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Inleiding 
Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van The Living Museum Tilburg over het jaar 2017. Waar 2016 

nog een jaar was van opstarten bleek 2017 een jaar van doorpakken en concretiseren. In 2017 hebben 

we ook gekeken naar de haalbaarheid van de ambities uit het beleidsplan. Zijn er voldoende 

kunstenaars te vinden? Is er voldoende draagvlak bij mogelijke partners, burgers, bedrijfsleven, 

zorginstellingen en/of gemeente? Of zijn wij de enige die enthousiast worden van The Living Museum? 

 

We hebben het concept meer ‘eigen’ weten te maken. Waar The Living Museum Tilburg in 2016 nog 

vaak keek naar The Living Museum in Bennebroek en vergelijkbare projecten in Nederland, is het in 

2017 gelukt om het concept te vertalen naar het Tilburgse. Er is hard gewerkt aan samenwerking met 

lokale organisaties en ondernemingen om zo het eigen netwerk te bouwen en te verstevigen. 

In 2017 was The Living Museum Tilburg een rondreizend circus. Het ontbreken van een pand heeft zo 

zijn voordelen; geen vaste lasten, geen regelzaken rondom beheer en flexibiliteit. Echter leert de 

ervaring dat de behoefte aan een vaste locatie groot is onder de kunstenaars. Er is meer continuïteit en 

daarbij veiligheid, het is minder arbeidsintensief om activiteiten te organiseren, laagdrempeliger en 

heeft daardoor een betere vindbaarheid.   

 

The Living Museum Tilburg heeft met 2017 een succesvol jaar achter de rug. We zijn trots op wat we 

gedaan en bereikt hebben. Hiervan vindt u een overzicht in dit verslag.  

We hebben veel successen en mooie ontmoetingen mogen ervaren. We kijken uit naar het nieuwe 

jaar, waarbij we hopen de circustent voor langere tijd ergens op te kunnen zetten. 

 

Bestuur The Living Museum,  

Februari 2018 

 

Wat is The Living Museum? 
The Living Museum is een non-profit Outsider Art Program. Het is een atelier, art-gallery en 

ontmoetingsruimte dat toebehoort aan de mensen die er kunst maken. Een plek waar je volledig jezelf 

kunt zijn en niet veroordeeld wordt. Een plek waar je jezelf kunt laten inspireren. Een plek waar je al je 

talenten aan de wereld kunt laten zien. Want iedereen is welkom om zijn talenten te komen uiten, te 

ontdekken, ontwikkelen en (terug) in zijn kracht te komen. Iedereen verdient een podium. Er zijn geen 

regels. Die regels maken de mensen die gebruik maken van de ruimten zelf. Problemen los je met 

elkaar op. En als er dan toch ingewikkelde knopen doorgehakt moeten worden, dan wil het Bestuur 

dat best doen, maar in principe is het een Consumer Run Project. Iedereen is er gelijk. Ontmoeting, 

kunst, inspiratie en herstel staan centraal in The Living Museum.  
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Activiteiten in 2017 
 

Muurschildering Loop 

In opdracht van SMO Traverse zijn we in 2017 begonnen met het 

maken van een muurschildering bij opvang ‘De Loop’ aan de 

Gasthuisring. De entrée had last van reputatieschade en had een kil, 

donker en onaantrekkelijk uiterlijk. Een plek waar je als ‘gewone 

burger’ voor omloopt. Een poort waar je niet graag doorheen gaat. 

 

Door het plaatsen van opvallende muurschildering waarin 

verschillende verhalen, stijlen, technieken en elementen van hoop 

samenkomen is het gelukt om de toegangspoort een minder 

onveilige uitstraling te geven. Het bleek een dynamisch proces wat 

veel (positieve) reacties opriep bij buurtbewoners, cliënten en 

medewerkers van Traverse. Ook de samenwerking tussen 

verschillende kunstenaars bleek inspirerend en dynamisch.  

 

Wegens enkele persoonlijke ontwikkelingen bij de kunstenaars is 

het project nog niet afgerond, maar in het voorjaar van 2018 zal er 

een doorstart gemaakt worden. 

