
Gezichten van nu 
De historische portretten in musea vertellen interessante verhalen die 
ons veel kunnen leren over het leven van vroeger en hoe dat gerelateerd 
is aan de samenleving van vandaag. Maar de tijd dat deze portretten 
werden geschilderd ligt inmiddels ver achter ons, en veel mensen 
herkennen zichzelf niet meer in de afgebeelde personen. Daarom is het 
hoog tijd voor nieuwe portretten, nieuwe gezichten en nieuwe verhalen. 
Zodat een museumbezoek voor iedereen herkenbaar wordt.

Op zoek naar verhalen 
in Noord-Holland 
Met project Gezichten van Noord-Holland gaan het Amsterdam 
Museum en het Frans Hals Museum de komende jaren samen met 
verschillende gemeenschappen nieuwe gezichten en verhalen 
creëren en aan de collecties toevoegen.  Dit doen ze door met 
culturele en maatschappelijke organisaties actief samen te 
werken met gemeenschappen die niet altijd gerepresenteerd 
zijn in de musea. Deelnemers uit deze communities reflecteren 
samen met kunstenaars op groepsportretten uit de collecties, 
en maken vervolgens nieuwe portretten. Op deze manier 
willen de musea samen met organisaties, kunstenaars 
en inwoners het heden en het verleden actief met elkaar 
verbinden en nieuwe gezichten aan de geschiedenis van de 
regio toevoegen. Met een portretwedstrijd, een reizende 
fotostudio en co-creatieprojecten met culturele organisaties 
proberen de musea zoveel mogelijk mensen in de provincie 
te betrekken. Het project wordt in 2024/2025 afgesloten met 
een dubbeltentoonstelling in Haarlem en Amsterdam en een 
conferentie waarin de opgedane kennis wordt gedeeld. Gezichten 
van Noord-Holland wordt gefinancierd door het ministerie van 
OCW in het kader van de Basisinfrastructuur (BIS) 2021-2024. 

Open Call 
Gezichten van Noord-Holland 
zoekt culturele partners  
Werk samen met buurtbewoners en kunstenaars 
aan de portretten van nu

Gezichten van Noord-Holland is een project van het Frans Hals Museum 
en het Amsterdam Museum waarin historische portretten uit de collecties 
worden gekoppeld aan nieuw te maken hedendaagse (groeps)portretten. 
We zijn op zoek naar zes partners verspreid over Noord-Holland die met 
ons willen samenwerken. Partners die met gemeenschappen uit hun buurt 
én met lokale kunstenaars (groeps)portretten gaan maken. In co-creatie 
verbeelden we de Noord-Hollanders van nu en vertellen we de verhalen 
zoals zíj dat willen.



Samenwerken met 
gemeenschappen
Volgens de nieuwe internationale museumdefinitie (zie 
International Council of Museums (ICOM)) behoort 
samenwerken met gemeenschappen tot de kerntaken 
van musea wereldwijd. In een samenleving die steeds 
diverser wordt, zoeken musea en culturele organisaties 
naar nieuwe manieren om relevant en representatief 
te zijn voor een breed publiek. Naast het ontwikkelen 
van programma’s over of voor gemeenschappen, 
ligt bij co-creatie de focus op samenwerking mét 
gemeenschappen. Daarom zijn co-creaties een belangrijk 
onderdeel van Gezichten van Noord-Holland. 

Gezichten van Noord-Holland 
zoekt co-creatiepartners 
Met een portretwedstrijd, een reizende fotostudio en co-
creatieprojecten met culturele organisaties  wil Gezichten 
van Noord-Holland zo veel mogelijk mensen in de provincie 
betrekken. Een eerste co-creatie is in 2022 succesvol 
afgerond (zie kader), voor de volgende co-creaties zoeken 
het Frans Hals Museum en Amsterdam Museum zes 
culturele partners (bibliotheken, theaters, musea, e.a.). 

