CWS) werd vooral samengewerkt met de afdeling Welzijn. Met deze afdeling werd 
vooral samengewerkt in projecten als Masterchefs Hambaken en Talentenbank Zuid. 
 
Met andere sectoren werd op een ander niveau samengewerkt. Bij de sector Bestuurszaken (BZ) 
vond onder andere overleg plaats met de afdelingen Communicatie en Facilitaire Zaken. Binnen de 
sector Financiën, Informatievoorziening en Belastingen (FIB) werd samengewerkt met de afdeling 
Onderzoek & Statistiek (O&S) om de voortgang van Typisch Den Bosch te monitoren. 
 
Typisch Den Bosch heeft de verschillende afdelingen van de gemeente betrokken om de realisatie 
van projecten mogelijk te maken. Het bevorderen van de integrale samenwerking binnen de gemeente 
heeft zij niet als doel op zichzelf gezien. Het onderzoek van O&S heeft zich niet gericht op de 
perceptie van medewerkers van de gemeente van het functioneren van Typisch Den Bosch. 
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Typisch Den Bosch heeft zich meer gericht op het bevorderen van cultuurparticipatie in de wijken en 
nauwelijks op het bevorderen van de integrale samenwerking binnen de gemeente. Dat houdt 
mogelijk verband met de externe positionering van de intendant en de directe lijnen met de 
portefeuillehouder Cultuur. Daarmee is de formele verbinding met de ambtelijke organisatie (bewust) 
licht gehouden.  
 
7.3 Doelstellingen Typisch Den Bosch  
Bij de start van Typisch Den Bosch heeft intendant Hanneke Matthijssen de doelstellingen van beide 
opdrachtgevers – gemeente ’s-Hertogenbosch en het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie – 
vertaald tot een totaalconcept met de volgende pijlers: 
 

 
 
In deze paragraaf worden op basis van deze pijlers de conclusies besproken. 
 
1. Mensen worden zelf cultureel actief op basis van  hun eigen wensen / passie 

De intendant heeft de deelnemers gemotiveerd om uit te gaan van hun eigen wensen en 
kwaliteiten. De deelnemers hebben de projecten zelf bedacht en uitgevoerd en deze sluiten aan 
bij hun eigen belevingswereld. Dit zorgt ervoor dat deelnemers enthousiast zijn en blijven. Het 
project wordt echt iets van henzelf en is niet iets wat is opgelegd en al snel weer doodbloedt. 
 
Professionals geven aan: ‘Het belangrijkste resultaat is dat kunst en cultuur niet iets is voor alleen 
de gekende elite van de Binnenstad, maar dat zij ook inwoners van de wijken van kunst laten 
proeven.’ ‘Ik zie dat Typisch Den Bosch in staat is veel creativiteit bij mensen los te maken. Je 
mist vaak de schakel tussen kunst en de ‘gewone’ mens. Zij kunnen die schakel leggen en zijn in 
staat mensen uit te dagen zelf iets te bedenken.’  
 

2. Andere mensen worden daardoor ook cultureel acti ef 
Vrijwel alle deelnemers en professionals geven aan anderen verteld te hebben over Typisch Den 
Bosch. Ongeveer twee derde heeft buurtgenoten over het project verteld. Zo is men bijvoorbeeld 
buren afgegaan om hen ook te motiveren om deel te nemen aan het project. Dit levert veel 
enthousiaste reacties op en er zijn op deze manier diverse mensen gemotiveerd om ook deel te 
nemen aan Typisch Den Bosch.  
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Hierdoor zijn bij een groot deel van de projecten andere mensen cultureel actief geworden. 
Bijvoorbeeld voor het project wildbreien zijn ongeveer 600 mensen mee gaan breien. En door 
Typisch Jules zijn kinderen op school ook aan de slag gegaan met maken van maquettes. Maar 
voor sommige projecten is deze verbreding volgens de deelnemers niet bereikt, bijvoorbeeld voor 
Typisch Harry en Portaal.  
 

3. Er ontstaan andere vormen van cultuuruiting; mee r diversiteit en sociale innovatie 
De intendant ging volgens de deelnemers en professionals vooral uit van de eigen kwaliteiten en 
talenten van de deelnemers. Naast inspireren en motiveren nam de intendant ook de rol op zich 
om de mogelijkheden van ideeën te toetsen en alternatieve ideeën aan te dragen. De projecten 
zijn (hierdoor) erg divers en zijn allemaal uniek. Er zijn interessante verbindingen gelegd, 
bijvoorbeeld tussen cultuur en leefbaarheid (Verwonderstraat), cultuur en spelen (Wildbreien), 
kunst muziek/serenade en samenwonen in de buurt (Tolbrugserenade), erfgoed/volkscultuur en 
levensverhalen (3x80), welzijn, sound art en food design (Stiltediner), erfgoed/volkscultuur en 
augmented reality (Digitaal Monument).  
 

4. De culturele instellingen en jonge creatieven on dersteunen de aanpak en er ontstaat een 
meer gevarieerde programmering, waardoor meer mense n actief gaan participeren en 
mensen in de toekomst de culturele instellingen gem akkelijker gaan vinden 
De professionals ondersteunen de aanpak van Typisch Den Bosch. Ze zijn te spreken over de 
laagdrempelige wijkaanpak van Typisch Den Bosch en het werken vanuit gedachten en talenten 
van bewoners. Het merendeel van de professionals is geïnspireerd door Typisch Den Bosch om 
dingen anders te gaan doen. Op sociaal vlak is men geïnspireerd om actief op pad te gaan om 
mensen te benaderen; het actief opzoeken van mensen en persoonlijk contact maken. Op 
cultureel vlak zijn professionals geïnspireerd om vanuit verschillende perspectieven naar 
knelpunten te kijken. ‘Ze bekijken met een bepaalde creativiteit ergens naar, hoe je bepaalde 
ideeën creatief kan oplossen. Hier heb ik veel van opgestoken’. 
Volgens enkele professionals kan Typisch Den Bosch de samenwerking met (culturele) 
instellingen wél meer opzoeken.  
 
Op 1 augustus 2013 kwam er een einde aan het project Typisch Den Bosch. Enkele projecten die 
dan nog liepen werden ‘geadopteerd’ door partners, zoals woningbouwcorporaties, onderwijs-, 
welzijns- en culturele instellingen. Op deze manier worden de projecten verder voortgezet, ook na 
beëindiging van Typisch Den Bosch. Dit geldt bijvoorbeeld voor de projecten Masterchefs, 
Verwonderstraat, Welkom Thuis!, Kunstroute West, Kinderfilmfestival en Generaal Rosslaan. 
 
Er kan uit deze evaluatie niet worden opgemaakt of door samenwerking met professionals een 
meer gevarieerde programmering is ontstaan. De projecten zijn erg divers en zijn allemaal uniek. 
Maar onbekend is aan wie dit is toe te schrijven; initieerders (deelnemers) of professionals19. De 
deelnemers dragen namelijk de ideeën aan (doelstelling 1) en worden actief als uitvoerder en 
trekker van hun eigen project. Professionals ondersteunen hen daarbij en bewaken de artistieke 
kwaliteit.  
 
Het merendeel van de professionals stelt het op prijs om nu of in de toekomst ondersteuning te 
krijgen van Typisch Den Bosch om (onderdelen van) de Typische aanpak over te nemen. Het gaat 
hen om de overdracht van kennis, expertise en methodieken van Typisch Den Bosch. Een deel is 
geïnteresseerd in de wijze waarop Typisch Den Bosch mensen uit de wijk betrekt en activeert.  
 

