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voor ouderen vaak nog niet optimaal. Om de mogelijkheden beter te benutten wordt in
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Voorwoord

Dit jaar, 2012, is het jaar van de vergrijzing. Dat roept sombere beelden op:
te veel ouderen, stijgende kosten, te weinig handen aan bedden, gebrekkigheid en eenzaamheid. De werkelijkheid is gelukkig anders. Uit onderzoek
blijkt dat veel ouderen deze fase als de gelukkigste van hun leven beschouwen.
Het duurt langer dan voorheen alvorens ze afhankelijk worden van anderen,
ze behoren tot de categorie die beter is opgeleid en over meer geld beschikt
dan voorgaande generaties en ze hebben tijd. De 65+-ers vormen nu 16% van
onze bevolking, 20% in 2020, dat is een toename van zo’n anderhalf miljoen.
Geen schrikbeeld maar een gegeven om rekening mee te houden bij de vormgeving van onze toekomstige samenleving. Dus niet kermen dat “het publiek
veroudert” als we het hebben over zoiets als cultuurparticipatie maar verheugd
zijn over de groeiende groep ouderen die musea bezoeken, schouwburg- en
concertzalen bevolken. Bij de voortdurende focus op jongeren wordt er trouwens te weinig rekening gehouden met die groeiende groep afnemers.
Het zelf beoefenen van kunst, spelen in amateurgezelschappen, schilderen,
filmen en fotograferen, het zingen in een koor; ons land is op dat punt buitengewoon actief. Door de jaren heen heeft de overheid dit gestimuleerd en geïnstitutionaliseerd met sectorinstituut Kunstfactor. Zelf bezig zijn met theater,
muziek of beeldende kunst, verrijkt je bestaan; je ontwikkelt je talent en het
versterkt je eigenwaarde. Voor mensen in de 3e of 4e levensfase komt daar nog
wat bij: contact met anderen, samen met iets bezig zijn, onderdeel zijn van een
sociaal netwerk. Vandaar dat uit veel onderzoek naar voren komt dat actieve
kunstbeoefening het welzijn van ouderen bevordert. En dat lijkt ook logisch,
het gepassioneerd en serieus bezig zijn, relativeert bepaalde ongemakken
die nu eenmaal aan het ouder worden verbonden zijn, het verzoent je met het
kleiner worden van je wereld of het onvermijdelijk verlies van geliefden.
Met dit laatste voor ogen hebben twee belangrijke Ouderenorganisaties, het
fonds Sluyterman van Loo en de Stichting RCOAK de handen ineen geslagen
en samen met Kunstfactor de contouren uitgezet voor een project gericht op de
actieve kunstbeoefening door ouderen. De centrale vraag daarbij was, hoe dit
op lokaal niveau kan worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Een vraag die via
onderzoek achterhaald zou moeten worden. Het Landelijk Expertisecentrum
Sociale Interventie, LESI, zette een onderzoekteam o.l.v. professor Roelof
Hortulanus aan deze taak. Tijdens de duur van het onderzoek vonden er expert-

meetings, een congres en een aantal vergaderingen plaats met de opdracht
gevers.
Onder de uitdagende titel Kunstbeoefening met Ambitie, ligt het resultaat van die
inspanningen nu voor u. Een liefdevol en zorgvuldig geschreven rapport. Met,
in de eerste plaats, een uitvoerige literatuurstudie naar de samenhang tussen
cultuurbeoefening door en het welbevinden van ouderen. Vervolgens een
kwalitatief onderzoek bij 12 geselecteerde projecten waar zowel oudere deelnemers als initiatiefnemers en sleutelpersonen werden geïnterviewd. In de derde
plaats een krachtenveldanalyse van onder andere: overheden, financiële instellingen, ouderenbonden, kunstinstellingen en zorg- en welzijnsinstellingen.
Dit, met het doel om te kunnen uitmaken welke rol zij zouden kunnen spelen
bij een te ontwikkelen stimulerings- en faciliteringsprogramma.
De vele aanbevelingen die op grond van dit onderzoek worden gedaan zijn
interessant en verdienen het opgevolgd te worden. Ook zou de wens van de
onderzoekers om met de opgedane kennis een drietal proeftuinen te realiseren, aandacht verdienen. Het zou immers fantastisch zijn als ouderen
aangemoedigd worden iets te gaan doen waar ze eerder in hun leven niet aan
toe kwamen. Als er in het jaar 2012 via dit rapport hiertoe de aanzet wordt
gegeven, dan zou de vergrijzing verzilverd worden.

Hedy d’Ancona
voorzitter begeleidingscommissie ‘Kunstbeoefening met ambitie’
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Inleiding

