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BUSINESSCASE THE LIVING MUSEUM TILBURG, atelier voor talentontwikkeling en herstel 

Tilburg, 01-06-2022 

The Living Museum Tilburg is een museum waar iedereen naar toe kan komen om te bewonderen, te 

ontmoeten en te creëren. Het is een bijzondere plek waar je (samen) kunst kunt maken en deze kunt 

delen. Je kunt er al je talenten aan de wereld laten zien. Iedereen is welkom om zijn of haar talenten 

te komen uiten, te ontdekken, te ontwikkelen en zo te werken aan herstel.  

Geef zo veel mogelijk zelf vorm aan je persoonlijk herstel en je talenten. Dat is het motto van The 

Living Museum Tilburg. Zet als kunstenaar zelf stappen om inspiratie op te doen, je verhalen te delen, 

je ervaringen en ideeën uit te wisselen en samen met anderen een veilige omgeving te creëren om je 

talenten te laten zien aan anderen. Maar ook organiseer en beheer deze unieke vrijplaats ook zo veel 

mogelijk zelf, samen met andere kunstenaars. Het stuur van The Living Museum Tilburg is in handen 

van de kunstenaars die er werken en iedereen kan bijspringen om deze vrijplaats te ondersteunen.  

 

Visie 

Jezelf zijn, ertoe doen, mee doen en erbij horen, dat zijn de elementen van een goed leven. Voor 

heel veel mensen is dit niet vanzelfsprekend. Zeker niet als je in je leven te maken hebt (of hebt 

gehad) met complexe uitdagingen zoals een psychische kwetsbaarheid, verslaving en/of 

dakloosheid. Hoe pak je dan je leven weer op? TLMT biedt steun door het organiseren van 

ontmoeting waarbij kunst en creativiteit centraal staan. Zonder drempels en spontaan, snel, 

zelfstandig, gemakkelijk aan de slag gaan met je eigen herstel.  Dat is waar we voor staan, een 

community waar je naar eigen kracht en vermogen aan bij kunt dragen, waar je mee kunt doen en 

waar je erbij hoort. Een plek waar je welkom bent, waar jouw eigen unieke talent een podium vindt 

en waar je kunt bouwen aan een voor jou zinvol leven.  

 

Kernwaarden 

De kernwaarden van het living museum Tilburg zijn: 

-Inclusie 

-Gelijkwaardigheid 

-Schoonheid  

 

Voor wie? 

TLMT is er voor iedereen, maar in het bijzonder voor mensen die in hun leven complexe, 

meervoudige uitdagingen kennen of hebben gekend op het gebied van psychiatrie, verslaving, 
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dakloosheid, die zowel persoonlijk als maatschappelijk in een kwetsbare positie zijn gekomen en die 

(weer) mee willen doen en erbij willen horen als onlosmakelijk onderdeel van hun persoonlijk 

herstel. Het betreft volwassenen (18+), die een bijdrage willen leveren aan de community van 

kunstenaars van TLMT. 

Hoe? 

TLMT organiseert en biedt diverse activiteiten. 

1.Het organiseren van ontmoeting, en vrije inloop 

Gericht op inspiratie, steun en erkenning  en van elkaar leren door het uitwisselen van ervaringen, 

verhalen en talenten. Ook zelfhulpgroepen vinden hun weg naar het museum. 

Zelfbeheer en eigen regie is steeds uitgangspunt: het museum draait op  ‘sleutelfiguren’ die de 

dagdagelijkse organisatie en beheer op zich nemen. 

Effect 

Erbij horen: Er ontstaat een  community van mensen die elkaar kennen en steunen. Kunstenaars 

benoemen dat zij iets leuks hebben om naar uit te kijken, minder eenzaam zijn en hun verhaal kwijt 

kunnen. Contact met lotgenoten wordt als helpend ervaren bij het eigen herstel.  

Ook buiten de openingstijden en muren van het museum om is het effect merkbaar. Er ontstaan 

vriendschappen en mensen bieden elkaar steun in het dagelijks leven, bijvoorbeeld samen eten, 

maar ook hulp bij administratie, verhuizingen etc.  

Ertoe doen: Het dagelijks beheer is in handen van de sleutelfiguren. Met de verantwoordelijkheid 

die zij op zich nemen groeit hun eigenwaarde en zelfvertrouwen. Dat heeft een positief effect op 

hun hele leven waardoor zij ook andere activiteiten ontplooien binnen en buiten het museum. 