                                                      
19 Bron: Kunst in de samenleving. Actieve kunstbeoefening door de ogen van Alexander Pechtold, Elco Brinkman, Nicolien van 
Vroonhoven, Aleid Wolfsen en Adriaan Luteijn (Kunstfactor, 2010) 
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De meeste deelnemers geven aan dat zij vóór hun deelname aan Typisch Den Bosch al in meer 
of mindere mate cultureel actief waren20. Slechts een klein deel was niet of nauwelijks cultureel 
actief. Een kwart van de deelnemers geeft aan dat zij sinds deelname aan Typisch Den Bosch 
cultureel actiever zijn dan voorheen. Sommige deelnemers spraken aan het eind van een project 
de intentie uit om actiever te worden op cultureel vlak, bijvoorbeeld een cursus volgen bij de 
Muzerije. Echter, dit is bij het merendeel na verloop van tijd niet gerealiseerd. 
 
 

 
 

 
  

                                                      
20 Hieronder wordt hetgeen verstaan dat geïnterviewden zelf als cultureel actief beoordelen. Dit oordeel verschilt per persoon.   
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Bijlage 1 Typische projecten 

Typisch Den Bosch heeft de afgelopen jaren veel projecten gedraaid. De projecten zijn verschillend 
van aard, omvang en investering, en richten zich allemaal op de activering van mensen.  
 
Alle projecten zijn voorbeelden van community arts nieuwe stijl21: 
• waarbij bewoners eigenaar en kartrekker zijn van hun project; 
• waarbij bewoners worden verbonden aan bijpassende professionals uit de stad;  
• waarbij blijvende resultaten in de wijk achterblijven;  
 
In totaal heeft Typisch Den Bosch 130 projecten gedraaid. Het grootste deel van de projecten zijn van 
begin tot eind door Typisch Den Bosch gestart en doorlopen. Een klein deel van de projecten betreft 
echter (bestaande) projecten waar Typisch Den Bosch alleen een (financiële) bijdrage aan heeft 
geleverd, bijvoorbeeld Voor talent wordt geklapt en En plein Public XL. In deze bijlage zijn circa 60 
projecten gebundeld tot 15 categorieën die op inhoud, vorm of locatie iets met elkaar te maken 
hebben. Per project volgt een korte omschrijving en wordt er ingegaan op de behaalde resultaten, het 
aantal deelnemers en bezoekers en investering. Ook wordt bij elk project vermeld tot welk segment 
het project kan worden ingedeeld: amateurkunsten, community arts, educatie en volkscultuur.  
 
De projectomschrijvingen van alle Typische projecten zijn te vinden op www.typischdenbosch.nl.  
 
Afbeelding 14: Stand Typische projecten per jaar (periode augustus 2009 – februari 2013) 

 
  

                                                      
21 Bron: Cultuur nieuwe stijl - Praktijkboek community arts en nieuwe cultuurfuncties. Cleveringa, S. (2012).  
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-- BUNDEL 1 –VOORSTELLINGEN GEGREPEN UIT ’T LEVEN-- ------------------------------------------------ 
3x80  VOLKSCULTUUR  

Deelnemers:  
Bezoekers:  

Professionals:  
Investering:  

 
Reprise  

Deelnemers:  
Bezoekers:  

Professionals:  
Investering:  

 

14 
500 
6 
€ 5.500 
 
 
14 
500 
6 
€ 5.000 
 

3x80 is een eerste productie van Stichting Renard, een stichting 
in ’s-Hertogenbosch die zich toelegt op documentaire 
theatervoorstellingen. In deze voorstelling kreeg het publiek een 
ongecensureerde kijk in het leven van drie senioren, die hun 
levensverhaal op een openhartige manier vertelden door middel 
van drama. Met het project werden senioren uit hun isolement 
gehaald en gestimuleerd tot het vertellen van hun eigen verhaal. 
Tegelijkertijd stelden ze daarmee het stoffige imago van 
bejaarden ter discussie en werden inzichten en levenswijsheden 
overgedragen aan het publiek. Negen voorstellingen en 500 
bezoekers in het eerste jaar leverde een reprise op in het najaar 
van 2010, waar nog eens 500 bezoekers werden bereikt. 

   
OUT-ROZE  VOLKSCULTUUR  

Deelnemers:  
Bezoekers:  

Professionals:  
Investering:  

 
Reprise  

Deelnemers:  
Bezoekers:  

Professionals:  
Investering:  

 

24 
3.709 
8 
€ 25.000 
 
 
24 
1.715 
12 
€ 25.000 

OUT-roze is een theatervoorstelling waarbij zes senioren 
openhartig vertelden over hun bijzondere levensloop, gestuurd 
en bewogen door hun coming-out. In deze documentaire 
voorstelling regisseerde theatermaker Roeland Vos (Stichting 
Renard) zes senior performers die het lef hadden om hun eigen 
verhaal voor het voetlicht te brengen en daarmee taboes 
rondom homoseksualiteit bij 50-plussers aan de kaak te stellen. 
Gericht op homo’s en hetero’s in die leeftijdscategorie, raakte 
deze theatervorm een divers publiek recht in het hart. De 
dilemma’s rondom homoseksualiteit klonken door in universele 
thema’s. Uitgegaan van levensechte verhalen, heeft Roeland 
Vos een vorm gevonden om de zes vertellers op te leiden tot 
acteur, en met hen een eindproduct neer te zetten van een 
hoogwaardig artistiek niveau. In totaal ging het om 30 
voorstellingen in Noord Brabant en landelijk. Wegens succes 
volgde de reprise OUT-roze met nog eens 10 voorstellingen. 
 

OVER LEVEN VOLKSCULTUUR  
Deelnemers:  

Bezoekers:  
Professionals:  

Investering:  
 

6 
- 
4 
€ 5.000 
 

Na 3x80 en OUT-roze komt Stichting Renard in 2013 met een 
nieuwe voorstelling met de werktitel ‘Over leven’. Bosschenaren 
met verschillende leeftijden en achtergronden delen hun 
ervaringen in de laatste fase van hun leven. Ook stellen ze zich 
hardop de vragen: Hoe kijk ik terug op mijn leven? En hoe kijk ik 
vooruit? Hoe ga ik om met angst en loslaten en zijn er nog 
dromen of wensen die ik hoop uit te laten komen? De waarde 
van het leven en de eindigheid ervan worden op eigen 
betekenisvolle wijze ten tonele gebracht door mensen die hier 
keihard mee worden geconfronteerd. 
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-- BUNDEL 2 – SPEELTUIN WESTENBURGERWEG ----------- ---------------------------------------------------- 
WILBREIPROJECT  COMMUNITY ARTS 

Deelnemers:  
Bezoekers:  

Professionals:  
Investering:  

 
 

850 
- 
15 
€ 7.400 
 
 
 

Het wildbreiproject is ontstaan door een droom van een bewoner 
over een gehaakte speeltuin. Creatieve technieken, als breien, 
werden buiten hun context gebruikt. Kunst kreeg ineens een 
heel ander kader voor diegene die het altijd als héél ver weg 
hebben beschouwd. En het mooie is, dit project had ook nog 
eens een hoge aaibaarheidsfactor, waardoor mensen graag een 
steekje bijdroegen. Ieder op z’n eigen niveau, ieder op zijn eigen 
manier. Vele kleine beetjes werk creëerden een opvallend 
zichtbaar resultaat, in de vorm van een kleurrijk breiwerk, waar 
je op straat niet omheen kon. Kunst voor dichtbij en kunst om te 
knuffelen.  
 
In een jaar tijd waren er zo’n 15 officiële wildbreiworkshops op 
scholen, wijken en verzorgingstehuizen. Aangevuld met 
ongeveer 10 spontane straatacties en 2 in de trein, droegen in 
totaal zeker 850 breisters hun steekje bij. Mede dankzij de 15 
vakkundige handen en organisatoren-in-opleiding heeft de wild-
breimania zich zo snel verspreid.  