1.1

Achtergrond en aanleiding van dit project
Door alle eeuwen heen hebben grote denkers zich met ‘de kunst van het ouder
worden’ beziggehouden, maar zelden heeft men de weg gevonden naar wat in
die uitdrukking toch ook besloten ligt, namelijk de rol van kunst bij het ouder
worden.
Er is in Nederland sprake van een sterke vergrijzingstrend. Over twintig jaar
bestaat ongeveer een kwart van de bevolking uit 65-plussers. De eerste stroom
‘babyboomers’ is inmiddels die leeftijdsgrens gepasseerd. Zij hebben gemiddeld een groot aantal gezonde levensjaren voor de boeg, staan actief en zelfstandig in het leven; zingeving is een belangrijke drijfveer voor hun nieuwe
activiteiten. Zij zijn ‘de nieuwe ouderen’
De langere levensduur maakt dat steeds meer ouderen in de zogenaamde vierde
levensfase komen. Deze fase kenmerkt zich door een toenemende kwetsbaarheid. Ouderen in deze fase kunnen worden getroffen door ouderdomsziekten,
chronische aandoeningen, het verlies van naasten en het uitdunnen van sociale
netwerken. Hun balans van draaglast en draagkracht kan daardoor worden
bedreigd.
Het toenemend aantal ouderen in Nederland maakt aandacht voor een waardige en zinvolle invulling van de ‘derde’ of ‘vierde levensfase’ steeds urgenter. Deze urgentie bestaat zowel op persoonlijk vlak maar nadrukkelijk ook
op maatschappelijk vlak. Het welbevinden van ouderen zal meer en meer de
aandacht vragen van politiek en maatschappelijke instellingen. De nu al hoge
kosten voor de zorg zullen nog sterker stijgen. Het is dan ook zinvol om onderzoek te doen naar en te investeren in mogelijkheden om het welzijn en de
gezondheid van ouderen te stimuleren, waardoor zij minder zorg nodig zullen
hebben.
Kunst en kunstbeoefening door ouderen kunnen hierbij een relevante en
bijzondere rol spelen. Niet alleen omdat juist ouderen een groot aandeel van
de kunstconsumptie en amateurkunstbeoefening voor hun rekening nemen,
maar ook omdat verondersteld mag worden, dat kunst een belangrijke bijdrage
kan leveren aan zingeving en welzijn in de latere levensfasen. Ouderen kunnen
voor hun welzijn en zingeving steeds minder terugvallen op vertrouwde sociale
verbanden en zullen op eigen kracht invulling moeten geven aan hetgeen voor
hen van betekenis is en hun welzijn bevordert. Kunstbeoefening kan bij die
invulling een belangrijke rol vervullen. Aan kunstbeoefening wordt lichamelijke energie en mentale kracht ontleend. Ze is een katalysator van emoties en
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komt tegemoet aan intrinsieke behoeften en ambities. En ze biedt een plezierige sociale omgeving, waarin wordt samengewerkt, een prestatie wordt geleverd en waarin men zich thuis voelt en tot zijn recht komt. Voor de kwetsbare
ouderen kan kunstbeoefening een specifieke betekenis hebben. Het kan als
een soort compenserende buffer werken, waarmee de draagkracht versterkt
kan worden, bijvoorbeeld als afleiding van ziekte en pijn en in sommige gevallen ook als alternatief geneesmiddel of therapie.
Op alle maatschappelijke terreinen zijn eigen kracht, zelfredzaamheid, participatie van burgers, aansluiten bij talenten en kracht van bewoners sleutelwoorden voor beleid geworden. Zo ook in het kader van de Wmo bij het ondersteunen van mensen met beperkingen, maar ook bij het reorganiseren van de
welzijnssector (welzijn nieuwe stijl) en bij het bezuinigen van overheidssubsidies. Er zal in dit kader, extra aandacht nodig zijn voor de groep ouderen die
niet voldoende zelfredzaam zijn, maar die ook niet in een intramurale setting
leven.
Het beleid inzake wonen, zorg en welzijn is gericht op optimale facilitering van
ouderen in de eigen woon- en leefomgeving. Bij de invulling van de welzijnsdimensie van dit beleidsconcept, dat sterk gericht is op meedoen in de samenleving en het tegengaan van sociaal isolement, kan actief participeren in een
vorm van amateurkunst van grote waarde zijn.
Al deze ontwikkelingen worden maatschappelijk onderkend, maar vertalen
zich tot nu toe nog niet in veel aandacht in de amateurkunstsector of in onderzoeken naar amateurkunst. Kunstbeoefening door ouderen behoort nog niet
tot het reguliere aanbod van kunst-, welzijns- en zorginstellingen en eigen
initiatieven van ouderen worden in de praktijk nog niet optimaal gestimuleerd
en gefaciliteerd.
Ondanks de groeiende groep ouderen in onze samenleving en ondanks de ook in veelal buitenlands onderzoek -veronderstelde positieve effecten van
kunstbeoefening op het welzijn van ouderen, blijft de kunstbeoefening door
ouderen achter bij de mogelijkheden.
Er is dan ook behoefte aan onderzoek naar de effecten van kunstbeoefening
op het welzijn en de zingeving van ouderen in relatie tot de mogelijkheden en
belemmeringen die er zijn voor actieve kunstbeoefening van ouderen.
Stichting RCOAK en het Fonds Sluyterman van Loo, alsmede Kunstfactor als
sectorinstituut voor amateurkunst, zijn geïnteresseerd in de effecten van kunstbeoefening op het welzijn van ouderen. Kunstfactor wil weten welke aspecten
van projecten positieve effecten bewerkstelligen. De ouderenfondsen willen