Lokale gemeenschappen zichtbaar maken
Doel van de co-creatieprojecten is om samen met kunstenaars lokale 
gemeenschappen die niet of nauwelijks vertegenwoordigd zijn, een gezicht te 
geven. De co-creatiepartners ontwikkelen hiertoe een kunstwerk (ruimtelijk, 
digitaal, fotografisch of in welke vorm dan ook) met de gemeenschap en een 
kunstenaar uit Noord-Holland. Een co-creatieproject wordt afgesloten met 
een presentatie of (mini)tentoonstelling in de eigen organisatie, inclusief een 
feestelijke opening voor alle deelnemers. Een impactmeting geeft inzicht in het 
effect van de co-creatie. Verder hebben de co-creaties als doel de bekendheid van 
Gezichten van Noord-Holland en daarmee de bewustwording van het belang van 
cultuurparticipatie bij publiek, pers, politiek en andere stakeholders te vergroten. 

Samen werken aan verhalen
De co-creatiepartners van Gezichten van Noord-Holland maken samen met 
organisaties uit het sociaal domein (verzorgingshuis, jongerencentrum, 
woningcorporatie e.a.) en een kunstenaar een kunstwerk dat het verhaal vertelt 
van gemeenschappen in de regio. De invulling van de co-creatie wordt samen 
met de organisatie van Gezichten van Noord-Holland vormgegeven. De co-
creatiepartners registreren ook de verhalen die horen bij de ontwikkeling en het 
eindresultaat van het kunstwerk. Het project duurt ongeveer zes maanden. 

Voorbeeld co-
creatie ‘Maak een 
Supermens’
In het voorjaar van 2022 
was de eerste co-creatie van 
Gezichten van Noord-Holland 
met een lokale culturele 
organisatie. Geïnspireerd 
op historische portretten 
uit het Frans Hals Museum, 
maakten vijftien kinderen 
tussen de 9 en 12 jaar uit 
Haarlem samen met beeldend 
kunstenaar Aukje Dekker 
een eigentijds groepsportret. 
De workshop vond plaats bij 
Kunstnest in de bibliotheek 
Haarlem Schalkwijk. Zie voor 
meer informatie, een filmpje 
en het resultaat: gvnh.nl/
het-supermens-kunstwerk

http://gvnh.nl/het-supermens-kunstwerk
http://gvnh.nl/het-supermens-kunstwerk


Waarom is het interessant om mee te doen? 
Deze co-creatie van Gezichten van Noord-Holland biedt culturele organisaties 
een kans om, door samen te gaan werken met gemeenschappen, hun relevantie en 
representativiteit in de provincie te vergroten. De deelnemende culturele organisaties: 

Doen ervaring op met co-creatie met lokale 
gemeenschappen en kunstenaars. 
In maandelijkse intervisiesessies bespreken de culturele organisaties 
hun ervaringen met de processen van de co-creatie en de lokale 
impact die de organisaties hiermee kunnen hebben. 

Creëren betrokkenheid van lokale gemeenschappen 
Gelijkwaardigheid is een belangrijk uitgangspunt bij co-creatie. Daarom 
worden de gemeenschappen in elke stap van het proces betrokken en 
serieus genomen in hun wensen en verzoeken. Wanneer een culturele 
organisatie dit proces goed en oprecht doorloopt, voelen mensen zich 
onderdeel van de organisatie. Omdat ze de eigen verhalen en portretten 
zien (herkenning) erkennen ze de plek sneller als een eigen plek (erkenning).

Vergroten hun zichtbaarheid en naamsbekendheid 
Deelname vergroot de regionale en landelijke zichtbaarheid 
en naamsbekendheid van de organisatie. Zowel door het co-
creatieproject en de lokale tentoonstelling, als door vermelding 
op de website en de social media van Gezichten van Noord-
Holland. En natuurlijk ook door de presentatie van het project 
op de eindtentoonstellingen en in het eindsymposium.  

Krijgen inzicht in de impact van het project 
door deelname aan het impactonderzoek 
Onderdeel van de toolkit die wordt aangeboden 
zijn middelen om op eenvoudige wijze metingen 
te doen voor, tijdens en na het co-creatieproject.  
De uitkomsten van dit impactonderzoek worden 
gepresenteerd tijdens het symposium in 2024/2025. 

Voegen een interessant onderdeel toe aan 
hun programmering voor 2023/2024  
Het co-creatietraject kan deel uitmaken 
van de programmering van de culturele 
organisatie voor 2023/2024.  

Vergroten hun professionele netwerk 
De co-creatiepartners worden onderdeel van een professioneel netwerk 
binnen de regio Noord-Holland. Er vinden meerdere momenten plaats om 
elkaar te ontmoeten en te bouwen aan duurzame samenwerkingen.