   
KICK OFF / COMMUNITY WEEK KW1C EDUCATIE 

Deelnemers:  
Bezoekers:  

Professionals:  
Investering:  

 

59 
655 
2 
€ 400 

Bij de kick-off van het wildbreiproject waren de HAS, KW1C en 
het ministerie van LNV betrokken. Het thema was 
‘verstedelijking versus natuur’. Het ministerie van LNV en KW1C 
hebben 3 presentaties gegeven over de Wildbrei kick-off. De 
kick-off vond maart 2010 plaats op de Markt. Hier onthulden 5 
studenten van de HAS en 24 leerlingen van het Koning Willem 1 
College in het kader van de Community week een kunststuk.  

   
AANGEHAAKTE SPEELTUIN COMMUNITY ARTS 

Deelnemers:  
Bezoekers:  

Professionals:  
Investering:  

 

500 
- 
5 
- 

Tijdens het wildbreiproject ontstond het idee om een speeltuin 
warm aan te kleden met breimateriaal: een aangehaakte 
speeltuin. Hiervoor moest hufterproof rubber garen ontwikkeld 
worden. Uit het ontwerp van de speeltuin zijn 3 (deel)projecten 
voortgekomen: 1) Boulevard of knitted dreams (een boulevard 
van ingebreide schommels), 2) Hekwerk van haakwerk en 3) 
Schatkist met bijzondere breisels. Op deze manier werd de 
speeltuin aan de Westenburgerweg opgefleurd. 
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BOULEVARD OF KNITTED DREAMS COMMUNITY ARTS 
Deelnemers:  

Bezoekers:  
Professionals:  

Investering:  
 

202 
- 
4 
€ 10.000 

Jonge ouders en bewoners rondom de speeltuin aan de 
Westenburgerweg borduurden voort op de droom voor een 
aangehaakte speeltuin, als tastbaar resultaat van het 
Wildbreiproject. Studio Limon zette in fijne lijnen op papier wat 
tijdens de eerste brainstorm in februari 2011 werd bedacht. 
 
Zeker 30 bloemen zijn door 7 vaste buurtkrachten en 8 
aanhakers gemaakt van speciaal door Oortman ontwikkeld 
rubber garen. Daarmee zijn de twee volwassenschommels en 
de nestschommel voor de kleinsten versierd. Ook is de nieuwe 
speelkist onder het huisje in het midden van de speeltuin gevuld 
met verkleedspullen, gemaakt van dit bijzondere materiaal. 
 
Niet alleen buren hebben bijgedragen aan de vormgeving van 
hun eigen ‘boulevard’, maar ook leerlingen en een docent van 
het Helicon College hebben meegeholpen. 
 

PRINSHEERLIJKE POEFJES COMMUNITY ARTS 
Deelnemers:  

Bezoekers:  
Professionals:  

Investering:  
 

95 
600 
4 
€ 5.500 

Februari 2011 kwamen een aantal bewoners samen in de 
caravan van Typisch Den Bosch om te brainstormen over de 
speeltuin bij de IJzeren Vrouw. Hij mag blijven, maar wat gaan 
we ermee doen? Allerlei ideeën ontstonden daar, waaronder 
ook een voorlopig ontwerp voor de prinsheerlijke poefjes. Want 
behalve speelgelegenheid blijft ook een plek om even bij te 
komen belangrijk.  
 
De poefjes zijn zelf ontworpen en gemaakt door bewoners, 
ouders, leerlingen van BBS De Graaf en leerlingen van het 
Helicon College (MBO). Met voorwerpen uit hun huis en tuin, 
heeft kunstenares Marianne van Heeswijk samen met de 
bewoners haar vakmanschap losgelaten op de in totaal een-en-
twintig koninklijke zitjes. Ze zijn allemaal voorzien van een 
persoonlijke tint. 

   
HAEKWERK COMMUNITY ARTS 

Deelnemers:  
Bezoekers:  

Professionals:  
Investering:  

56 
60 
3 
€ 5.000 

Het hek van de speeltuin is ingeweven met een bijzonder 
ontwerp. Dit is gedaan door 30 Marokkaanse en Turkse 
breisters van Social Kant Tilburg, leerlingen van het Helicon 
College en 8 bewoners/ouders uit ’s-Hertogenbosch.   

   
HEKWERK BBS DE GRAAF  COMMUNITY ARTS 

Deelnemers:  
Bezoekers:  

Professionals:  
Investering:  

 

27 
- 
1 
€ 840 

Enthousiast geworden door de ‘aangehaakte speeltuin’ gingen 
veel leerlingen van BBS De Graaf onder leiding van Marieke van 
Beek ook aan de slag. De leerlingen hebben een ontwerp 
gemaakt voor het hekwerk rondom de speelplaats van de 
school. Ze hebben het ontwerp zelf gerealiseerd. Typisch Den 
Bosch heeft de rollen rubber geleverd. 
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-- BUNDEL 3 – OP ’T JUISTE SPOOR ------------------ ----------------------------------------------------------------- 
OP ’T JUISTE SPOOR EDUCATIE / AMATEURKUNSTEN  

Documentaire  
Deelnemers:  

Bezoekers:  
Professionals:  

Investering:  
 

Exposities  
Deelnemers:  

Bezoekers:  
Professionals:  

Investering:  
 

 

 
4 
600 
4 
€ 950 
 
 
7-102* 
145-15.000* 
2-4* 
€ 7.835 

In het dagelijks leven vouwt Jules kartonnen doosjes als 
verpakkingsmateriaal voor mobieltjes en andere producten. 
Maar zijn grote passie is het maken van maquettes. Hij droomt 
van een echte expositie waarmee hij zijn werk aan iedereen kan 
laten zien. Jules is autist met een bijzonder talent, want met de 
maquettes wekt hij vroegere gebouwen uit Den Bosch weer 
even tot leven. Een film over Jules en zijn werk (gemaakt door 
een student van het Koning Willem I College, met coaching van 
een Bossche professional) is uitgezonden op Boschtion TV en 
was te zien bij de duo-expositie in de Noorderkroon. Dertig 
leerlingen uit groep 7 van de Brede Bossche School Haren-
Donk-Reit zijn, geïnspireerd door Jules zelf, aan de slag gegaan 
met het maken van eigen maquettes.  
 
Tijdens de reizende expositie hebben ongeveer 300.000 
mensen het kunstwerk kunnen aanschouwen bij de 
Noorderkroon, op het Centraal Station in ’s-Hertogenbosch, bij 
de Stadsbibliotheek, in de Muzerije en bij verzorgingstehuis 
Antoniegaarde. Geschat wordt dat ruim 20.000 mensen het 
verhaal van Jules daadwerkelijk hebben gezien. 

   
 
-- BUNDEL 4 – VERWONDERSTRAAT --------------------- ------------------------------------------------------------- 

VERWONDERSTRAAT – DL.1 PILOT COMMUNITY ARTS 
Deelnemers:  

Bezoekers:  
Professionals:  

Investering:  
 

 
 

29 
24 
2 
€ 6.035 

In de Eerste Reitse Dreef is in 2010 een Verwonderstraat 
gerealiseerd. In de wijk wordt vaak hard gereden en de 
bewoners vinden dat de verkeersveiligheid moet verbeteren. Dit 
willen zij doen door ervoor te zorgen dat automobilisten zich 
verrassen en verbazen als zij in de straat rijden, zodat zij hun 
snelheid aanpassen. De straat is daarom opgevrolijkt door onder 
andere vrolijke vogelhuisjes, vogelsensoren , straatlantaarns die 
met klimplanten zijn beplant, meer groen en een groot zebrapad 
in de vorm van een zebramotief. Een voorbereidingsgroep van 
14 personen heeft de ideeën uitgewerkt en een groot deel van 
de bewoners heeft meegeholpen om het project te realiseren. 
Ook leerlingen van het Hervion College hebben meegeholpen 
met onder andere de realisatie van het zebrapad. 