weten hoe actieve kunstbeoefening het welzijn van ouderen ten goede komt,
daar waar het gaat om een zinvolle tijdsbesteding, sociaal contact, gezond-
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heid of zingeving in de betekenis van levenskunst in algemene zin. Deze
vragen staan centraal in het onderzoek- en adviesproject ‘Ouderen en kunstbeoefening’, waartoe de ouderenfondsen en Kunstfactor opdracht gaven aan
het Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie (LESI) onder supervisie van
prof. dr. R.P. Hortulanus.
In het onderzoek is aandacht nodig voor de complexiteit van de begrippen
welzijn (en zingeving), kunstbeoefening (de bandbreedte van passief tot actief,
individueel of collectief ) en ouderen (variatie in achtergrond, behoeften, leefsituatie, gezondheid, e.d.). Vooral als het gaat om de vierde levensfase van
ouderen is de verbinding van kunstbeoefening met de zorg voor ouderen eveneens van belang. Kunstbeoefening kan in dat opzicht een belangrijke bijdrage
leveren aan de ouderenzorg.
Maar mogelijkheden en belemmeringen voor kunstbeoefening doen zich niet
alleen in de ouderenzorg voor. Ook in meer algemene zin kan, zowel in de sfeer
van de publieke voorzieningen als vanuit particuliere initiatieven, de toegang
tot actieve kunstbeoefening belemmerd worden of kunnen nieuwe kansen niet
benut worden.
Het is daarom van belang een analyse te maken van het krachtenveld van
betrokken actoren, wil men kunstbeoefening door ouderen effectief kunnen
stimuleren of faciliteren. De teruglopende publieke investeringen, de niet
verkende mogelijkheden van aanvragen bij private fondsen, onbekendheid met
de behoefte aan ondersteuning van initiatieven van ouderen zelf, de participatiedoelstellingen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de discussie
over aanvullende zorg in verzorgings- en verpleeghuizen, maken de maatschappelijke relevantie van een stimulerings- en faciliteringsprogramma evident.
Om tot een goede beoordeling te komen van de impact die actieve kunstbeoefening kan hebben op het welzijn van ouderen zal in dit onderzoek allereerst
teruggegrepen worden op reeds verrichte studies naar de effecten van kunstbeoefening op welzijn. Vervolgens is een aantal projecten van actieve kunstbeoefening geselecteerd en onderzocht. Er zijn zowel interviews met deelnemers als met sleutelpersonen gevoerd. De literatuurstudie en de analyse van
zowel de impact van praktijkprojecten als de -latente- behoeften en initiatieven
van ouderen, alsmede een inventarisatie van het krachtenveld van bestaande
of potentieel betrokken organisaties, vormen vervolgens de ingrediënten voor
een programma voor het stimuleren en faciliteren van actieve kunstbeoefening
door ouderen. Het onderzoek wil op deze wijze bijdragen aan een strategische
visie op lokale samenwerking tussen overheden, vermogensfondsen, professionele maatschappelijke en culturele organisaties, zorg- en welzijnsinstellingen
en -vrijwillige- verbanden van burgers, gericht op het individuele welzijn en de
sociale participatie van ouderen.
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Doel- en vraagstelling
Met het bovenstaande komen we samengevat tot onderstaande doelstelling en
onderzoeksvragen van het onderzoeksproject.
Doelstelling
Het verkrijgen van inzicht in de impact en ervaren baat van actieve kunstbeoefening door ouderen op hun welzijn en het op grond daarvan formuleren van een
stimulerings- en faciliteringsprogramma, waarin meer mogelijkheden worden
geschapen voor actieve kunstbeoefening door ouderen
Centrale onderzoeksvraag
De centrale onderzoeksvraag luidt: Welke rol speelt kunstbeoefening in het
welzijn van ouderen, en hoe kan op grond daarvan kunstbeoefening door
ouderen effectief worden gestimuleerd en gefaciliteerd?
Deze vraag leggen we uiteen in zeven deelvragen:
1 Welke categorisering van ouderen is relevant en wat zijn de factoren in
kunstbeoefening die voor de diverse categorieën een specifieke rol spelen?
2 Hoe zijn bestaande praktijken van actieve kunstbeoefening ingericht, wat
zijn voor het welzijn van ouderen werkzame factoren en hoe ervaren de
deelnemers deze praktijken?
3 Wat zijn de ervaringen en behoeften van ouderen die (tijdelijk) niet aan genoemde praktijken deelnemen t.o.v. hen die permanent deelnemen
4 Welke actoren zijn betrokken -of zouden betrokken moeten zijn- bij de
kunstbeoefening van ouderen in het algemeen en de praktijkprojecten in
het bijzonder en wat is hun invloed?
5 Welke criteria kunnen geformuleerd worden, waaraan projecten en activiteiten, gericht op kunstbeoefening van ouderen, moeten voldoen, willen ze
aansluiten bij de behoeften van onderscheiden categorieën ouderen
6 Wat zijn de inhoudelijke criteria voor het beoordelen van effectieve projecten en activiteiten gericht op actieve kunstbeoefening van ouderen en
aan welke beleidsmatige, organisatorische en financiële randvoorwaarden
moet daarbij worden voldaan?
7 Wat zijn de contouren van een stimulerings- en faciliteringsprogramma
voor actieve kunstbeoefening voor ouderen?
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1.3

