KunstRoute65
Aan de slag met ouderen & cultuur van nu
Tips uit de praktijk

Ooit een 81-jarige
zien 3D-printen?
Wij wel
Aan de slag met ouderen. Of met 65-plussers,
gepensioneerden …
Ja, daar begint het al: hoe noem je de doelgroep met en voor
wie je (culturele) activiteiten organiseert?
Als samenwerkingsverband KunstRoute65* werkten we drie
jaar lang op verschillende manieren met ouderen. We richtten
ons daarbij op de zelfstandig wonende 65-plusser. Een
groeiende groep die niet automatisch wordt meegenomen
in activiteitenprogramma’s en over het algemeen lastig
te bereiken is. Bij KunstRoute65 lag de focus op ‘nieuwe’,
innovatieve cultuur, technologie en design. Denk aan virtual
reality, graffiti of designdenken.
Samen met partners hebben we heel wat ervaringen opgedaan.
Je leest hierover in dit boekje, ze worden omschreven aan
de hand van een activiteiten die we samen met partners
opzetten. Handig als je een vernieuwend project voor ouderen
organiseert, maar wellicht ook bruikbaar voor andere groepen
of andersoortige projecten.
Veel succes en plezier!
* Meer info over KunstRoute65 vind je achterin dit boekje.
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Inhoud
KunstRoute65 was in verschillende Eindhovense wijken actief.
Overal organiseerden we activiteiten, in een bepaalde volgorde.
Dit boekje volgt grotendeels die volgorde.
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1. Werken in de wijk
KunstRoute65 werkte wijkgericht. Workshops vonden plaats ‘om de hoek’
en de bus vertrok vanuit het wijkcentrum. Zo was de drempel om mee te
doen laag, ook voor wie niet zo mobiel is. Bovendien konden deelnemers zo
andere mensen uit de buurt leren kennen waardoor het netwerk in de buurt
verstevigde. De activiteiten stonden trouwens open voor iedereen, dus wie
niet wijk-gebonden was, kon in heel Eindhoven terecht.
We verkenden de wijk en zetten samenwerkingen op met wijkorganisaties en
sleutelfiguren. Denk aan wijkverenigingen, buurthuizen, welzijnsinstellingen,
belangenverenigingen, gemeentelijke gebiedscoördinatoren en
ouderenorganisaties. Door die samenwerkingen én door pr in de wijk wierven
we deelnemers.

Onze ervaringen en tips
We startten in elke wijk met een
overleg met wijkorganisaties. We
vertelden over onze plannen, maar
het gesprek ging ook breder over
ouderen in de wijk en de wijk zelf.
Daar haalden we vaak waardevolle
informatie op, bijvoorbeeld over het
bereiken van ouderen. Vaak kenden
de mensen aan tafel elkaar, maar
opvallend vaak ook niet.

We kwamen veel wijkcentra tegen
die teruglopende bezoekersaantallen
hebben, volgens ons onder andere
veroorzaakt door een traditioneel
activiteiten-aanbod zoals kienen,
koersbal en schilderen. Ons
vernieuwende aanbod zorgde
voor een nieuwe aanwas aan
wijkcentrumbezoekers.

We enthousiasmeerden
wijkorganisaties, zodat zij dat
enthousiasme weer over konden
dragen aan potentiële deelnemers.
Dit kregen we echter niet altijd voor
elkaar, omdat de vrijwilligers van deze
organisaties het soms al druk genoeg
hebben met hun taken.
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2. Bustour:
de eerste kennismaking
Een middag op excursie! De bustours die we als KunstRoute65 organiseerden
waren altijd een succes. Ouderen konden gratis mee vanuit de eigen wijk
naar een evenement, expositie of presentatie. Op een laagdrempelige
manier lieten we hen zo kennis maken met KunstRoute65, onze partners
en activiteiten. Deelnemers hadden vaak wel van een instelling of activiteit
gehoord, maar waren er nooit geweest.