   
VERWONDERSTRAAT – DL.2 KOPGEVELPROJECTEN COMMUNITY ARTS 

Deelnemers:  
Bezoekers:  

Professionals:  
Investering:  

 
 

35-70* 
70-100* 
3-4* 
€ 14.155 

Het Kopgevelproject is een werkwijze naar het idee van de 
Verwonderstraten. In de Hambaken kwamen drie kopgevel-
projecten van de grond, gedragen door Zayaz en in uitvoering 
ondersteund door Het Makershuis. De Trombone heeft haar 
‘Hidden paradise’, bewoners van de Tuba noemden hun project 
‘Respect’ en in de Sprookjesbuurt heet het ‘Weten wat de buren 
eten’. 

   
 

   

* Dit betreft de range (min-max) van het bereik van meerdere deelprojecten. Bijvoorbeeld 5-50 bezoekers betreft de bezoekersrange 
van het deelproject met de minste bezoekers (5) en het deelproject met de meeste bezoekers (50). 
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VERWONDERSTRAAT – DL.3 HET MAKERSHUIS COMMUNITY ARTS 
Deelnemers:  

Bezoekers:  
Professionals:  

Investering:  
 

 
 

15-66* 
25-300* 
37 
€ 37.975 

Naar aanleiding van de eerste Verwonderstraat kreeg Typisch 
Den Bosch reacties vanuit andere hoeken van de stad: meer 
Bosschenaren liepen rond met een idee of wens voor hun straat/ 
wijk. De olievlek vlek van Verwonderstraten werd al snel groter, 
totdat Typisch Den Bosch door de bomen het bos niet meer kon 
zien. De samenwerking met 37 bedreven kunstenaars van het 
Bossche Makershuis hielp. Samen met hen werkten ongeveer 
1.500 bewoners op verschillende plekken in de stad aan maar 
liefst 15 andere Verwonderstraten en werden bewonderaars op 
de hoogte gehouden via de speciale website 
www.verwonderstraat.nl. 

   
VERWONDERTUNNEL EDUCATIE 

Deelnemers:  
Bezoekers:  

Professionals:  
Investering:  

 
 

 

21 
- 
5 
€ 7.000 

Leerlingen van de BBS Boschveld hebben hun best gedaan om 
de Bossche Stationstunnel op een wonderlijke manier op te 
fleuren. Via een literatuurproject in samenwerking met De 
Muzerije zijn twee teksten bedacht. ‘Er is geen brandblusser, 
geen vluchtstrook alleen het geluid van reizende mensen’ voor 
de ene muur. En voor de andere muur ‘Hoor de echo je hoeft 
niet bang te zijn om te reizen van licht naar licht’. Op 31 mei was 
de officiële onthulling van deze ‘Verwondertunnel’ door 
wethouder Jeroen Weyers. 

   
VERWONDERSTRAAT – DL.4 PERMANENTE AANPASSINGEN N.A. V. PILOT COMMUNITY ARTS 

Deelnemers:  
Bezoekers:  

Professionals:  
Investering:  

24 
- 
2 
- 

De bewoners van de eerste Verwonderstraat hebben het 
inmiddels ver geschopt: de realisatie van een blijvende 
Verwonderstraat 2.0. Dit gebeurt in samenwerking met de 
gemeente ’s-Hertogenbosch.  

   
 
  

* Dit betreft de range (min-max) van het bereik van meerdere deelprojecten. Bijvoorbeeld 5-50 bezoekers betreft de bezoekersrange 
van het deelproject met de minste bezoekers (5) en het deelproject met de meeste bezoekers (50). 
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-- BUNDEL 5 – FAMILIEPICKNICK ZUID ---------------- --------------------------------------------------------------- 
FAMILIEPICKNICK ZUID  

  De wijkmanager van de wijk Zuid heeft Typisch Den Bosch 
gevraagd om mee te denken en doen met de familie-picknick in 
de wijk op 19 september 2010. Dit is uitgemond in verschillende 
projecten. Ruim 700 mensen kwamen naar de picknick. 

   
EETBAAR KUNSTWERK COMMUNITY ARTS 

Deelnemers:  
Bezoekers:  

Professionals:  
Investering:  

 
 

 

192 
500 
10 
€ 450 

Tijdens de Familiepicknick in het Zuiderpark werd er voor en 
door kinderen een eetbaar kunstwerk uit de grond getoverd in 
de vorm van een groene draak. Zowel kleine als grote kinderen 
droegen zorg voor een fantasierijke samenstelling van 
etenswaren en smulden samen van het resultaat.  
Samenwerking stond centraal tijdens dit project en kunst werd 
daarmee gekoppeld aan kennismaken met elkaar. Individuele 
creativiteit werd gestimuleerd door out-of-the-box om te gaan 
met eten en kunst. Een kijkje in de keuken van een kok en 
kunstenaar leerde kinderen over het bereiden van eten, proeven 
van andere culturen en de vrijheid om je fantasie in te zetten 
voor een gezamenlijk resultaat. 

   
HENNA-TATTOO AMATEURKUNSTEN  

Deelnemers:  
Bezoekers:  

Professionals:  
Investering:  

24 
50 
1 
€ 50 

Tijdens de picknick werd aan kinderen een workshop over de 
hennakunst gegeven. 

   
KANJERS VAN ZUID COMMUNITY ARTS 

Deelnemers:  
Bezoekers:  

Professionals:  
Investering:  

16 
100 
2 
€ 2.075 

Typisch Den Bosch werd door Divers gevraagd om aan te 
schuiven bij Bossche, Marokkaanse en Javaanse dames, die 
iedere vrijdag samen thee drinken. De krachten werden 
gebundeld in een creatief team, gecoacht door een professional, 
dat de eigen wijk uitdaagde tot creativiteit en kennismaking met 
elkaar. Tijdens 15 workshops van kunstenares Marianne van 
Heeswijk hebben de dames een persoonlijk levensschilderij 
gemaakt, dat samen een groot picknickkleed vormt. De dames 
werkten naar de presentatie toe van de familiepicknick. Tijdens 
de picknick lieten de Kanjers van Zuid hun omgeving 
kennismaken met uiteenlopende ambachten en bijbehorende 
culturen en lieten ze zien wat een gemeenschappelijke passie je 
(ondanks de cultuurverschillen) kan brengen. Ze zijn het bewijs 
van de veelzijdigheid binnen de Bossche volkscultuur. 

   
MARKANT DEN BOSCH AMATEURKUNSTEN  

Deelnemers:  
Bezoekers:  

Professionals:  
Investering:  

96 
1.000 
2 
€685 

In de wijk Zuid wonen veel ‘bekende’ Bosschenaren volgens 
Harry. Als lid van een vereniging voor amateurfotografen- en 
filmers, ging hij op zoek naar de meest bijzondere mensen om 
daar een mooi portret over te maken. Zijn vier films waren te 
bewonderen tijdens de familiepicknick in het Zuiderpark, 
waarvan er drie ook zijn uitgezonden op Boschtion TV. 
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-- BUNDEL 6 – VISITE ------------------------------ -------------------------------------------------------------------------- 
VISITE COMMUNITY ARTS 

Deelnemers:  
Bezoekers:  

Professionals:  
Investering:  

 
 

 

107 
900 
2 
€ 25.000 

Vonck & Vlam heeft verborgen authentieke muzikale potentie in 
de wijken van ’s-Hertogenbosch opgespoord en door middel van 
repetities deze gastmuzikanten op organische wijze weten te 
integreren in hun theatrale muziekvoorstelling. Dagelijks verrijkt 
door nieuwe muziek (en soms ook dans) kreeg deze 
muziekvoorstelling een nieuwe dimensie.  
Het project bestond uit 6 voorstellingen in verschillende wijken 
om potentiële deelnemers concreet te laten kennismaken met 
het project waar ze deel van uit gingen maken. Vervolgens is er 
12 werkdagen gerepeteerd met de gastmuzikanten. Met 14 
muzikanten uit Nigeria, Molukken, Bosnië, Antillen, Polen, West-
Java en Engeland zijn tien voorstellingen gegeven. Zes 
voorstellingen vonden plaats in de wijken en vier voorstellingen 
op festival Boulevard. 