De opzet van het project
Het onderzoek bestaat uit vier op elkaar voortbouwende deelonderzoeken.
1

Een literatuurstudie naar ouderen, welzijn en praktijken van kunstbeoefening
Het onderzoek start met een gerichte literatuurstudie om te komen tot:
■■ een nadere, wetenschappelijke invulling van de relatie tussen kunst
beoefening door ouderen en hun welzijn;
■■ een verkenning van evaluatieonderzoek naar praktijkprojecten met als
doel de voornaamste factoren, die relevant zijn voor de relatie tussen
kunstbeoefening door ouderen en het welzijn bij ouderen, te traceren;
■■ een verkenning van het krachtenveld.

2 Een empirisch onderzoek naar geselecteerde praktijkprojecten ‘kunstbeoefening door ouderen en welzijn’
Het doel van dit deelonderzoek is meerledig en samen te vatten als het
inventariseren van:
■■ werkzame elementen in de inhoud en opzet van de projecten;
■■ argumenten van initiatiefnemers waarom de projecten op deze wijze
zijn ingericht en wat de kracht ervan uitmaakt (voor zowel de deel
nemers als de politieke en maatschappelijke omgeving);
■■ de ervaringen, belevingen en wensen van de ouderen in de projecten;
■■ de samenstelling en rol van het aanwezige ‘krachtenveld’.
Het design van dit onderzoek bestaat uit een multiple case study. Er zijn 12
projecten op een doelgerichte wijze geselecteerd. De cases zijn zodanig geselecteerd dat ze een brede variatie in typen projecten weergeven. De variatie wordt gebaseerd op de verrichte literatuurstudie, waarbij de aandacht zal
uitgaan naar kenmerken zoals: domeinen van kunstbeoefening, categorieën
deelnemende ouderen, typen initiatiefnemers, maatschappelijke inbedding,
georganiseerdheid van de verbanden. Voorafgaand aan de selectie worden de
projecten gescreend op relevantie (o.a. aanwezigheid van informatie, mate van
activiteit).
In alle cases zijn ouderen, initiatiefnemers en andere sleutelpersonen
geselecteerd voor interviews. Voor de meeste projecten zijn tien ouderen geïnterviewd en circa vijf andere betrokkenen. Bij een aantal projecten gaat het om
kleinere aantallen interviews. In totaal zijn 55 deelnemers en 33 sleutelpersonen geïnterviewd. De interviews zijn door een beperkt aantal gericht getrainde
interviewers uitgevoerd en woordelijk getranscribeerd. Daarnaast zijn projectdocumenten bestudeerd en observaties uitgevoerd op de locaties. Naast deelnemers aan de projecten zijn ook ouderen ondervraagd die hebben deelgeno-
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men aan de projecten maar die daarmee gestopt zijn, de zogenaamde afhakers.
De wensen, opvattingen, behoeften en eerdere ervaringen van deze ouderen
worden benut voor het verkrijgen van een scherper beeld van de werkzame
elementen in de kunstprojecten.
De selectie van de cases is inhoudelijk verantwoord vanuit de literatuurstudie.
In eerste instantie was daarbij sprake van parallelle selectie, waarbij de cases
voor de dataverzameling tegelijkertijd worden vastgesteld. In een later stadium
bleek echter dat er bepaalde leemtes waren, met name wat betreft informele
initiatieven, community art en participatie van allochtonen, en is er gekozen
voor een aantal extra cases. De interne validiteit van de case study wordt verzekerd door de gerichte literatuurstudie en door het hanteren van een diversiteit
aan databronnen per case. De externe validiteit wordt geoptimaliseerd door
de gerichte variatie in de cases (zodat patronen en mechanismen in diverse
domeinen en bij diverse subcategorieën ouderen vastgesteld kunnen worden)
en door het zoveel mogelijk vergelijkbaar houden van bepaalde contextfactoren. Daarna worden vergelijkbare categorieën ouderen onderzocht, die (tijdelijk) niet meer aan de onderzochte praktijken deelnemen.
3 Een krachtenveldanalyse van de actoren die betrokken zijn bij kunstbeoefening van ouderen
In eerste instantie zijn de krachtenvelden rond de onderzochte praktijkprojecten geanalyseerd, gebaseerd op de informatie die uit de interviews naar voren
kwam. Daarnaast vond ook een meer algemene krachtenveldanalyse rond de
kunstbeoefening door ouderen plaats. Rondom de onderzochte projecten
bevindt zich immers een ruimer veld van organisaties en partijen die een rol
spelen of kunnen spelen in de praktijk van de kunstbeoefening door ouderen.
Om ook inzicht te krijgen in dit veld zijn zogenaamde casusoverschrijdende
interviews uitgevoerd. In de analyse worden kunstinstellingen, informele
verbanden van ouderen, overheden, financiële instellingen, fondsen, ouderenen kunstbonden, universiteiten en hogescholen, zorg- en welzijnsorganisaties
betrokken. Bekeken wordt welke actoren en organisaties relevant zijn voor het
te ontwikkelen stimulerings- en faciliteringsprgramma. Onderzocht wordt
onder welke condities men als partij zal meedoen en wat de invloed daarvan
kan zijn.
4 De formulering van een stimulerings- en faciliteringsprogramma
Het doel hiervan is het ontwikkelen van een gedifferentieerd stimuleringsen faciliteringsprogramma voor actieve kunstbeoefening door ouderen, met
de gewenste effecten op hun welzijn en zingeving. In dit programma worden
de bevindingen van de drie voorgaande deelstudies verwerkt tot en vertaald
in een praktisch toepasbaar programma. Belangrijke aandachtspunten zijn,
naast bestaande door professionals aangeboden praktijken, het aangeven van
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de mogelijkheden tot het faciliteren en ondersteunen van dat wat informeel
reeds gaande is, hierbij rekening houdend met de in kaart gebrachte krachtenvelden. Daarbij zal specifiek aandacht gegeven worden aan de rol die vrijwilligers, welzijnsorganisaties en particuliere fondsen in dat krachtenveld kunnen
spelen. Het programma omvat verder criteria voor het beoordelen van effectieve projecten en een omschrijving van relevante beleidsmatige, organisatorische en financiële randvoorwaarden.

1.4

Gehanteerde begrippen in dit onderzoeksrapport
In de onderzoeksvragen komt een aantal begrippen voor die een nadere afbakening behoeven. In de praktijk worden begrippen vaak door elkaar gebruikt,
maar voor wij verder gaan, willen wij duidelijk stellen welke keuzes wij hebben
gemaakt ten aanzien van de door ons gehanteerde begrippen. Achtereenvolgens
komen aan de orde: ouderen, kunstbeoefening, welzijn, krachtenveld, stimuleren en faciliteren.