Onze ervaringen en tips
Ons gratis uitje met de bus was
laagdrempelig. Om alleen, zonder
begeleiding, ergens heen te gaan is
voor veel ouderen een grote stap die
ze vaak niet nemen.
Ouderen haakten vaak aan vanwege
een herkenningselement in het
programma, zoals Strijp S.
Een programma planden we nooit te
vol. Veel deelnemers deden niet alleen
mee voor de inhoud, maar ook voor het
sociaal contact. Teveel nieuwigheid in
een programma kon ook overrompelen.
We planden voldoende tijd voor
gesprek, uitleg en vragen.
Door met kleinere groepen te werken
konden we meer persoonlijke aandacht
geven en het tempo aanpassen aan
de groep. We vonden een begeleider
op vijf deelnemers het meest ideaal
werken.

We hadden altijd te maken met vrij
veel last-minute afzeggingen, die te
maken hadden met de gezondheid
van de deelnemer zelf of zijn/haar
partner.

Ook gehoorapparaten vroegen
om aandacht; bij muziek kwam
het geluid vaak te hard binnen en
omgevingsgeluid kon extra storend
zijn.

Altijd hielden we rekening met
rolstoeltoegankelijkheid, liften,
invalidetoilet en voldoende
zitplaatsen.

Voor het verplaatsen planden we altijd
voldoende tijd in, lopen ging vaak
langzamer dan we gewend waren.

Bij presentaties leerden we ons zelf
aan om bij aanvang te vragen of
we goed verstaanbaar waren. We
praatten luid en duidelijk en soms was
een microfoon onmisbaar.
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Bustour naar Strijps S
design & hip hop
Ruim tweehonderdduizend mensen

werken, vertellen het verhaal achter het

bezoeken elk jaar Dutch Design Week,

ontwerp, en steeds is er ruimte voor

en toch zijn er veel Eindhovenaren

vragen.

die er nooit zijn geweest. Vandaag
vertrekken we met twee bussen vanuit

Daarna lopen we een stukje over Strijp S,

Eckart/Vaartbroek naar Strijp S. Voor

langs graffitiwerken naar skatehal Area

verschillende deelnemers is het de eerste

51. Terwijl in de hal de skateboards rollen,

keer dat ze op Strijp S komen sinds de

geven in een apart zaaltje de artiesten

fabrieken van Philips er zijn gesloten. En

van Mad Skills een presentatie over de

voor nog meer mensen is het het eerste

geschiedenis van hip hop. Ze vertellen

bezoek aan Dutch Design Week.

over het ontstaan van onder meer rappen,
beatboxen, breakdance en graffiti, en

We bezoeken in het kenmerkende

laten zien en horen wat het inhoudt.

Veemgebouw een expositie. Jonge

Door de skatehal lopen we richting de

designers leiden de deelnemers in kleine

bussen die ons weer naar Woensel-Noord

groepjes rond. Ze staan stil bij diverse

brengen.

3. Promotie:
communicatie met aandacht

Na de bustour organiseerden we een workshopserie in dezelfde wijk.
Het werven voor de bustour en de workshops ging op verschillende manieren.
We verspreidden posters en flyers in de wijk. Ook verspreidden we brieven
huis-aan-huis in complexen waar veel ouderen wonen. Wijkorganisaties
werkten vaak vrijwillig mee aan de promotie. Deze dicht-bij-huisaanpak
was intensief maar ook effectief, afgaande op het aantal deelnemers en de
positieve reacties.
Ter promotie van de workshops benaderden we alle deelnemers van de
bustour. En we organiseerden een interactieve demonstratie. Tijdens
deze middag ‘voorproeven’ konden geïnteresseerden vragen stellen en
zich eventueel al direct inschrijven. Het bleek dat onzekerheid vaak een
drempel vormde om mee te doen. Het onderwerp leek hen te moeilijk of te
ingewikkeld. Het beantwoorden van vragen en persoonlijk contact nam dit
vaak weg. De opkomst van het voorproeven was heel divers. De ene keer
kwamen er tientallen ouderen, een andere keer maar twee.
09

Onze ervaringen en tips
We benadrukten zowel persoonlijk
als via pr-materialen dat deelnemers
geen voorkennis of ervaring hoefden
te hebben.
In het bestand van KunstRoute65
had 25% van de deelnemers geen
emailadres. En mails werden vaak
maar af en toe gelezen. We zorgden
daarom voor alternatieve manieren
om aan te melden en informatie
te krijgen. KunstRoute65 had een
eigen telefoonnummer en soms
werden wijkorganisaties ingezet als
informatiepunt. Met name telefonische
benaderbaarheid werd positief
ervaren.
Publicaties in huis-aan-huisbladen,
zowel Eindhoven-breed als
wijkgericht, leverden veel respons op.
We ontdekten dat we doorgaans ook
te maken hadden met amateurs die
niet bekend waren met bepaalde
termen.