   
VERSE VISITE COMMUNITY ARTS 

Deelnemers:  
Bezoekers:  

Professionals:  
Investering:  

16 
1.500 
6 
€ 20.000 

Verse visite is een nieuwe muzikale voorstelling waarbij 
bewoners werden uitgedaagd om mee te spelen binnen de 
voorstelling. In totaal betrof het 26 voorstellingen. Tien 
voorstellingen vonden plaats bij deelnemers thuis in de wijken. 
De overige voorstellingen speelden op Theaterfestival Boulevard 
2012. Bewoners speelden 2 voorstellingen thuis en 9 keer op 
festival Boulevard in de Vonck&Vlam-tent. 

   
 
 
-- BUNDEL 7 – STILTEDINER ------------------------- --------------------------------------------------------------------- 

STILTEDINER COMMUNITY ARTS 
Deelnemers:  

Bezoekers:  
Professionals:  

Investering:  
 

 
 

39 
650 
4 
€ 9.000 

Het stiltediner ontstond uit een gesprek met de directeur van de 
Toonzaal. Het gesprek ging over aandacht en niet luisteren. Het 
stiltediner is een project, waarbij in verschillende Bossche 
huiskamers mensen samen aan tafel gingen. In stilte. De 
bedoeling was om zintuigen te prikkelen op een manier die als 
prettig maar ook als raar wordt ervaren. Bestaande 
gedragspatronen werden onder de loep genomen. In totaal zijn 
er 5 stiltediners georganiseerd. De diners zijn vastgelegd in 
beeld en geluid en zijn verwerkt tot een bijzondere compositie; 
een autonoom kunstwerk. Dit eind-kunstwerk is vertoond tijdens 
de slotbijeenkomst in de Toonzaal. 
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-- BUNDEL 8 – OETELPOP ---------------------------- --------------------------------------------------------------------- 
OETELPOP VOLKSCULTUUR  

Deelnemers:  
Bezoekers:  

Professionals:  
Investering:  

 
 

 

70 
341 
15 
€ 8.500 

Tijdens het Oetelpopconcert zijn Oeteldonkse carnavals-
schlagers gearrangeerd in een eigentijdse muziekstijl, zoals hip 
hop, pop, punck of rock. Hiervoor zijn twee bands geformeerd 
en zij hebben 22 nummers gearrangeerd. Betrokkenen waren 
stichting Funder Birds, jonge Bossche arrangeurs, semi-
professionele muzikanten en de Rockacademie Tilburg. Pop-
professionals gingen met muzikale amateurs aan de slag om 
echte carnavalskrakers een radiowaardige sound mee te geven. 
Het optreden vond plaats op 5 februari 2011 in de Muzerije, en 
is door bijna 350 mensen bezocht. 
 
In 2013 is het Oetelpopconcert op eigen initiatief van Stichting 
Funder Birds, in samenwerking met jonge Bossche muzikanten 
nogmaals georganiseerd.  

   
 
-- BUNDEL 9 – PROJECTBUREAU DE MUZERIJE ----------- ------------------------------------------------------- 

PROJECTBUREAU DE MUZERIJE  
  Het projectenbureau binnen de Muzerije is er om ook buiten het 

instituut prikkels uit te delen. Tot nu toe kregen wijken en 
onderwijs de volle aandacht van deze bulk aan professionals, 
maar vanaf 2011 worden er vier innovatieve projecten 
ontwikkeld vanuit de vraag. Typisch Den Bosch begeleid. 

   
JONGERENPODIUM 073 EDUCATIE 

Deelnemers:  
Bezoekers:  

Professionals:  
Investering:  

 
 

 

111 
250 
6 
€ 5.250 

 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 

Het jongerenpodium 073 refereert aan een laagdrempelig en 
toegankelijk werkplaats model. Het is een plek in de stad waar 
alle jongeren terecht kunnen om (mee) te kijken, luisteren, 
praten, denken en doen/maken. De doelgroep zijn jongeren van 
12 tot 30 jaar. De jongeren zijn potentieel geïnteresseerd, maar 
(relatief) onbekend met het culturele circuit.  
 
Het project leidde tot de volgende resultaten: 
Mixed up: Januari 2011 vond een minifestival plaats met lokale, 
regionale en 2 landelijke bekende acts, de winnaar van VTWG7, 
mix van rock/fusion en hiphop. Er was een randprogramma met 
mode, animatie, dans en geluidskunst. 
Open podium en jamsessie: Mei 2011 was er een open podium 
en jamsessie met vrije inschrijving voor bands en singer-
songwriters uit ‘s-Hertogenbosch. Het doel was podiumervaring 
en improvisatietechnieken trainen.  
Popronde: Oktober 2011 was de Popronde. Hiervoor is de 
expertise van Studi073 ingezet voor het selecteren van bands. 
Promotie vond plaats via social media. 
Oktober 2011 was de coproductie van B-Fashionable,  
F for Fashion en B-there. 
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THEATERPRODUCTIE ONBEPERKT EDUCATIE 
Deelnemers:  

Bezoekers:  
Professionals:  

Investering:  

9 
100 
2 
€ 1.115 

De theaterproductie Onbeperkt was een pilot voor (jong) 
volwassenen met een verstandelijke beperking. De pilot betrof 
een cursus ‘Dans en theater’. 

   
WEEK VAN DE AMATEURKUNST (WAK) AMATEURKUNSTEN  

Deelnemers:  
Bezoekers:  

Professionals:  
Investering:  

31 
300 
1 
€ 575 

De week van de amateurkunsten bestaat al meerdere jaren in 
België en is in 2011 voor het eerst in Nederland georganiseerd 
op initiatief van de Kunstfactor; de brancheorganisatie voor 
amateurkunst in Nederland. Maar liefst 65 steden in Nederland 
deden mee, waaronder ‘s-Hertogenbosch. In mei 2011 vonden 
vier vakinhoudelijke inspiratiesessies plaats: 1) Effectief 
communiceren met de pers, 2) Publish yourself, 3) Succesvol 
webdesign en 4) De voucherregeling; workshops en coaching 
met korting. 

   
VOOR TALENT WORDT GEKLAPT  EDUCATIE 

Deelnemers:  
Bezoekers:  

Professionals:  
Investering:  

119 
250 
6 
€ 5.250 

De editie 2011-2012 van ‘Voor talent wordt geklapt’ is grondig 
vernieuwd ten opzichte van eerdere edities. Naast het onderdeel 
muziek is een nieuw traject voor Dance toegevoegd. Dit sluit 
aan bij de wensen en behoeften van de doelgroep. De 
doelgroep zijn jongeren van 11-18 jaar die niet vanzelfsprekend 
deelnemen aan activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, 
maar hier wel behoefte aan hebben. Het is gericht op jongeren 
van diverse culturele afkomst, wonend in wijken met een 
achterstandssituatie en gezinnen waar cultuurparticipatie niet 
vanzelfsprekend is. 