1.4.1 Ouderen
Een korte nadere bepaling van het begrip ‘oudere’ is nodig. Net als de term
‘jongere’ is het begrip ‘oudere’ omgeven met een keur aan definities, opvattingen en misschien ook vooroordelen en in ieder geval bestaan er verschillende
al dan niet theoretische geïnformeerde voorstellingen van. Niet ongebruikelijk is het om een objectieve maat te nemen, zoals dat bijvoorbeeld in recente
SCP-rapporten gebeurt, waarbij drie leeftijdscategorieën worden onderscheiden, namelijk 50-65 jaar, 65-80 jaar en 80 jaar en ouder. De laatste twee categorieën komen min of meer overeen met wat elders de ‘derde’ en ‘vierde’ levensfase wordt genoemd (Liefbroer en Dykstra, 2000).
Bekijken we deze verschillende groepen, dan zien we dat de eerste categorie, de 50-plussers dus, zich in een fase van het leven bevindt waarin de ouder
wordende mens maatschappelijk nog actief is, in de regel ook beroepsmatig.
De tweede groep (de ‘derde levensfase’) bevindt zich in een volgend stadium.
Zij zijn in de regel niet meer beroepsmatig actief maar verkeren vaak nog in
goede gezondheid. Ten slotte is er de groep van 80+ (de ‘vierde levensfase’) die
zich in de herfst van haar leven bevindt en vaak te kampen krijgt met lichamelijke gebreken.
Die indeling in categorieën is logisch maar ook problematisch. Waarom,
bijvoorbeeld, de grens voor de eerste categorie bij 50 getrokken, waarom niet
bij 40, of 55? Belangrijker is echter dat er ook in deze ‘objectieve’ maat allerlei expliciete en impliciete veronderstellingen over ouderdom aanwezig zijn.
Expliciet is de veronderstelling dat lichamelijke klachten een rol spelen in het
welbevinden, en ook dat actieve maatschappelijke participatie daarin belang-
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rijk is. Impliciet wordt verondersteld dat het hebben van een partner en (of )
kinderen een belangrijke rol speelt. Dit zijn echter domeinen van welzijn die in
iedere levensfase een functie vervullen.
Voor dit onderzoek bakenen wij de volgende leeftijdscategorieën af: jonger dan
65 jaar, 65-75 jaar (de derde levensfase) en ouder dan 75 jaar (de vierde levensfase).
Overigens is ouderdom niet een kwestie van leeftijd alleen. Ouderdom kan ook
worden gezien als een situationele of contextgebonden toestand, waarbij het er
maar van afhangt hoe men zijn of haar leeftijd ervaart. Zo vonden Westerhof en
Barrett (2005) in een vergelijkend onderzoek dat er een verband bestaat tussen
de mate van welbevinden en de vraag hoe oud je je voelt: wie zich jonger voelt
dan hij of zij in werkelijkheid is, ervaart meer welbevinden, en dit gaat bovendien meer op in Amerika dan in Duitsland, hetgeen erop wijst dat ook ‘ouderdom’ een cultuurgebonden begrip.
1.4.2 Kunstbeoefening
Wij onderscheiden het begrip kunstbeoefening van het meer algemene begrip
kunstparticipatie. Met het eerste duiden we al die vormen en praktijken aan
die iets zeggen over actieve beoefening van een of andere (amateur)kunstvorm.
Met het tweede wordt een ruimere betekenis aangeduid, namelijk ook de min
of meer passieve vormen van kunstconsumptie, dus bijvoorbeeld het bezoeken van voorstellingen en tentoonstelling zonder daarin een duidelijk herkenbare eigen rol te hebben. Het onderscheid tussen die twee typen is gradueel,
niet absoluut, omdat er allerlei vormen van amateurkunstbeoefening denkbaar
zijn waarin van de beoefenaar betrekkelijk weinig inbreng wordt gevergd en de
meerwaarde kan zitten in ‘het meedoen’, terwijl men andersom kan voorstellen
dat de zogenaamde passieve consumptie van kunst gepaard kan gaan met aan
hoge graad van involvering en verdieping. Niettemin zal in ons onderzoek de
nadruk liggen op kunstbeoefening, dus op die vormen van participatie waarbij
de deelnemer een duidelijk herkenbare actieve rol vervult als producent.
In dit project verstaan we onder een amateurkunstbeoefenaar iemand die kunst
op een niet-professionele basis beoefent. Hij/zij beoefent de kunst als hobby
c.q. liefhebberij en niet vanuit het oogmerk om een kunstprestatie te leveren
waarvoor een materiële beloning verwacht wordt.
1.4.3 Welzijn
In de literatuurverkenning wordt uitgebreid ingegaan op de omschrijving van
het begrip welzijn en de onderscheiden domeinen van welzijn. Hier volstaan
we met het geven van de definitie die daar gegeven wordt. Welzijn kan worden
gedefinieerd als de mate waarin een individu in zijn of haar sociale omgeving
voor zichzelf kwaliteit van leven weet te realiseren.
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1.4.4 Krachtenveld en speelveld
Onder het krachtenveld verstaan wij de verschillende krachten, die bepalend of
van invloed zijn op de opzet, de activiteiten en het voortbestaan van de onderzochte amateurkunstprojecten.
In de krachtenveldanalyse in deel 4 wordt een onderscheid gemaakt in een
analyse van de betrokken actoren en een analyse van de haalbaarheid en
duurzaamheid van het project. In deel 5 wordt het begrip speelveld geïntroduceerd. Een speelveld wordt daarbij opgevat als een potentieel krachtenveld
voor amateurkunstbeoefening door ouderen. Een speelveld kan dan getypeerd
worden als een specifieke constellatie van sleutelactoren in combinatie met
specifieke doelen, die aan initiatieven voor amateurkunstbeoefening ten
grondslag liggen.
1.4.5 Stimuleren en faciliteren
In het programma maken we een onderscheid tussen stimuleren en faciliteren. De bandbreedte van ondersteuningspraktijken kan niet alleen met de term
‘stimuleren’ worden gedekt.
Stimuleren kan zich bijvoorbeeld richten op het activeren van ouderen om meer
aan kunstbeoefening te doen (bijv. door sociaal geïsoleerde ouderen, ouderen
die zorg nodig hebben, ouderen in een transitiefase van hun leven). Stimuleren
kan zich ook richten op organisaties om kunstbeoefening (of ouderen als
aparte doelgroep) meer te integreren in hun doelstellingen, arrangementen en
programma’s: bijv. bij programma’s voor wonen/welzijn/zorg, scholingsaanbod, aanbod van kunstencentra of wijkgerichte arrangementen.
Faciliteren daarentegen richt zich bijvoorbeeld op informele initiatiefnemers
en groepen vitale ouderen die al aan amateurkunst doen of dat willen doen. Het
richt zich ook op de actoren die met hun programma’s tegen problemen aanlopen, op het onderwijs, op het beschikbaar stellen van intermediairs etcetera.
Het onderscheid tussen faciliteren en stimuleren in het stimuleringsprogramma is van belang om de juiste match tussen probleem/doelstellingen/
impact en passende maatregelen te vinden. En ook om in de afspraken en
communicatie daarover de juiste invalshoek te kiezen.