We communiceerden met heldere taal
en gebruikten een duidelijke huisstijl.
We vermeden vaktaal of het gebruik
van Engelse woorden om ouderen niet
af te schrikken en teksten begrijpelijk
te maken. Als een bepaalde term van
belang was, dan legden we deze uit.
Bijvoorbeeld ‘spoken word, zo heet
dat voordragen van tegenwoordig’.
Veel verschillende programma’s of
programmaonderdelen aanbieden
werd als onoverzichtelijk ervaren.
Ouderen dachten dat ze verplicht
waren om overal aan mee te doen.
We splitsten lange workshopreeksen
waar mogelijk op in los te boeken
onderdelen. Zo ontstond er geen
hoge drempel en hoefden deelnemers
zich niet direct voor een lange termijn
vast te leggen.

4. Workhops:
zelf aan de slag
Muziek mixen, designdenken of een technisch kunstwerkje bouwen; in
de workshops van KunstRoute65 gingen deelnemers aan de slag met
technologieën en kunst- en cultuurvormen van nu. Steeds een serie van drie
bijeenkomsten in de wijk waarin ze werkten aan hun eigen creatieve project.
In elke serie zat ook een excursie.
Na de workshops organiseerden we samen met de deelnemers een expositie
in de wijk waarin zij de processen en eindresultaten van hun workshop
presenteerden aan vrienden, familie en wijkgenoten.

Onze ervaringen en tips
Ouderen waardeerden de interactie
en samenwerking met jongere
mensen enorm. Die leidde vaak tot
inspirerende wisselwerkingen. Let
wel: ook dertigers en veertigers zijn
jongere mensen.

Een voorstelrondje bij aanvang van
een activiteit werd erg gewaardeerd.
Ook een persoonlijke vraag zoals
die centraal stond bij 3D-printen,
zorgde ervoor dat deelnemers elkaar
onderling leerden kennen.

MU zetten workshop-assistenten
op leeftijd in om andere ouderen te
laten zien dat een activiteit niet alleen
haalbaar of interessant is voor een
jongere generatie.

We ontdekten dat het durven maken
van creatieve keuzes, het creatieve
proces, voor ouderen niet altijd
vanzelfsprekend was.

Deelnemers van KunstRoute65 waren
grofweg in twee groepen te verdelen:
de ene zocht sociale invulling, de
tweede groep wilde zich graag
inhoudelijk verdiepen.

Deelnemers vonden het fijn wanneer
de activiteit ook een link had met
de eigen leefwereld. Zo leerden
deelnemers bij Mad Skills muziek
mixen aan de hand van zelf gekozen
muziek.

Ondanks een complexe inhoud,
hebben we altijd gefocust op een
laagdrempelige aanpak.

Workshops die naar een tastbaar
resultaat toe werkten, waren extra
motiverend voor deelnemers.
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Excursies waren altijd een enorm
succes en hooggewaardeerd
programmaonderdeel.
Het najaar en het voorjaar waren de
beste momenten voor workshops
en cursussen. Alleen nog niet in
september, dat is voor veel (mobiele)
ouderen de favoriete vakantiemaand.
Activiteiten in de middag hadden altijd
de voorkeur, boven ochtend en avond.
(Mantel)zorgafspraken worden vaak in
de ochtend gepland. En veel ouderen
vinden het niet prettig om ’s avonds
de deur uit te gaan. Dat geldt ook voor
de donkere, late middaguren in de
herfst en winter.
We zijn veel ouderen tegengekomen
met een volle agenda, met zorg, hulp,
vrijwilligerswerk en kleinkinderen.