   
 
-- BUNDEL 10 – KIJK OP JE WIJK--------------------- ------------------------------------------------------------------- 

KIJK OP JE WIJK COMMUNITY ARTS 
Deelnemers:  

Bezoekers:  
Professionals:  

Investering:  
 

55 
50 
7 
- 

Dromen te over bij de bewoners rond de IJzeren Vrouw. Meer 
contact met elkaar, grappige details die de buurt wat sprekender 
maken en plezierig benutten van het water in de wijk.  
Nieuwe ideeën gemixt met verhalen uit het verleden brengen het 
karakter terug in de wijk. Ervaringen van vroeger en de moderne 
visie van huidige bewoners komen samen in een creatief 
ontwerp voor de IJzeren Vrouw. M als doel op creatieve manier 
de wijk te verrijken met zelfontworpen elementen, die 
voorbijgangers met een knipoog laten stilstaan bij het heden, 
verleden én de toekomst van de IJzeren Vrouw. Elementen die 
buurtbewoners samen bedenken en vormgeven. 
De geschiedenis van de stad wordt op een eigentijdse manier 
verwerkt in de wijk zoals die nu is. Hierdoor wordt niet alleen 
kennis overgedragen van jong op oud, maar spelen beide 
partijen ook een concrete rol in de vormgeving van hun eigen 
wijkidentiteit. Door bijdragen van onder andere professionele 
kunstenaars en historici werd creativiteit en cultuurbeleving 
gestimuleerd bij de mensen die er wonen. 
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ZNERTKAR VOLKSCULTUUR  
Deelnemers:  

Bezoekers:  
Professionals:  

Investering:  
 

720 
1.100 
4 
€ 1.600 

Tijdens de brainstorm bleek dat de bewoners rond de IJzeren 
Vrouw meer contact willen met elkaar. Met de opvallende 
Znertkar zijn verhalen (gedachten, dromen, herinneringen) van 
bezoekers/omwonenden van het park in een jaar tijd verzameld.  
In totaal zijn er zo’n 500 mensen aangewaaid of uitgenodigd bij 
de Znertkar en zijn er meer dan 400 grote en kleine verhalen 
verzameld. De 365 mooiste verhalen zijn door schrijvers uit de 
wijken en stad herschreven en geredigeerd voor de flessenpost 
en voor een boekje. 

   
VAARTOCHT VAN VERHALEN – DL.1 VOLKSCULTUUR  

Deelnemers:  
Bezoekers:  

Professionals:  
Investering:  

 

520 
500 
36 
€ 15.000 

Met de vaartocht van verhalen is het heringerichte Prins 
Hendrikpark op zondag 3 juni 2012 officieel geopend door 
wethouder Schouten.  
In de IJzeren Vrouw bevonden zich 365 flessen met de mooiste 
verhalen van vooral Bosschenaren met herinneringen aan het 
Prins Hendrikpark. Voor één keer mocht je het water op, vissen 
naar de flessenpost. Een oude manier om nieuw contact te 
maken. Lukt het je een fles te vangen? Dan weet je dat je een 
persoonlijke ervaring in handen hebt. Een beruchte familie-fabel 
of iemands droom voor de toekomst.  
Tijdens de heropening van het park komen de eindmanifestaties 
van verschillende Typische projecten samen. 

   
VERHALENROUTES AAN HET WATER VOLKSCULTUUR  

Deelnemers:  
Bezoekers:  

Professionals:  
Investering:  

 

67 
30 
3 
€ 1.500 

Het vervolg op de Smaakroutes van vorig jaar (1001 
wereldsmaken) werd verenigd met de plannen van bewoners 
rondom het Prins Hendrikpark. Van een aantal verzamelde 
verhalen is op de dag van de Vaartocht van Verhalen ook aan 
wal iets terug te vinden in de vorm van een voorstelling of 
kunstwerk, welke je kunt aanschouwen als je meeloopt met één 
van de Boschtessen. Zij nemen bezoekers mee door het park en 
schotelen hen de leukste verhalenbundels voor tijdens een korte 
wandeling. 

   
LICHTOBJECT AMATEURKUNSTEN  

Deelnemers:  
Bezoekers:  

Professionals:  
Investering:  

8 
- 
1 
€ 2.000 

Tijdens de opening van het heringerichte Prins Hendrikpark is 
een drijvend wind/lichtobject onthuld. Het object is ontworpen 
door architect Jan Stigt. 
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DIGITAAL MONUMENT – DL.1  VOLKSCULTUUR  
Deelnemers:  

Bezoekers:  
Professionals:  

Investering:  

80 
350 
3 
€ 18.000 

Door een aaneenschakeling van projecten als de ZnertKar en de 
Vaartocht van Verhalen kwamen niet alleen meer dan 300 
verhalen op tafel, maar daarmee ook een stukje volkscultuur. 
Het karakter van de stad, de sfeer van het park en dat wat 
bezoekers en bewonderaars van de IJzeren Vrouw beweegt: 
Echt contact. 
 
Het digitale monument is er om de vertelsels via de virtuele 
wereld te verankeren en op een ‘transparante manier’ te 
exposeren op de plek waar ze horen. Zo worden ze voor 
iedereen bereikbaar gemaakt. De openlucht expositie is te 
bezichtigen met een smartphone of tablet in het park zelf. Door 
met een QR reader de daarvoor bestemde blokjescode te 
scannen krijg je toegang tot de digitale ontdekkingstocht. 

   
VAARTOCHT VAN VERHALEN DL.2  VOLKSCULTUUR  

Deelnemers:  
Bezoekers:  

Professionals:  
Investering:  

28 
75 
2 
€ 3.900 

Wegens succes en wederzijds enthousiasme boden Typisch 
Den Bosch en Hengel Sport Vereniging Den Bosch een reprise 
aan. Niet alleen waren de 300 verhalen weer te lezen of beleven 
in het park, ook kon je meekijken met de vissers en proeven van 
hun vangst. Op zaterdag 23 juni 2012 werd er volop gevist naar 
de forel die speciaal voor deze feestelijke gelegenheid is 
uitgezet in de IJzeren Vrouw. De vissers van HSV Den Bosch 
deden hun best wat lekkers aan de kant te krijgen, waarop de 
vis werd gepekeld en gerookt en bezoekers mochten proeven.  
Verhalen die twee weken ervoor nog in flessenpost uit het water 
zijn gevist, hingen tijdens de reprise in de lucht. Letterlijk. Ook 
muzikaal talent uit Den Bosch en omstreken was aanwezig om 
het oor te strelen. Ook werd er extra uitleg gegeven over het 
digitaal monument. 

   
DIGITAAL MONUMENT – DL.2  VOLKSCULTUUR  

Deelnemers:  
Bezoekers:  

Professionals:  
Investering:  

95 
- 
15 
€ 30.000 

Na een succesvolle start van het Digitaal Monument wordt er 
tijdens de voorbereiding van deze uitgave hard gewerkt om in 
2013 het tweede deel te lanceren. Dat betekent nog eens 50 
extra filmpjes en een rijker gevulde digitale galerie. Maar liefst 
21 verschillende makers zijn samen met bewoners uit de stad 
aan de slag gegaan met de ‘nieuwe’ reeks verhalen: filmers, 
animatoren, illustratoren, fotografen, muzikanten, dichters en 
enthousiaste hobbyisten van alle leeftijden. 

   
DIGITAAL MONUMENT – EVENT  VOLKSCULTUUR  

Deelnemers:  
Bezoekers:  

Professionals:  
Investering:  

75 
500 
21 
€ 7.000 

De officiële opening van deze openlucht expositie vindt plaats 
op 28 april 2013. Verwacht wordt dat circa 500 mensen de 
expositie zullen bezoeken. 
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-- BUNDEL 11 – TOLBRUG----------------------------- --------------------------------------------------------------------- 
WELKOM THUIS DL.1  COMMUNITY ARTS 

Kennismaking:  
Deelnemers:  

Bezoekers:  
Professionals:  

Investering:  
 

Tolbrughuiskamer:  
Deelnemers:  

Bezoekers:  
Professionals:  

Investering:  

 
25 
130 
6 
€ 6.500 
 
 
48 
35 
4 
€ 500 

De bewonersvereniging Tolbrug heeft Typisch Den Bosch 
gevraagd om te helpen om bewoners actief te maken. De 
bewoners willen graag contact met elkaar. De bewoners wilden 
in de Tolbrughuiskamer net als in de caravan van Typisch Den 
Bosch bewoners van de flat op de koffie vragen. Dit gebeurt in 
een mobiele, uitklapbare huiskamer in de hal van het Sint 
Pietercomplex. Buurtbewoners zijn welkom en wisselen met 
elkaar ideeën uit voor gezamenlijke activiteiten. Ook brengen 
deze ontmoetingen buurtbewoners dichter bij elkaar, waardoor 
zij elkaar ook helpen waar nodig.  