1.5

Categorisering
Eén van de deelvragen voor dit project luidt: welke categorisering van ouderen
is relevant en welke factoren in kunstbeoefening spelen voor de diverse categorieën ouderen een specifieke rol? Een categorisering kan zich richten op algemene achtergrondkenmerken van ouderen zelf, bijvoorbeeld naar levensfasen,
mate van zelfredzaamheid, ontvankelijkheid voor kunstbeoefening, woon
vormen etcetera.
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Voor dit onderzoek zijn we in eerste instantie op zoek gegaan naar een specifieke categorisering die de relatie tussen ouderen-kunst-welzijn inzichtelijk
maakt. Op welke welzijnsaspecten bij ouderen is kunstbeoefening van invloed?
De antwoorden op deze vraag zijn relevant om verschillen inzichtelijk te kunnen
maken met andere leeftijdscategorieën. In deel 4 en deel 5 wordt ingegaan op
de mogelijkheden tot categoriseren.
Vigerende ouderentypologieën wonen, welzijn, zorg en geluk
Het onderscheiden van de doelgroep ouderen in typologieën is geen nieuw
fenomeen. Ouderen zijn de afgelopen decennia steeds moeilijker in te delen
als een eenduidige doelgroep. Een belangrijke reden is dat zij in toenemende
mate minder voorspelbaar en minder homogeen invulling geven aan de derde
en vierde levensfase. Ook zijn ‘nieuwe ouderen’ vanwege hun actieve levensstijl
en relatieve welvaart een interessante afzetmarkt geworden voor aanbieders
van diensten en producten op het gebied van wonen, welzijn, gezondheid en
geluk. In verschillende sectoren worden ouderen dan ook steeds vaker vanuit
marketingperspectief ingedeeld in doelgroeptypologieën.
Zo onderscheidt Woonzorg Nederland met betrekking tot het woon- en
welzijnsaanbod: ‘de aktieven’, de ‘rustgevenden’, de ‘contactzoekers’ en de
’statusgevoeligen’ (Amersfoort, 2010). Voor innovaties in zorg en preventie is de typologie ontwikkeld van de Minder Zelfredzame, Pragmatische en
Maatschappijkritische Zorgcliënten (Motivaction, 2009).
Met betrekking tot het aanbod aan vrijetijdsbesteding worden Hedonisten,
Nieuwsgierigen, Worstelaars en Degelijken onderscheiden (Overbeek,2011).
De Thuiskunstenaars, Verenigingsgangers, Netwerkers, Hoppers, Makers en
Shoppers zijn voorbeelden van algemene profielen van amateurkunstenaars
(Kunstfactor, 2010). In deze profielen gaat het om de wijze waarop zij hun
kunst beoefenen. Er is daarbij geen onderscheid gemaakt naar leeftijdscategorieën.
Bij het ontwikkelen van een passende typologie voor dit onderzoek onderzoeken we of de vigerende typologieën voor ouderen in de termen van wonen,
welzijn, zorg en geluk relevant kunnen zijn. Welke typologieën sluiten bij dit
project aan, gelet op de specifieke bevindingen uit de interviews? En op welke
punten moeten de vigerende typologieën bijgesteld of aangevuld worden voor
oudere amateurkunstenaars?
Categoriseren naar typen aanbod
Een switch in perspectief van doelgroep naar aanbodzijde is ook een optie voor
het gebruik van typologieën. Daarbij valt te denken aan een typologie die gebaseerd is op typen kunstvormen, initiatiefnemers, organisatiewijzen, randvoorwaardelijke maatregelen, actoren, contexten en settings, waarbinnen aanbod
is geïnitieerd.
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Een dergelijke typologie kan behulpzaam zijn voor een betere afstemming van
aanbod, een beter samenspel tussen het aanbod aan amateurkunstinitiatieven
en de behoeften van ouderen en het goed faciliteren van eigen amateurkunstinitiatieven van ouderen zelf.
Getrapte categorisering
Bekeken zal worden of het mogelijk is typologieën in het faciliterings- en
stimuleringsprogramma getrapt in te zetten en niet één typologie als dominante leidraad te gebruiken, maar een aantal typologieën op verschillende
manieren te gebruiken bij het formuleren van passende stimulerings- en faciliteringsmaatregelen, afhankelijk van de invalshoek.
Een dergelijke getrapte typologiebenadering kan helpen om beter te weten te
komen welke groepen ouderen op het gebied van amateurkunst anders of meer
gestimuleerd of gefaciliteerd moeten worden. Maar ook welke amateurkunstprojecten voor ouderen met specifieke leeftijdsgerichte maatregelen gefaciliteerd moeten worden en op welke manier algemene amateurkunstinitiatieven
en cursussen toegankelijker gemaakt kunnen worden voor specifieke groepen
ouderen.

1.6

Selectie en introductie van de onderzoekscases
In het voorgaande zijn verschillende aspecten rondom welzijn genoemd die
van belang zijn voor de relatie kunstbeoefening, welzijn en ouderen en relevant
zijn voor het te ontwikkelen stimulerings-en faciliteringsprogramma.
Hier beschrijven we de wijze waarop de selectie van te onderzoeken projecten heeft plaatsgevonden en op welke gronden dat is gebeurd. Er is op ingezet
om een brede variatie in typen projecten weer te geven waarin verschillende
kenmerken terugkomen zoals verschillende disciplines van amateurkunstbeoefening, categorieën deelnemende ouderen, typen initiatiefnemers en organisatoren, maatschappelijke inbedding, motivatie en beoogde doelstellingen,
georganiseerdheid van betrokken actoren. De insteek is dat de geselecteerde
praktijkprojecten in hun variëteit een goed verhaal kunnen vertellen over de zin
van het beoefenen van amateurkunst voor het welzijn van ouderen en antwoord
kunnen geven op de vraag hoe belemmeringen kunnen worden weggenomen bij niet deelnemende ouderen. Dat wil zeggen dat de uitgangspunten in
de selectie van de praktijkprojecten gebaseerd zijn op een elkaar versterkende
bijdrage aan dat verhaal. De praktijkprojecten vormen in dat opzicht een palet
waarbinnen de afzonderlijke projecten in hun eigenheid een aanvullend geheel
vormen.
Na de beschrijving van de selectiecriteria, volgt een korte kenschets van de
onderzochte projecten.
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1.6.1 Selectie van de onderzoekscases
De selectiecriteria die zijn vastgesteld, vinden hun onderbouwing in het
conceptuele kader dat voortkomt uit de literatuurverkenning en de empirische
realiteit van amateurkunstbeoefening door ouderen.
De selectie van praktijkprojecten die in aanmerking komen voor de adviesverkenning is gebeurd aan de hand van de vastgestelde selectiecriteria. De selectiecriteria die te maken hebben met de organisatiewijze van het praktijkproject zijn daarbij leidend geweest. Dat wil zeggen dat er vooral op is gelet dat in
het palet aan projecten een variëteit is van de verschillende kunstvisies die in
de doelstelling en opzet van het project verweven zijn en daaraan verbonden
organisatiecriteria als informele en formele wijze van organisatie en daarmee
samenhangende financiering. De belangrijkste reden van deze prioriteit is dat
de wijze waarop projecten zijn georganiseerd, de meest directe relatie heeft
met (beleidsmatige) randvoorwaarden die nodig zijn voor het realiseren en dus
faciliteren van een praktijkproject.