Ontwikkelen een relatie met een bekende 
Noord-Hollandse kunstenaar 
Door samen te werken met een kunstenaar bouwen de co-creatiepartners 
en de gemeenschappen een unieke relatie op met de kunstenaar. Dit 
kan leiden tot nieuwe projecten en inzichten over samenwerkingen.  
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Wat biedt Gezichten van Noord-Holland? 
De co-creatiepartners worden ondersteund en begeleid door de organisatie van 
Gezichten van Noord-Holland gedurende het hele proces. Dit betekent het volgende: 

Stappenplan, toolkit en publicatie
Bij de eerste kennismakingssessie wordt een praktisch stappenplan gepresenteerd 
om in ongeveer zes maanden tot een waardevolle co-creatie te komen met een lokale 
gemeenschap, een partner uit het sociaal domein en een kunstenaar. Tevens ontvangen 
de deelnemende organisaties een toolkit met formats voor lokale presentaties, 
overeenkomsten, communicatiemateriaal, tentoonstellingsmateriaal, huisstijlrichtlijnen 
en het impactonderzoek. Ook ontvangen de organisaties  een publicatie van het 
Amsterdam Museum over co-creatie: Collecting the City, A Work In Progress. 

Ondersteuning bij het opzetten en begeleiden van het co-creatieproject  
In kennismakingssessies en maandelijkse intervisiesessies worden samen met 
het team van Gezichten van Noord-Holland en de andere co-creatiepartners 
ervaringen uitgewisseld. Samen leren en elkaar leren kennen is daarbij het 
uitgangspunt. Co-creatiepartners krijgen bovendien elk een eigen aanspreekpunt 
vanuit Gezichten van Noord-Holland, waarmee gedurende het project nauw 
overleg plaatsvindt.  Er is en co-creatie begeleider beschikbaar die organisaties 
die daar behoefte aan hebben die intensiever kan ondersteunen.

Samenwerking met hedendaagse kunstenaars 
De co-creatiepartners gaan samenwerken met een lokale kunstenaar. Er is een budget 
van in totaal €5.000 beschikbaar vanuit Gezichten van Noord-Holland, waarvan 
€3.000 voor een kunstenaar. Gezichten van Noord-Holland heeft een breed netwerk 
van kunstenaars zoals Aukje Dekker, AiRich, Jesper Buursink, Saskia de Rooy, Fouad 
Lakbir en Dija Kabba met ruime ervaring in co-creatie. Voorwaarde voor samenwerking 
is dat de kunstenaar in Noord-Holland is gevestigd, aantoonbare ervaring heeft met 
co-creatie en aansluit bij de gemeenschap waarmee samengewerkt gaat worden. 

Bijdrage in materiaalkosten van de 
ontwikkeling van het kunstwerk 
Gezichten van Noord-Holland biedt een bijdrage van 
€ 2.000 aan materiaal- en productiekosten.  

Deelname aan de eindtentoonstelling en symposium 
De resultaten van de co-creaties worden onderdeel van de twee 
tentoonstellingen in het Frans Hals en het Amsterdam Museum. 
Alle co-creatiepartners worden meegenomen in het afsluitende 
symposium waarin een actieve rol vervuld kan worden.

Wie kunnen meedoen?
Gezichten van Noord-Holland biedt zes culturele organisaties 
(bibliotheken, theaters, musea, e.a.) de mogelijkheid om co-creatiepartner te worden, 
waarbij we vanwege de spreiding over de provincie een voorkeur hebben voor de 
regio’s Alkmaar en omstreken, Kop van Noord-Holland, Zaanstreek Waterland, Gooi en 
Vechtstreek, West-Friesland, Amstelland en Meerlanden en IJmond. De organisaties 
moeten ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Verder wordt bij aanmelding 
gevraagd om een intentieverklaring van de beoogde partner uit het sociaal domein. 
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Wat wordt er gevraagd?
Culturele organisaties die zich aangesproken voelen 
om mee te doen wordt het volgende gevraagd:

1. Geef aan met welke gemeenschappen de organisatie 
de co-creatie zou willen aangaan.  

2. Noord-Holland is een grote provincie met een enorme diversiteit 
aan inwoners en culturele instellingen. Gezichten van Noord-
Holland wil samen met partners leren hoe cultuurparticipatie in 
de provincie bevorderd kan worden. Welke ervaring, vraag of 
behoefte brengt jouw organisatie mee, waar Gezichten van Noord-
Holland en de andere co-creatiepartners van kunnen leren?