   
TOLBRUGSERENADE COMMUNITY ARTS 

Deelnemers:  
Bezoekers:  

Professionals:  
Investering:  

 

25 
60 
3 
€ 7.000 

In het Sint Pietercomplex hebben bewoners gewerkt aan een 
bijzondere voorstelling. In deze voorstelling werd een 
veelzijdigheid aan talenten op een vernieuwende manier op de 
planken gebracht. De balkons van het complex vormden voor 
één keer het toneel waarop de bewoners een ode brachten aan 
de Tolbrug. Het ging om moderne muzikale experimenten, 
gecombineerd met teksten uit de Bossche geschiedenis en 
herkenbare elementen van de plaats waar dit alles zich 
afspeelde. Alles is zelf geschreven en samen gemaakt, van 
arrangementen, teksten en decor tot de catering en de logistieke 
organisatie eromheen. 

   
WELKOM THUIS DL.2 COMMUNITY ARTS 

Deelnemers:  
Bezoekers:  

Professionals:  
Investering:  

 

25 
- 
2 
€ 5.000 

In ‘Welkom thuis deel 1’ is een mobiele, uitklapbare huiskamer 
in de hal van het Sint Pietercomplex gerealiseerd. Door het 
enthousiasme van een aantal bewoners heeft de huiskamer een 
vaste vorm gekregen en blijft hij bemand, ook zonder 
aanwezigheid van Typisch Den Bosch. Op een vaste avond in 
de week halen bewoners van Achter de Tolbrug alles uit de kast 
en wordt de huiskamer opnieuw uitgeklapt. Plannen voor 
activiteiten op andere momenten zijn in de opstartfase. Gerund 
door een harde kern van 2 bewoners, gesterkt door de inmiddels 
vaste aanhang van nog 10 anderen en bezocht door zeker 40 
overige bewoners is de huiskamer een blijvertje! 

   
TOLBRUG IN BEELD EDUCATIE 

Deelnemers:  
Bezoekers:  

Professionals:  
Investering:  

 

10 
50 
1 
€ 1.000 

Naar idee van een drietal bewoners werd het fotoproject Tolbrug 
opgezet. Onder leiding van fotograaf Peer Reede gingen zes 
bewoners de Bossche natuur in om mooie plaatjes te schieten 
die de binnenplaats van het complex kunnen opfleuren. Zo werd 
de wens om te leren fotograferen, de behoefte om elkaar beter 
te leren kennen en het idee om de eigen leefomgeving meer 
kleur en karakter te geven gecombineerd in deze meervoudige 
activiteit. De beste foto’s zijn afgedrukt op 3 grote banners om 
de parkeerplaats op te fleuren. 
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-- BUNDEL 12 – MAASPOORT--------------------------- ------------------------------------------------------------------ 
DROOMPAKKETTEN VOLKSCULTUUR  

Deelnemers:  
Bezoekers:  

Professionals:  
Investering:  

43 
40 
2 
€ 1.665 

Woningbouwcorporatie Zayaz heeft Typisch Den Bosch 
gevraagd om samen op de Typische manier de vraag bij 
bewoners op te halen in de Maaspoort. De bewoners geven aan 
meer groen en creativiteit te willen zien. 

   
TYPISCH SPELEN COMMUNITY ARTS 

Deelnemers:  
Bezoekers:  

Professionals:  
Investering:  

 

43 
60 
6 
€ 6.000 

In de Buurschappenlaan wonen veel kinderen. De bewoners van 
de straat hadden de wens om de speeltuin in de straat aan te 
pakken tot een veilige, fijne en prikkelende speelplek voor de 
kleinsten in de wijk. Op het speelpleintje hebben bewoners met 
hulp van Bouwopleidingen ’s-Hertogenbosch en afdeling 
Realisatie & Beheer een arena gebouwd waar kinderen hun 
acteertalenten kunnen ontwikkelen. Naast de arena staat een  
schommelnest, welke erg populair is onder de kinderen. 

   
PRINSHEERLIJKE POEFJES COMMUNITY ARTS 

Deelnemers:  
Bezoekers:  

Professionals:  
Investering:  

 

45 
70 
3 
€ 2.000 

Het concept van de prinsheerlijke poefjes voor de speeltuin aan 
de Westenburgerweg is een rage aan het worden (zie blz. 50). 
De bewoners en de kinderen van de Maaspoort vonden dit een 
geweldig idee en wilden hun eigen poefjes. De kinderen 
maakten hun eigen ontwerp voor de poefjes en mozaïekten 
samen met hun ouders en vriendjes de patronen met hun zelf 
verzamelde spullen. 
 

MAASMONSTERS COMMUNITY ARTS 
Deelnemers:  

Bezoekers:  
Professionals:  

Investering:  
 

38 
60 
5 
€ 7.000 

De kinderen uit de Maaspoort zijn gefascineerd door een 
gerucht over Maasmonsters, en wilden de wezens uitnodigen op 
hun speelplek. Dit plan sloot goed aan bij de wens van meer 
kleur en karakter in het ontwerp van Typisch Spelen. Onder 
artistieke leiding van Janus Metsaars tekenden twintig handen 
hun zelfbedachte Maasmonster. Mede dankzij ZAYAZ en de 
mannen van Kleefkracht zijn de eigen gemaakte Maasmonsters 
nu te bewonderen op de schuurtjes die grenzen aan de 
speeltuin.  

   
SCHUTTINGTAAL COMMUNITY ARTS 

Deelnemers:  
Bezoekers:  

Professionals:  
Investering:  

 

18 
25 
4 
€ 7.000 

Op de Enschotenlaan wonen bewoners tussen twee 
parkeerplaatsen in. De achterzijde is een verwaarloosde plek 
waarbij het leggen van contact niet uitnodigend werkt. Meer 
contact met elkaar, meer groen, meer kleur en meer rust was 
wat mensen vooraf wensten. Vier bewoners hebben een 
ontwerp gemaakt voor de achterkant van hun stuk grond en dit 
idee eigenhandig gerealiseerd. De bewegende lamellen in de 
schutting zorgen voor een open blik op de binnenplaats, de 
mega-brede pergola begroeit met stekjes uit eigen tuin verbergt 
de saaie stenen muur en de kunstwerken in het midden geven 
de buurt een beetje meer karakter. Alle buurtgenoten zijn 
uitgenodigd om samen te proosten op het resultaat.  
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HORIZONTAAL COMMUNITY ARTS 
Deelnemers:  

Bezoekers:  
Professionals:  

Investering:  
 

22 
35 
3 
€ 7.000 

Naar aanleiding van het project Schuttingtaal op de 
Enschotenlaan, zijn ook de bewoners van de straat Eimeren 
enthousiast geworden. Met het project Horizontaal halen 
bewoners van de Maaspoort het ‘buiten naar binnen’. Iets met 
groen, met meer licht binnen en meer kleur in het geheel. Want 
men is het erover eens dat hun complex te strak en te star oogt, 
en zo aan de buitenkant niet uitstraalt wat er van binnen leeft. 
Met meer samenhang tussen buiten en binnen, en met een 
warmere ontvangst bij de entree, past de realiteit al veel beter bij 
de wenselijke gezelligheid. Geholpen door een grafische blik 
van Pim de Bilde en de creatieve coaching van Roos Terra, 
gesteund door de handige mannen van de Weenergroep en 
begeleid door het ‘typische dromen’ team waarin ZAYAZ en 
Typisch Den Bosch samen optrekken zijn de dromen 
gerealiseerd. Bij het Sociaal Fonds is met succes € 5.000 
aangevraagd om het project te realiseren. 