Selectiecategorie 1
Beoefening van amateurkunst in het praktijkproject
Actieve kunstbeoefening
Centraal in deze adviesverkenning staat de actieve kunstbeoefening. Dat wil zeggen
dat projecten worden geselecteerd die als doel hebben dat deelnemende ouderen
kunst creëren waarvan het resultaat waarneembaar is; de ouderen zijn producenten.
Zo vallen kunstprojecten buiten de selectie waarin ouderen door niet-ouderen
als bron worden gebruikt om kunst te maken (bv. optekenen van levensverhalen door niet-ouderen).
Ook is er niet primair geselecteerd op praktijkprojecten waar ouderen als
toeschouwer of participant, consument zijn van presentaties van kunst. Toch
is ook deze categorie geïnteresseerde ouderen van belang omdat zij inzicht
kunnen geven in eventueel (nog) onvervulde behoeften, opvattingen en belemmeringen met betrekking tot actieve kunstbeoefening.
Amateurkunst
In dit project verstaan we onder een amateurkunstbeoefenaar iemand die kunst
op een niet-professionele basis beoefent. Hij/zij beoefent de kunst als hobby
c.q. liefhebberij en niet vanuit het oogmerk om een kunstprestatie te leveren
waarvoor een materiële beloning verwacht wordt. Dat neemt niet weg dat er
kunstprojecten zijn waaraan amateurs deelnemen waarvan de uitgeoefende
kunstvaardigheid van een dusdanig niveau is dat daar (collectieve) financiële inkomsten uit worden verkregen. Deze gekwalificeerde kunstbeoefening
bevindt zich, geplaatst op een continuüm, in het middenveld tussen amateurkunstbeoefening en professionele kunstbeoefening.
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Bij de selectie van de projecten is er ruimte gelaten voor zowel projecten waar
oudere amateurs geen materiële waardering voor ontvangen, als projecten waar
dat wel het geval is maar niet een vooropgezette motivatie is om deel te nemen.
Disciplines
In de selectie is rekening gehouden met verschillende disciplines amateurkunstbeoefening:
beeldende kunst (waaronder schilderen), dans, nieuwe media (foto/video/
computer), muziek (waaronder zang), schrijven (gedichten, levensverhalen)
en theater.
Ouderen zijn actief binnen alle disciplines, maar vooral binnen de categorieën
muziek (zang) en beeldende kunst (schilderen). Bij de selectie van de projecten
is gestreefd naar vertegenwoordiging van de verschillende typen kunstbeoefening.

Selectiecategorie 2
De doelgroep ouderen in het praktijkproject
Leeftijdsgrens, sekse en etniciteit
De leeftijdsafbakening is ruim genomen in de selectie van de projecten. Uit
de literatuurverkenning is duidelijk geworden dat een nadere bepaling van
‘ouderen’ of ‘ouderdom’ problematisch is op grond van een strikte afbakening
van leeftijd of leeftijdscategorieën. Om die reden is er voor gekozen om projecten te selecteren waaraan ouderen deelnemen boven de 60 jaar. Belangrijkste
motivatie is dat deze leeftijd een levensfase inluidt waarin arbeidsverplichtingen
en zorgtaken voor het gezin wegvallen en dit aanzet geeft tot een hernieuwde
zinvolle levensinvulling. Kunstbeoefening kan een realistische zingeving zijn
die kan inspringen op de ontstane lacune in tijdsbesteding, zelfbevestiging en
voldoening die voorheen door arbeid en zorg werd ingevuld.
In de analyse van de onderzoeksbevindingen zal wel worden gekeken naar
verschillende leeftijdsgroepen van ouderen overeenkomend met verschillende
levensfasen die in de projecten vertegenwoordigd zijn.
Om een zo representatief mogelijk beeld te krijgen van de betekenis van kunstbeoefening voor het welzijn van ouderen is erop gelet dat zowel mannen als
vrouwen meedoen aan de geselecteerde kunstprojecten. Dit neemt niet weg dat
er enkele projecten zijn waar een van de seksen is oververtegenwoordigd.
Het streven was om minstens één kunstproject te selecteren specifiek op de deelname van allochtone ouderen. De reden is dat allochtone ouderen in het algemeen zijn ondervertegenwoordigd in de beoefening van amateurkunst. Door de
selectie van een project waaraan allochtone ouderen meedoen, kan meer inzicht
verkregen worden in de bijzondere inzet die nodig is om deze doelgroep te motiveren en faciliteren om deel te nemen aan amateurkunstbeoefening.
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Bedrevenheid in kunstbeoefening (incidenteel of structureel)
In de selectie is zowel gefocust op kortdurende projecten waaraan ouderen
deelnemen (incidenteel) als voortdurende kunstactiviteiten waaraan ouderen
langdurig meedoen (structureel). De insteek is om meer zicht te krijgen op wat
bedrevenheid in kunstbeoefening doet met het welzijn van ouderen en of en zo
ja hoe het nodig is om kunstbeoefening te stimuleren als een vanzelfsprekende
zinvolle levensinvulling of als een gelegenheidservaring.
De mate van zelfredzaamheid
Er is gezocht naar zowel projecten waarbij de deelnemende ouderen zelfredzaam
zijn en zelf het initiatief tot deelname hebben kunnen nemen, als projecten waar
deelnemende ouderen kwetsbaarder zijn in die zin dat zij afhankelijk zijn van
zorg en begeleiding en er inzet van derden nodig is om deelname te bewerkstelligen (bijvoorbeeld een indicatiestelling of begeleiding vanuit een intramurale
zorgsituatie). Het belang van dit onderscheid is dat de mate van zelfredzaamheid
van ouderen van invloed is op de inzet die nodig is om ouderen te motiveren en
het mogelijk te maken dat zij deel kunnen nemen aan amateurkunstbeoefening.