 

Kunst Expositie Route 2017 in het Dwaalgebied 

De Kunst Expositie Route biedt een platform voor beginnende kunstenaars waarin zij zich kunnen 

presenteren in het Dwaalgebied van Tilburg. Tijdens deze eerste route die plaatst vond in juni, 

exposeerden de kunstenaars vooral in etalages van winkeliers op onverwachte plekken in het 

Dwaalgebied. Vanuit The Living Museum Tilburg hebben er diverse kunstenaars deelgenomen aan de 

Kunst Expositie Route. 

 

Kunstproject Biologische Tuinderij Ut Rooie Bietje 

Diverse kunstenaars hebben met natuurlijke producten die te vinden waren in en rondom de locatie 

een ‘zithoekje’ gecreëerd waar deelnemers bij Ut Rooie Bietje even tot rust/bezinning konden komen. 

 
2.Kunstproject Ut Rooie Bietje 

European Social Innovation Week/Dear Future 

In 2017 hebben we voor het 2e jaar op een rij deelgenomen aan de European Social Innovation Week, 

nu genaamd Dear Future. Dit jaar organiseerden we gedurende 3 weken een expositie in de 

Bibliotheek Midden-Brabant vestiging Tilburg Centrum. Dit heeft geleid tot goede zichtbaarheid van 

het initiatief. Er komen wekelijks vele bezoekers in de bibliotheek. Tijdens de opening waren, naast de 

kunstenaars, voor ons belangrijke partners aanwezig zoals vertegenwoordigers van diverse zorg en 

kunstinstellingen.  

 

1. In de Buurt 
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Rondom deze expositie waren ook diverse nevenactiviteiten georganiseerd waaronder een interactieve 

workshop voor 50 studenten van ROC Zorg en Welzijn welke de kans kregen om verschillende 

kunstenaars het hemd van het lijf te vragen. 

In het kader van masterklas #2 ‘Maak het verschil – Kijk op de Wijk’  vanuit Brabant Kennis, hebben we 

tijdens de expositie een voorlichting gegeven aan een groep van ca. 15 professionals.  

 

Carlijn Kösters heeft een film gemaakt over de expositie van The Living Museum Tilburg. Deze is te 

zien op YouTube via de link https://youtu.be/qJLL5vctLoc 

 

Daarnaast bood deze expositie ons de kans om een aantal belangrijke stakeholders rond te leiden en 

onze plannen verder toe te lichten. 

 

 
3. Flyer Expositie 

Raamschildering Eetcafé de Bron 

Op verzoek van de bedrijfsleider van Eetcafé de Bron hebben 4 kunstenaars 3 ramen beschilderd.  

https://youtu.be/qJLL5vctLoc
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Workshops 

In 2017 zijn wederom diverse workshops georganiseerd. De bedoeling van deze workshops is het 

creëren van draagvlak en enthousiasme bij de bestaande hulpverleningsstructuren. Dit om in de 

toekomst ook een steunsysteem en netwerk bij professionals te realiseren. Een prettige bijkomstigheid 

voor de deelnemers was dat er, op verzoek, een stuk teambuilding werd aangeboden vanuit de 

expertise die The Living Museum in huis heeft. 

 

Dit jaar zijn workshops georganiseerd voor belangrijke stakeholders, zoals: 

 

• IMW (2 keer aan verschillende teams) 

• Fameus (2 keer aan verschillende teams) 

• Traverse (2 workshops tijdens de bedrijfsdagen van Traverse) 

• Leerlingen ROC  Zorg en Welzijn 

 

We hebben via onze workshops en voorlichtingen ca. 250 personen bereikt en laten kennis maken met 

het concept The Living Museum waarbij de aandacht lag op anders kijken naar herstel. 

 

 
4.Medewerkers IMW aan het werk tijdens workshop 

Netwerk en opbouwen naamsbekendheid 

Social Media 

The Living Museum Tilburg is actief op Twitter, Instagram en Facebook. Met name deze laatste blijkt 

een goed medium om in contact te komen en te blijven met onze kunstenaars. De pagina is in 

anderhalf jaar gegroeid naar 365 volgers. 

