
CULTUUR EN MENTAAL HERSTEL

De realistische dromen van Dieke van Venrooij, beleidsadviseur zorg
gemeente Teylingen

‘Cultuur inzetten om te herstellen en als preventie, dat is volgens mij van
onderschatte waarde. Op allerlei terreinen is daarmee meer mogelijk. Voor alle
inwoners in Teylingen, maar met name ook voor inwoners die met mentale
tegenslagen te maken hebben. Je kunt daarbij denken aan mensen met
GGZ-moeilijkheden, mensen die moeilijk mee kunnen komen in de samenleving
vanwege een licht verstandelijke beperking of vanwege beginnende dementie. En
vergeet daarbij ook hun mantelzorgers niet. Het begint voor deze inwoners met een
beter aanbod in de wijk.
De maatschappelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat mensen langer zelfstandig
thuis en in de wijk wonen. Daarbij hoort ook een gepast zorg- en cultuuraanbod;
een wisselwerking tussen cultuur en  gezondheid. Het is belangrijk dat ook
inwoners in een kwetsbare situatie beter en sneller de weg kunnen vinden naar
bijvoorbeeld een muziekvereniging, toneel, musea, de volksuniversiteit, een van de
erfgoedinstellingen en theaters. Er is zoveel in Teylingen! De nieuwe kunst- en
cultuurnota geeft een prachtige kans om samen met culturele organisaties,
ervaringsdeskundigen, mantelzorgers en zorgorganisaties na te denken over nieuwe
mogelijkheden.
Je kunt zoiets niet afdwingen, het begint misschien met een maatschappelijk debat
om tot gezamenlijke ideeën te komen. Of misschien zijn er al culturele organisaties
die dit in hun beleid hebben of willen opnemen.
We kunnen kijken naar samenhang met wat er al is. Ken je het werk van Lisa de
Blok in Sassenheim, met haar Repair-café en JoJo voor ‘ervaringsdeskundigen’?
Iedereen kan daar zo binnenlopen en je kunt daar met creatieve activiteiten aan de
slag. Of ken je de inloopfunctie de Gezonde Lunch in Voorhout? Of de dagbesteding
voor mensen met beginnende dementie?
Hoe mooi zou het zijn wanneer we bruggetjes kunnen bouwen van en naar deze
inloopfuncties in Teylingen naar kunst en cultuur. Uit onderzoek onder mensen met
GGZ-problematiek in de Duin- en Bollenstreek (2018) is gebleken dat hieraan ook
behoefte is. Verder kijken dan ziek zijn, je verder kunnen ontwikkelen en hierin ook je
eigen keuze kunnen hebben.



Cultuur en mentaal herstel, het past allemaal in onze trend om veel meer werk te
maken van positieve gezondheid. Kijken naar wat wel kan, in plaats van vooral de
focus te leggen op ziekte en problemen. Dat moeten we nog beter op de kaart
zetten als samenleving.
De gemeente Teylingen wil hierbij actief faciliteren, de samenwerking stimuleren en
meedenken over wat nodig is.

Misschien moeten we met instellingen preventie-akkoorden gaan sluiten en daarin
de aandacht voor cultuur sterk meenemen! Misschien moeten we ervoor zorgen dat
culturele organisaties beter te vinden zijn voor inwoners in kwetsbare situaties en
dat er een betere toeleiding is (bijvoorbeeld met maatjes). Ook huisartsen,
Praktijkondersteuners en de Integrale Toegang kunnen een cruciale rol spelen door
inwoners door te verwijzen naar “Cultuur op Recept”.

Kortom er zijn diverse manieren en ideeën om de rol van Cultuur verder uit te
bouwen. Graag gaan we deze uitdaging met z’n allen aan!

Bekijk een interview met Lisa de Blok over ‘haar werk’, 13 november 2020,
https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20201013_99663466
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