
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IN DE SCHIJNWERPERS 

Cultuur op recept in Duitsland  

Het Erasmus+ project Culture on Prescription wordt geleid door 

ISIS Institut für Soziale Infrastruktur en uitgevoerd in Duitsland 

samen met de Health Department of the City of Frankfurt am 

Main. Het project beoogt sociale isolatie en eenzaamheid te 

voorkomen en te bestrijden door middel van kunst en cultuur. 

Op die manier zal het project Cultuur op recept bijdragen tot een 

betere gezondheid en meer welzijn. In Frankfurt zullen 

cursussen over kunst en theater worden aangeboden ter 

ondersteuning van eenzame volwassenen in de regio. 

Op basis van diverse interviews met deskundigen op het gebied van psychologie, geneeskunde, 

politiek, volwassenenonderwijs en pedagogie en deskresearch konden al boeiende inzichten 

worden verzameld over de mogelijkheden van de Cultuur op Recept-aanpak. 

 

WAT WE TOT NU TOE HEBBEN GEDAAN 

Nationaal verslag van Nederland 

De Nederlandse partner AFEdemy interviewde nationale 

fondsen en netwerken die cultuur of welzijn op recept mogelijk 

maken. Daarnaast werden vijf goede praktijken geïnterviewd. De 

resultaten zijn gepubliceerd in een nationaal rapport.  

 

NIEUWSBRIEF #1 | NOVEMBER 2022 
Welkom bij de 1e Nieuwsbrief van het Cultuur op Recept Erasmus+ project!  

We informeren je graag over de voortgang van het project waarbij je betrokken bent of waarin  

je geïnteresseerd bent. 

Meer informatie is online te vinden op onze website culture-on-prescription.eu. 

LEES MEER  

LEES MEER 

https://nl.culture-on-prescription.eu/
https://culture-on-prescription.eu/wp-content/uploads/2022/11/COPE-PR1-Nationaal-Rapport-Nederland-FINAL-nl_vf.pdf
https://culture-on-prescription.eu/wp-content/uploads/2022/11/COPE-PR1-Nationaal-Rapport-Nederland-FINAL-nl_vf.pdf
https://culture-on-prescription.eu/2022/09/06/first-results-of-the-research-activities-in-germany/
https://culture-on-prescription.eu/
https://culture-on-prescription.eu/
https://culture-on-prescription.eu/wp-content/uploads/2022/11/COPE-PR1-National-Report-The-Netherlands-FINAL_1.pdf
https://nl.culture-on-prescription.eu/2022/09/24/eerste-resultaten-van-de-onderzoeksactiviteiten-in-duitsland/
https://culture-on-prescription.eu/2022/04/26/culture-on-prescription-official-kick-off-meeting-in-germany/


Showcase project in Dublin zeer succesvol 

In augustus 2022 ontving de Dublin City University meer dan 250 

ouderen op een evenement waarop Cultuur op recept werd 

gepresenteerd. Ondanks de vooruitgang van sociaal recept in 

Ierland is dit nog een relatief nieuw aanbod, en er is behoefte 

aan meer informatie en voorlichting over dit concept en proces.  

 

Nationaal verslag van Portugal 

SHINE 2Europe, als partner van het project in Portugal, heeft 

onlangs het nationale rapport gepubliceerd. In het rapport 

worden verschillende goede praktijken voor culturele en sociale 

verjaring genoemd. Elke partner zal binnenkort zijn nationale 

rapport publiceren. 

 

WAT KOMT ER BINNENKORT? 

• Compendium van Cultuur op Recept verschijnt binnenkort op onze website. 

• Webinar Global Social Prescribing: Arts for Brian Health, 6th van december 2022. Schrijf je hier in.  

 

NEEM EEN KIJKJE OP DE WEBSITE 

 

   
 
 

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je direct betrokken bent bij of 

geacht wordt geïnteresseerd te zijn in het project Cultuur op recept. 

Heb je vragen, suggesties voor samenwerking of verdere 

opmerkingen, laat het ons dan weten. 

 

BLIJF OP DE 

HOOGTE    

Neem een kijkje in 

de Virtuele 

Bibliotheek! 

Download hier 

onze folder! 

Bekijk ons nieuws 

over het project! 

RAAK BETROKKEN! HOE HET IS! LAAT JE INSPIREREN! 

LEES MEER 

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen 
goedkeuring in van de inhoud, die uitsluitend de standpunten van de auteurs weergeeft, en de 
Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt 
gemaakt van de informatie in deze publicatie. 

LEES MEER 

https://veronicarts.org/2022/11/08/arts-for-brain-health-2-2-2/
https://culture-on-prescription.eu/contact-us/
https://nl.culture-on-prescription.eu/news/
https://nl.culture-on-prescription.eu/news/
https://nl.culture-on-prescription.eu/news/
https://culture-on-prescription.eu/virtual-library/
https://culture-on-prescription.eu/wp-content/uploads/2022/09/Culture-on-Prescription-Leaflet-NL-nv.pdf
https://culture-on-prescription.eu/wp-content/uploads/2022/09/Culture-on-Prescription-Leaflet-NL-nv.pdf
https://culture-on-prescription.eu/wp-content/uploads/2022/09/Culture-on-Prescription-Leaflet-NL-nv.pdf
https://nl.culture-on-prescription.eu/news/
https://nl.culture-on-prescription.eu/news/
https://nl.culture-on-prescription.eu/news/
https://culture-on-prescription.eu/2022/09/05/dcu-culture-on-prescription-newsletter-blog/
https://culture-on-prescription.eu/wp-content/uploads/2022/10/COPE-PR1-PT-National-Report_FINAL.pdf
https://culture-on-prescription.eu/wp-content/uploads/2022/07/Culture-on-Prescription-Leaflet-EN.pdf
https://culture-on-prescription.eu/news/
https://culture-on-prescription.eu/virtual-library/
https://nl.culture-on-prescription.eu/2022/09/24/cultuur-op-recept-in-portugal-resultaten-van-het-nationale-verslag/
https://culture-on-prescription.eu/contact-us/
https://culture-on-prescription.eu/
https://culture-on-prescription.eu/who-are-we/
https://nl.culture-on-prescription.eu/2022/09/24/het-nationale-rapport-van-ierland-conclusies-van-de-dublin-city-university/
https://nl.culture-on-prescription.eu/2022/09/24/het-nationale-rapport-van-ierland-conclusies-van-de-dublin-city-university/


 