We kozen zoveel mogelijk voor
locaties op loopafstand, bij openbaar
vervoer of organiseerden gezamenlijk
vervoer om rekening te houden met
ouderen zonder auto.
Na aanmelding voor een activiteit
verzonden we per mail of post een
bevestiging of reactie. Iets waar
deelnemers op rekenden.
De eindpresentaties leverden veel
minder publiek op dan verwacht. Dat
familie niet kwam kijken, lag aan de
planning op een doordeweekse dag.
De meest succesvolle presentaties
organiseerden we toen we
aanhaakten bij een wijkevenement.

Workshop 3D-printen
nieuwe technieken toepassen
Kleine witte beeldjes staan netjes op een

De workshop is ontwikkeld door

rij op de tafels van wijkcentrum D’n Uitwijk

kunstruimte MU samen met ICT studenten

in Veldhoven. Het zijn de resultaten van

van Fontys Hogeschool in Eindhoven.

de workshop 3D-printen, en vandaag is

Deelnemers, die soms zelfs geen enkele

de eindpresentatie.

ervaring met computers hadden, maakten

Elk beeldje stelt de deelnemer voor in een

stap voor stap kennis met 3D-printen.

zelfgekozen pose of met een specifiek
voorwerp. De een leest een krant, de

Bij de presentatie vertelt een van hen

ander duwt een rolstoel.

enthousiast over het bezoek aan een
3D-printbedrijf. Daar zag je precies

De beeldjes zijn ontworpen door de

hoe het in zijn werk gaat en wat de

deelnemers zelf. Hun ontwerp kwam voort

mogelijkheden zijn van deze steeds

uit een gesprek over zingeving: wat vind

populairdere techniek. Die mogelijkheden,

je echt belangrijk? Daarna werd iedereen

die lijken wel eindeloos. Vandaag bij de

ingescand in de gekozen houding. Die

afsluiting, zijn de eerste plannen gemaakt

scans zijn 3D-geprint. Het resultaat: een

voor de vervolgcursus.

uniek beeldje met een persoonlijk verhaal.
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5. Kameraden:
samen organiseren
Door de bustours en workshops die we organiseerden maakten we veel
mensen enthousiast. We kregen vaak de vraag: wanneer is er weer zo’n leuke
activiteit? Ons antwoord: Laten we dat samen organiseren!
Met KunstRoute65 Kameraden nodigden we ouderen uit om zelf mee
een activiteit te bedenken en te organiseren in KunstRoute65-stijl.
We werkten in verschillende wijken. Elke groep kreeg een coach vanuit
een culturele instelling en een handboek. In veel gevallen werkten we
door op een workshop die eerder was gehouden. Zo organiseerden twee
Kameradengroepen een cursus over ontwerpen voor de 3D-printer naar
aanleiding van de 3D-printworkshop.

Onze ervaringen en tips
De mensen die meededen als
Kameraden waren de meer
vitale ouderen. Toch bleken ook
zij vaak kwetsbaar en waren er
regelmatig afhakers vanwege
gezondheidsproblemen.
Veel mensen vonden het lastig om zelf
een activiteit te bedenken. Ze vonden
het begin een beetje vaag. Zodra
duidelijk was wat de activiteit ging zijn,
konden ze aan de slag.
Zoals ook bij andere vrijwilligers, komt
niet iedereen de afspraken na.

De groepen bleken erg veel
begeleiding nodig te hebben. Dat werk
past meer bij een welzijnsorganisatie
of buurtwerker dan bij een culturele
instelling denken we. Die kunnen
vooral de inhoudelijke en artistieke
input leveren.
Kameraden waren minder wijkgebonden dan verwacht. Verschillende
kameraden deden in meerdere wijken
mee, omdat ze geïnteresseerd waren
in het onderwerp. Een mix van deze
meer ervaren en mobiele vrijwilligers
en nieuwe kameraden uit de wijk
werkte positief.

Stappenplan ‘Samen organiseren’
We hebben een handleiding gemaakt waarmee vrijwilligers samen stapvoor-stap een project kunnen bedenken en organiseren. Dit Stappenplan
- Samen organiseren is verspreid in buurthuizen en is op te vragen bij CKE,
afdeling Culturele Ontmoeting. Zij kunnen vrijwilligers ook ondersteuning
bieden en doorverwijzen.