Deelnemers/bezoekers/kunstenaars 

Er is al contact geweest met ongeveer 30 kunstenaars die aan de slag willen bij The Living Museum. De 

kunstenaars merken vanuit hun eigen netwerk dat anderen ook interesse hebben om te werken bij The 

Living Museum Tilburg. 

Interview magazine De Draad 

Eind 2017 is The Living Museum benaderd door magazine De Draad, een tijdschrift dat zich richt op 

zelf en samenredzaamheid. Er zijn 3 kunstenaars geïnterviewd over wat kunst doet voor hun 

persoonlijk herstel. Daarnaast is er vanuit The Living Museum een korte toelichting gegeven over wat 

het concept inhoudt. 

Website 

Alle informatie over het initiatief is terug te vinden op www.thelivingmuseumtilburg.nl 

De laatste stand van zaken is daar te vinden, aan de hand van blogs en media berichten. 

http://www.thelivingmuseumtilburg.nl/
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Haalbaarheid vaste locatie 
The Living Museum moet een voorziening worden die laagdrempelig is voor de gebruikers, de 

kunstenaars en de bezoekers. De wens is dat kruisbestuiving ontstaat tussen de kunstenaars en de 

inwoners van de stad en omgeving. The Living Museum Tilburg is nog op zoek naar een vaste basis, 

een plek waar de kunstenaars voor langere tijd ruimte hebben om te werken aan hun kunst en zo hun 

herstel. En welke kan dienen als uitvalsbasis voor diverse kunstprojecten. Om tot die locatie te komen, 

worden met diverse partijen in Tilburg gesprekken gevoerd. Enkele voorbeelden hierbij zijn Fameus, 

Traverse, RIBW, MST, ContourdeTwern, Art-Fact en de gemeente Tilburg. 

 

Met het oog op 2018 

De gemeenteraad van Tilburg stelde de inwoners van Tilburg de volgende vraag: “Wat mag er volgens 

jou in de begroting van 2018 niet ontbreken?”. Burgers konden hun wensen en ideeën voor de stad 

indienen. Ook konden er burgerinitiatieven worden voorgedragen. The Living Museum deed mee en 

kreeg totaal 344 stemmen voor. Hiermee werden wij de runner-up en kregen wij de kans om onze 

plannen te pitchen op een bijeenkomst van de gemeenteraad Tilburg, waarbij raadsleden graag kennis 

wilden maken met de maatschappelijke initiatiefnemers. Dit heeft geleid tot een door de 

gemeenteraad aangenomen motie van de politieke partijen SP, Voor Tilburg en OPA Tilburg. In de 

motie is de vraag gesteld om “in gesprek te gaan met de initiatiefnemers van The Living Museum en te 

onderzoeken of er plaatsen in de stad zijn waar het initiatief mogelijk gehuisvest kan worden om te 

kunnen starten. De Raad voor het einde van het jaar hierover te informeren”. Het overleg met de 

gemeente hierover werd uitgesteld naar begin 2018.  

 

Starters4Communicities 

Starters4Communities is een praktijkgericht trainingsprogramma in sociaal ondernemen. Het 

programma telt circa 20 starters die in teams aan de slag gaan met een vraagstuk van een wijkinitiatief 

of (startende) sociale onderneming. Twee starters werken aan een opdracht voor The Living Museum 

Tilburg, zij werken een verdienmodel uit inclusief crowdfunding. De opdracht leidt tot een notitie, 

welke in het voorjaar 2018 wordt afgerond en gepresenteerd.  

 

Studenten Rooi Pannen 

Tweedejaars studenten marketing aan de opleiding de Rooi Pannen in Tilburg hebben in opdracht van 

The Living Museum Tilburg een marketingplan opgesteld. Deze plannen werd in juni 2017 aan het 

bestuur van The Living Museum gepresenteerd. Daarin kwam een variëteit van marketing acties 

voorbij, met name toe te passen als het initiatief een vaste locatie heeft gevonden.  

 
5. Marketing Studenten Rooi Pannen 
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Governance 
Op 18 juli 2016 is stichting The Living Museum Tilburg notarieel vastgelegd en staan we ingeschreven 

bij de Kamer van Koophandel.  