Hierdoor ontstaat weer plaats voor nieuwe sleutelfiguren. Deze mensen - ook met de complexe 

uitdagingen die zij in hun leven ondervinden – laten zien de verantwoordelijkheid goed aan te 

kunnen. 

2. Activiteiten gericht op leren en ontwikkelen door kunst 

Het aanbieden van atelierruimte waar mensen zelfstandig kunnen werken aan hun eigen kunst en 

het bieden van een kunstpodium met activiteiten als open podiumavonden en workshops waarbij 

steeds een andere kunstvorm centraal staat. 

Effect 

Jezelf zijn: Het effect is terug te zien in de ontwikkeling die mensen doormaken zowel persoonlijk als 

in hun kunst. Zingeving ontstaat door zinvolle activiteiten, maar het maken van kunst – het atelier - 

biedt ook structuur omdat het een plek is waar je naar toe gaat om te werken. Mensen leren met 
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elkaar en van elkaar en zijn trots op wat zij maken. Die trots werkt ook door op andere 

levensgebieden en er worden toekomstplannen gemaakt.  

3. Activiteiten gericht op het verminderen van stigma en creëren van draagvlak voor mensen met 

complexe uitdagingen  

Het organiseren van ontmoeting met andere kunstenaars, zorgverleners, ervaringsdeskundigen en 

andere geïnteresseerden. Bijvoorbeeld door het organiseren of deelnemen aan exposities, (online) 

festivals en door het delen van verhalen (podcast, zelfhulpboek) 

Effect 

Gezien worden: In plaats van de dakloze, de verslaafde of de persoon met raar gedrag  wordt de 

kunstenaar erkend en gezien. Het draagt bij aan versterking van eigenwaarde en zelfvertrouwen en 

er ontstaat begrip en ruimte om  sociale contacten op te bouwen als onderdeel van het persoonlijk 

en maatschappelijk herstel.  

The Living Museum Tilburg en de stad 

The Living Museum Tilburg vindt het belangrijk zich naar buiten te richten. Met de impact die we 

maken dragen we bij aan een inclusieve stad. We willen de burgers van Tilburg zoveel mogelijk kennis 

laten maken met het museum. Dit doen we via verschillende middelen; we zijn actief op Social Media, 

we exposeren, we nemen actief deel aan Tilburgse activiteiten (pop-up The Living Museum op de 

Buurtcamping is hier een voorbeeld van). We geven workshops en bieden cursussen aan.  

The Living Museum is naast dit alles, natuurlijk ook een museum. Tijdens de openingstijden is iedereen 

welkom om te komen kijken naar de outsider art die er gemaakt wordt daarmee levert The Living 

Museum Tilburg een waardevolle bijdrage aan Tilburg als cultuurstad.   

 

Rechtsvorm en aansturing 

TLMT is een non-profitorganisatie en is ingeschreven als stichting (KvK 66501997). De stichting kent 

een collegiaal bestuur bestaande uit minimaal 4 vrijwilligers, die worden geadviseerd door de 

initiatiefnemers en dragers van het gedachtengoed. The Living Museum Tilburg heeft een ANBI-

status. 

Het feitelijk zeggenschap is in handen van het bestuur, we hebben geen meervoudig stemrecht in 

onze stichting (dus elke bestuurslid heeft 1 stem). We besluiten bij meerderheid, bij voltallig bestuur 

betekent dat 4-2. Er moeten minimaal 4 bestuursleden aanwezig zijn om een voorgenomen besluit 

te kunnen nemen dat daarna bekrachtigd wordt door de afwezigen. We streven naar consensus in 

besluitvorming. Er zijn geen hogere leidinggevenden of andere financiële belanghebbenden.   
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Het dagelijks beheer van het museum is in handen van de sleutelfiguren, een aantal kunstenaars die 

onderdeel uitmaken van de community en die het museum van binnenuit goed kennen.  

Financiering 

TLMT wordt gefinancierd door subsidies, fondsen,  crowdfundings, donaties en door het organiseren 

van activiteiten of leveren van producten tegen een sociaal tarief. Projecten kennen veelal een 

separate financiering uit fondswerving.  Er zijn geen financiële belanghebbenden of begunstigden. 

 

 

 

 