Virtueel proeven
Nieuwe technologie ontdekken
In De Bennekel starten we een eerste Kameradengroep.
Met zes enthousiaste dames houden we een brainstorm
over activiteiten die we kunnen koppelen aan de Dutch
Design Week. Helaas vallen enkelen van hen daarna door
gezondheidsomstandigheden uit. We stoppen het project.
Een half jaar later proberen we het samen met STRP
opnieuw. We stellen voor iets met Virtual Reality (VR) te
doen. Een aantal vrijwilligers uit De Bennekel doet mee,
en ook Kameraden uit andere wijken haken aan. Het plan:
een Virtuele Proeverij waar 55-plussers kennismaken met
de mogelijkheden van VR en Augmented Reality (AR). We
bezoeken ter inspiratie het VR-bedrijf Enversed op Strijp
S en doen mee aan een workshop AR van Dutch Rose
Media. De Kameraden schrijven mee aan het projectplan,
helpen bij de promotie en praktische organisatie.
Op 11 december vertrekt vanuit de wijk een bus naar de
Virtuele Proeverij die plaatsvindt in Effenaar Smart Venue.
Deelnemers krijgen uitleg over wat VR en AR inhoudt én
ze kunnen het zelf ervaren in tien interactieve opstellingen.
Zo bezoeken ze met een VR-bril een tropisch eiland en
krijgen er een exotisch hapje bij. Ook wordt hen verteld
hoe een hologram werkt aan de hand van een holografisch
colablikje. Een gezellige en informatieve middag die
hopelijk naar meer smaakt!
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6. Financiën
Of het nu gaat om een bustour of een cursus: activiteiten organiseren kost
geld. Bij KunstRoute65 werd een groot deel van die kosten gedragen door
verschillende fondsen, een klein deel door deelnemersbijdragen.

Onze ervaringen en tips
Kosten voor deelname, ook al
waren deze niet hoog, konden een
belemmering vormen. Waar de een
geen enkel probleem heeft om
€10,- per bijeenkomst te betalen,
kan voor een ander € 2,50 echt al
te veel zijn. We wonnen informatie
in bij wijkorganisaties om hun
ervaringen te peilen wat betreft
deelnemersbijdragen.
Persoonlijke aandacht, kleine groepen,
intensief contact; het organiseren van
ouderenprojecten kostte relatief veel
tijd en dus geld.

KunstRoute65 werd ondersteund
door fondsen met een focus
op ouderenparticipatie, zowel
cultuurfondsen als door
maatschappelijke fondsen en
zowel publiek als particulier. Bij de
wijkgerichte Kameradenprojecten
vroegen we ook kleine bijdragen aan
via buurtfondsen.

Over KunstRoute65
KunstRoute65 was een samenwerkingsverband in Eindhoven in het kader van het landelijke
driejarige programma ‘Lang Leve Kunst’. KunstRoute65 organiseerde in 2014-2017 verschillende
activiteiten op het gebied van culturele ouderenparticipatie. In het samenwerkingsverband werkten
Dutch Design Week, MU, STRP, Mad Skills en woningcorporatie Woonbedrijf samen met diverse
zorg- en welzijnsorganisaties, buurtwerk en andere maatschappelijke organisaties.
KunstRoute65 richtte zich specifiek op de groeiende groep zelfstandig wonende 65-plussers en
bracht hen in contact met innovatieve, hedendaagse cultuuruitingen als design, technologie en
urban culture. Door het project leerden de betrokken culturele instellingen en kunstenaars ook deze
groep kennen en waarderen. Bovendien zetten we in op de versterking van (buurt)netwerken en
kruisbestuiving tussen uiteenlopende organisaties.
Lang Leve Kunst werd uitgevoerd en ondersteund door de ministeries van VWS en OCW, de
Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk (NOV), het Fonds voor Cultuurparticipatie, het VSBfonds,
het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), Fonds Sluyterman van Loo en
Stichting RCOAK. De twee laatstgenoemde fondsen gaven een aanzienlijke financiële bijdrage aan
KunstRoute65.

www.mu.nl, www.strp.nl, www.ddw.nl, www.madskills.nl / www.projectoldskool.nl

Uitgave van KunstRoute65; Tekst: Shirley Hendrikse en Mieke Fiers; Fotografen: Sas Schilten,
Hanneke Wetzer, Cor Heijdenrijk, Laura Kok en Fieke van Berkom; Vormgever: Dolf Robertus.
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