Het bestuur van de Stichting bestaat uit: 

Dhr. R. Haen, voorzitter (wijkcentrumcoördinator bij Contour de Twern) 

Mw. P. Theuws, secretaris (adviseur Wonen en Stedelijke Ontwikkeling, Bureau Queste) 

Mw. P. Postelmans, penningmeester (beleidsmedewerker Cultuur, Provincie Noord-Brabant) 

Mw. D. de Greef, bestuurslid (ervaringsdeskundige, medewerker Crisiskaart Fameus) 

Dhr. T. van den Broek, bestuurslid (psychiatrisch verpleegkundige, GGZ dubbele diagnose) 

 

Het bestuur komt 4 keer per jaar bijeen.  

Het bestuur ontvangt geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. Er is geen 

sprake van het uitkeren van vacatiegeld aan de bestuursleden. 

 

De stichting heeft in 2016 de ANBI-status toegekend gekregen.  

 

Financiering 
The Living Museum is een non-profit organisatie met een ideële doelstelling en streeft naar optimale 

inzet van de beschikbare middelen voor de realisatie van haar doelen. De stichting wordt gerund door 

vrijwilligers en ervaringswerkers. Financiering vindt plaats op basis van giften, sponsoring en 

inkomsten uit workshops. Alle inkomsten worden direct weer in The Living Museum geïnvesteerd. 

 

In 2017 is onderzoek gedaan naar crowdfunding mogelijkheden. Er is onderzoek gedaan naar welke 

manier van crowdfunding het beste aansluit bij de werkwijze van The Living Museum. Er is nagegaan 

welke platforms zich hier het beste voor lenen. Dit zal in 2018 vervolg krijgen, mede door de input van 

Starters4Communities.  

 

Kattafonds 

Dit jaar heeft The Living Museum Tilburg een donatie ontvangen van het Kattafonds. 

Deze bijdrage is bedoeld voor het organiseren van een aantal workshops voor in totaal circa 75 

jongeren. Enerzijds worden de jongeren creatief aan het werk gezet zodat zijzelf ervaren hoe kunst 

positief kan bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling, anderzijds nemen zij kennis van psychische 

problematiek van mate van herstel. Eind 2017 heeft The Living Museum Tilburg 2 workshops 

georganiseerd waarin jongeren zelf aan de slag konden middels het maken van graffiti. Het aantal 

aanmeldingen was echter vrij laag, waardoor de workshops helaas zijn afgelast. Om het 

gedachtengoed waar de bijdrage voor bedoeld was te waarborgen, zal The Living Museum Tilburg in 

2018 een aantal scholen benaderen en hen een voorlichting aanbieden waarbij desgewenst ook een 

stuk creëren centraal kan staan.  

 

6.Kunstenaars tijdens Meet the Experts, Antwerpen 
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Financieel jaaroverzicht 2017 
 

 

Balans     per 31-12-2016  per 31-12-2017 

 

Activa      

 

Liquide middelen    € 73,55   € 4.587,07  

 

Passiva 

 

Kortlopende Schulden    € 65   € 0,- 

 

Staat van baten en lasten over 2016 

 

Baten 

 

Donaties     € 700,-   € 2.500,- 

Vergoeding reiskosten    € 125,-   € 0,- 

Workshops    € 0,-   € 1,257,50 

Projecten    € 0,-   € 1.900,- 

Totaal Baten     € 825,-   € 5.657,50 

 

Lasten 

 

Communicatie     € 196,33  € 127,28 

Vervoer     € 138,52  € 0,- 

Organisatie     € 416,60  € 194,85 

Materiaal    € 0,-   € 821,85 

Totaal Lasten    € 751,45  € 1.143,98 

 

Resultaat 

 

Saldo per 31-12    € 73,55   € 4.587,07 
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Sponsoren en Supporters 

 

Jac Schalk Grafisch Ontwerp 

SH Reklame BV 

Darko’s-Oneness.nl 

European Social Innovation Week 

Studio Haen 

The Living Museum Nederland 

Kattafonds 
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