3. Licht toe hoe deelname aan Gezichten van Noord-Holland past 
in het beleidsplan of de ontwikkeling van de organisatie.  

Let op: deze vragen kunnen beantwoord worden in het 
aanmeldformulier (maximaal 300 woorden)

Beoordeling van de inzendingen
De inzendingen worden beoordeeld door het co-creatieteam van 
Gezichten van Noord-Holland, bestaande uit Margriet Schavemaker, 
(artistiek directeur Amsterdam Museum), Marthe de Vet (hoofd 
publiekszaken Frans Hals Museum), Gonca Yalçıner (manager educatie 
en participatie Amsterdam Museum), Imara Limon (conservator 
Amsterdam Museum) en Manique Hendricks (conservator Frans 
Hals Museum). De inzendingen worden beoordeeld op de volgende 
punten: motivatie van organisatie, borging in de organisatie, ervaring 
met co-creatie of participatie, de bereidheid om te leren, spreiding 
over de provincie en variëteit in de gekozen gemeenschappen. 

Procedure
De aanmeldingsperiode is van 1 februari tot 21 april 2023. 
Na de sluitingsdatum zal het co-creatieteam van Gezichten 
van Noord-Holland zich over de inzendingen buigen en 
een eerste selectie maken. In de week van 8 mei worden 
de deelnemers via de mail geïnformeerd of zij al dan niet 
geselecteerd zijn voor de shortlist. Deze uitspraak zal voorzien 
zijn van een toelichting. Met de organisaties op de shortlist 
worden online intakegesprekken gevoerd, waarna Gezichten 
van Noord-Holland tot een definitieve selectie komt. Deze 
deelnemers worden uitgenodigd voor een kennismakingssessie 
op 30 mei 2023. Met de co-creatiepartners wordt 
een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. 

Doe mee en creëer samen met een kunstenaar en lokale 
gemeenschappen nieuwe gezichten van Noord-Holland. 

Klik hier om naar het aanmeldformulier te gaan →

https://form.typeform.com/to/ZOlV08lN


Planning 
1 februari  Open Call opent  
6 maart  Online informatiebijeenkomst  
21 april  Sluitingsdatum aanmeldingen   
Week van 8 mei Uitslag shortlist   
Week van 22 mei Selectie bekend  
30 mei 2023  Kennismakingssessie   
mei 2024  Slotdatum uitvoering co-creaties

Contact
Vragen over deze Open Call en/of over Gezichten van Noord-Holland?  
Neem dan contact op met Lisa Vlug. 

E-mail: lisa@gvnh.nl 
Tel: 023-511 58 30
  

Over het  
Frans Hals Museum
Het Frans Hals Museum is het 
kunstmuseum van de stad Haarlem. Met 
een prikkelende mix van oude, moderne 
en hedendaagse kunst, daagt het 
Frans Hals Museum je uit om anders te 
kijken. Het museum brengt fenomenen 
en ideeën samen, combineert pixels 
met verfstreken en stelt kritische 
vragen, soms ook aan zichzelf. Het 
reflecteert op de bestaande collectie 
en maakt nieuw werk van kunstenaars 
mogelijk. Daardoor willen we je 
verrassen, nieuwe perspectieven 
bieden en vooral meer laten zien.

Gezichten van Noord-Holland wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Over het  
Amsterdam Museum
Het Amsterdam Museum vertelt het 
verhaal van onze hoofdstad: over toen, 
nu en straks. Het museum brengt inzicht, 
verwondering en verbinding tot stand 
bij bezoekers en bewoners. Dat doet het 
Amsterdam Museum met tentoonstellingen, 
evenementen, publicaties en andere 
publieksproducten, zowel op fysieke 
locaties als online. Het Amsterdam 
Museum brengt de geschiedenis van 
Amsterdam tot leven en geeft inzicht in 
de identiteit van de stad; het museum 
daagt bewoners en bezoekers uit hun 
relatie tot de stad te verdiepen. 