   
PORTAAL COMMUNITY ARTS 

Deelnemers:  
Bezoekers:  

Professionals:  
Investering:  

 

8 
35 
2 
€ 1.000 

Twee bewoners van de Buurschappenlaan willen graag meer 
groen in de brandgangen. Ze hebben hiervoor zelf vier 
gevelbakken ontworpen en aangelegd. Eenmaal geplaatst 
kregen de gevelbakken een eigen karakter door beschildering 
door één van de bewoners. De bewoners onderhouden zelf de 
gevelbakken. 

 
 
-- BUNDEL 13 – NIEUWE MEDIA------------------------ ------------------------------------------------------------------ 

DJ/VJ PILOT EDUCATIE 
Deelnemers:  

Bezoekers:  
Professionals:  

Investering:  
 

58 
250 
10 
€ 2.000 
 

In de pilot heeft de organisatie Elecktrotruck leerlingen van 
groep 8 van BBS De Graaf en BBS Boschveld extra digitale 
workshops gegeven ter begeleiding van hun eindejaarsmusical. 
De leerlingen hebben het decor ontworpen op de computer en 
gerealiseerd. Daarnaast hebben ze bestaande nummers 
geremixt voor hun schoolmusical en hun eigen muziek en 
nummers geschreven.  

   
DJ/VJ CONTEST EDUCATIE 

Deelnemers:  
Bezoekers:  

Professionals:  
Investering:  

 

175 
1.500 
5 
€ 4.000 

De pilot DJ/VJ is geslaagd en in het schooljaar 2012-2013 
nemen meer scholen deel aan de contest. In totaal zullen in 
schooljaar 2012-2013 zes BBS-en deelnemen. Leerlingen 
maken samen met buurtbewoners een videoclip waarbij de 
tekst, muziek en clip zelf worden gemaakt. 
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KUNSTROUTE WEST EN LAYER APP WEST  EDUCATIE 
Deelnemers:  

Bezoekers:  
Professionals:  

Investering:  
 

150 
- 
4 
€ 5.000 

Bewoners van Kruiskamp en Schutskamp delen hun 
persoonlijke verhaal met mozaïektegels. Elke tegel brengt een 
verhaal tot leven. Enerzijds als een beeldend kunstwerk, 
anderzijds als poort naar een korte film die je ter plekke bekijkt 
via je smartphone of tablet. De tegels en films wakkeren 
nieuwsgierigheid aan, brengen verwondering en dagen uit tot 
meedoen.  
 
De komende maanden worden deze kunstwerken gemaakt door 
enthousiaste mensen, samen met organisaties en instellingen 
uit de wijk. De presentatie van dit eerste resultaat valt samen 
met de grootschalige opening van Sportpunt West, BBS De 
Kruiskamp en het wijkplein op 1 juni 2013. De Kunstroute kan 
dan voor het eerst door iedereen gratis worden bezocht. 
  
Kunstroute West is een coproductie van Typisch Den Bosch, 
gemeente ’s-Hertogenbosch, BBS De Kruiskamp en Wijkraad 
West. Ook bewoners, professionals, ondernemers, de 
voetbalverenigingen van Sportpunt West en het Johan Cruijff 
Court, jongerencentrum West en woonzorgvoorziening De 
Taling, dragen hun steen bij. Naast een kunstroute, komen er 
ook educatieve en sportieve routes. 

   
KINDERFILMFESTIVAL – DL.1  EDUCATIE 

Deelnemers:  
Bezoekers:  

Professionals:  
Investering:  

 

85 
300 
6 
€ 2.500 

Leerlingen van 4 scholen uit West ontwierpen en filmden hun 
eigen ideeën. De première van 15 filmpjes voor ouders was mei 
2012. De vijf beste zijn in de caravan vertoond op festival 
Boulevard 2012. 

   
KINDERFILMFESTIVAL – DL.2 EDUCATIE 

Deelnemers:  
Bezoekers:  

Professionals:  
Investering:  

 

15 
1.365 
3 
€ 5.500 

Van de filmpjes die door leerlingen van 4 scholen uit West zijn 
ontworpen en gefilmd, werden de vijf beste in de caravan 
getoond op festival Boulevard 2012. De caravan werd 
omgebouwd tot een minibioscoop. De leerlingen waren de 
gastheren en –vrouwen. Zij tapten limonade en knipten 
bioscoopkaartjes. 

   
KINDERFILMFESTIVAL – DL.3 EDUCATIE 

Deelnemers:  
Bezoekers:  

Professionals:  
Investering:  

750 
3.412 
6 
€ 5.000 

De pilot van het Kinderfilmfestival was een groot succes. Vanaf 
2013 gaan alle Brede Bossche Scholen meedoen aan het 
project. 
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-- BUNDEL 14 – HAMBAKEN---------------------------- ------------------------------------------------------------------- 
MASTERCHEFS HAMBAKEN – DL.1  COMMUNITY  ARTS 

Deelnemers:  
Bezoekers:  

Professionals:  
Investering:  

 

22 
100 
5 
€ 7.000 

Typisch Den Bosch is gevraagd om samen met Kroon op je wijk 
op te trekken en samen de wijk in te gaan om de vraag op te 
halen. Tijdens de toerdag in de Hambaken was een veelvuldig 
gehoorde wens creatiever te leren koken. Na enkele brainstorms 
werd besloten dat de passie voor lekker eten op een leuke 
manier gedeeld zou worden; Masterchefs. In de lessenreeks 
Masterchefs ontdekten de deelnemers de werking van kruiden 
en leerden ze hoe ze kunnen spelen met alledaagse 
ingrediënten om zo iedere maaltijd om te toveren tot iets 
bijzonders. Ze verrasten zichzelf en de wijk met hun verborgen 
kooktalenten. 
 
In november 2012 presenteerden de Masterchefs hun resultaten 
en kon er worden geproefd van het enthousiasme en de 
inspiratie die de deelnemers in deze creatieve cursus hebben 
opgedaan. Ongeveer 100 gasten van de Hooghe Clock en 
bewoners uit de wijk Hambaken schoven aan tijdens dit 
overweldigende diner. 

   
MASTERCHEFS HAMBAKEN – DL.2 COMMUNITY  ARTS 

Deelnemers:  
Bezoekers:  

Professionals:  
Investering:  

 

128 
- 
4 
€ 7.000 

Wegens groot succes krijgt Masterchefs Hambaken een vervolg. 
In maart 2013 gaat deel 2 van dit project van start in de keuken 
van het Hervion College. De chef-kok en de deelnemers gaan 
zich de komende tijd richten op het verbreden van de 
kooktechnieken en zetten zich in om de opgedane kennis over 
te dragen aan derden. Zo gaan de dames met vol enthousiasme 
en energie een keer per kwartaal koken voor de bewoners van 
De Hooghe Clock. Daarnaast gaan de deelnemers les geven 
aan bewoners en begeleiders van Woonzorgcentrum Vivent. 

   
 
-- BUNDEL 15 – CITYTRAINERS CULTUUR---------------- ----------------------------------------------------------- 

CITYTRAINERS CULTUUR  EDUCATIE 
Deelnemers:  

Bezoekers:  
Professionals:  

Investering:  
 

25 
- 
4 
€ 7.000 

Geïnspireerd door het succes van Citytrainers ’S-PORT gaat 
maart 2013 de pilot van Citytrainers Cultuur van start. Eindpunt 
is augustus 2013; de 15 Citytrainers Cultuur die de cursus ‘Ik 
inspireer mijn stad’ succesvol hebben afgerond krijgen dan hun 
certificaat.  
 
De lessenreeks is in samenwerking met ’S-PORT samengesteld 
en is een innovatieve cursus, gericht op de ontwikkeling van 
eigen talent ten behoeve van de stad. Naast de training doen 
deelnemers onder persoonlijke begeleiding praktijkervaring op 
bij Typisch Den Bosch, culturele instellingen of creatieve 
professionals. Bosschenaren die een vrijwilligerstaak, opleiding 
of baan in de creatieve sector zoeken krijgen hiermee een zetje.  
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