Selectiecategorie 3
De wijze van organisatie van het praktijkproject
De selectiecriteria die in deze categorie zijn onderscheiden, zullen aan het eind
gezamenlijk worden gemotiveerd omdat de motivatie van de criteria met elkaar
samenhangen.
De beoogde doelstellingen van het project
De praktijkprojecten zijn geselecteerd aan de hand van de vier verschillende
kunstopvattingen die zijn we hierna zullen onderscheiden in de literatuurverkenning in deel 2. Deze kunstopvattingen zijn herleid uit de beoogde doelstellingen en opzet van het geselecteerde praktijkproject. Er is rekening mee
gehouden dat de praktijkprojecten meerdere kunstopvattingen tegelijk in zich
herbergen. In de selectie is daarom gefocust op de meest prioritaire. Ook is er
naar gestreefd dat de selectie van de praktijkprojecten alle vier de kunstopvattingen representeert. Daarmee beogen we inzicht te verkrijgen in de vraag of
er een relatie is tussen de verschillende kunstopvattingen, gerepresenteerd in
de doelstellingen en opzet c.q. signatuur van projecten, en de motivatie van
ouderen om deel te nemen en de impact van deelname op hun welzijn. Kort
resumerend gaat het om de kunstopvattingen:
1 Kunst als doel op zich: de intrinsieke waarde van kunst.
2 Kunst als middel tot een doel: zinvolle tijdsbesteding, gezelschap en ontmoeting. Het deelnemen zelf is belangrijker dan de kunstproductie.
3 Kunst als strategie: ontwikkelen en/of versterken van identiteit. Er is een
(maatschappelijke) emancipatiedoelstelling.
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4 Kunst als therapie: kunst als middel ter verbetering van de (psychische en
fysieke) gezondheid.
De sociale setting
Uitgangspunt bij de selectie van de praktijkprojecten is geweest dat het gaat
om amateurkunstbeoefening georganiseerd in groepsverband. Een vooronderstelling is dat het sociale aspect van amateurkunstbeoefening een aanvullende positieve bijdrage levert aan het welzijn van de deelnemende ouderen. Dit
neemt niet weg dat er praktijkprojecten zijn waar men weliswaar in een groepssetting werkt, maar waar de focus ligt op het individueel en autonoom praktiseren van kunst door de deelnemers.
De organisatie: informeel en formeel
In de selectie van de projecten is rekening gehouden met verschillende wijzen
waarop zij zijn georganiseerd. Er is gezocht naar projecten die zijn ontstaan uit
informeel particulier initiatief, en eventueel zijn geformaliseerd in verenigingsverband, naar projecten georganiseerd vanuit formele organisaties zoals culturele, maatschappelijke en zorginstellingen, belangenorganisaties en private
organisaties. Ook is er gelet op de vraag of en welke professionals er betrokken
zijn bij organisatie en uitvoering.
Bestaansmiddelen
De insteek is geweest om bij de selectie verschillende bestaansmiddelen van
de praktijkprojecten terug te laten komen. Het gaat hier om materiële randvoorwaarden die vaak een relatie hebben met de wijze waarop de kunstactiviteit is georganiseerd. Zo bestaat de belangrijkste bestaansbron voor informele
amateurkunstinitiatieven vaak uit clublidmaatschap of verenigingsgelden en/
of giften van sponsoren en individuele particulieren. Formeel georganiseerde
projecten zijn daarentegen vaak afhankelijk van collectieve, reguliere en private
subsidiestromen en zijn doelstellingen en de boogde doelgroep om die reden
vaak afgeleid van de programma’s die verbonden zijn aan deze subsidiestromen.
Succesvolle deelname
Bij de selectie van de praktijkprojecten is rekening gehouden met de mate
waarin zij succesvol zijn. Er zijn goed lopende en minder goed lopende projecten geselecteerd, daar waar het gaat om het aantal deelnemende ouderen. Er
zijn twee projecten geselecteerd die kansrijk leken en/of succesvol bleken,
maar desondanks niet zijn gecontinueerd vanwege gebrek aan belangstelling
en/of organisatorische en financiële belemmeringen. De bedoeling is om door
middel van een reconstructie van de opzet en organisatie van deze projecten
zicht te krijgen op belemmeringen die niet waren voorzien of (nog) niet zijn
overwonnen en/of kansen die (nog) niet zijn benut.
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Motivatie
De wijze waarop de praktijkprojecten verschillend zijn georganiseerd, geven
verschillende krachtenvelden weer die een rol spelen bij de realisatie van de
amateurkunstbeoefening. Daarmee doelen we op de actoren die al dan niet
een constructieve bijdrage leveren aan het welslagen van de projecten. Het gaat
hier om belanghebbenden in brede zin en de relatie met organisatorische en
beleidsmatige kwesties (van micro tot meso). Die relatie kan van invloed zijn
op het al dan niet aansluiten en tot bloei komen van initiatieven. Om een representatief beeld te kunnen krijgen van de reikwijdte van de verschillende krachtenvelden is rekening gehouden met een variatie van (potentiële) betrokken
actoren. Om die reden is er gekeken naar diverse typen initiatiefnemers (individueel/informeel, professioneel), maar ook gelet op actoren die bij het faciliteren en stimuleren een (al dan niet indirecte) rol hebben of zouden kunnen
(gaan) spelen. Daarbij valt te denken aan bestuurders en beleidsmakers binnen
verschillende instituties, overheden en sectoren als wonen, zorg, welzijn,
kunst en filantropie wetgeving (WMO en AWBZ), indicatiecriteria en toegang
tot deelname, financieringsmogelijkheden.

Selectiecategorie 4
De onderzoeksmogelijkheden in het praktijkproject
Dataverzameling
Bij de selectie is rekening gehouden met de realistische mogelijkheid om empirische data te verzamelen die nodig zijn om antwoord te geven op de onderzoeksvragen. Het gaat hier om observatie van de kunstbeoefening en interviews
met minimaal 10 deelnemende ouderen en 5 andere betrokkenen (initiatief
nemers, organisatoren, sleutelfiguren).
Ook zijn alleen projecten geselecteerd met een looptijd die overlapt met de
planning van de periode waarin empirische data zijn verzameld (voorjaar/
zomer 2011).
1.6.2 Introductie van de onderzoekscases
Uitgaande van de selectiecriteria zijn vervolgens praktijkprojecten op verschillende manieren verzameld. Er is via internet gezocht en er zijn projecten aangeleverd door derden via professionele en persoonlijke informatiebronnen en via
de begeleidingscommissie van deze adviesverkenning. Om een goed realistisch beeld te krijgen van het praktijkproject is gebruik gemaakt van berichtgevingen en beschrijvingen van het project op internet en door middel van mail
en telefonisch contact met betrokkenen. Daarbij is een eerste indruk verkregen van de uitgeoefende discipline van amateurkunst, de beoogde en deelnemende doelgroep, de organisatie van het project en de mogelijkheden om
onderzoek te doen naar deelnemende en niet deelnemende ouderen en andere
betrokkenen. Vervolgens is contact gelegd met de organisatie van het project
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en is op grond van verificatie van de informatie en informatieve aanvullingen
gevraagd om medewerking aan het onderzoek. De organisatoren zijn daarbij
geïnformeerd over de doelstellingen en opzet van de adviesverkenning. Twee
van de benaderde projecten zijn afgevallen, één omdat medewerking uiteindelijk niet verleend kon worden en één omdat het project bij nader inzien toch
niet aan de criteria voldeed.
In eerste instantie zijn vijf projecten geselecteerd te weten Kunstatelier, het
Zeister Mannen Koor, de Niet Meer Zo Piep Show, Tangoplus en Ouderen in
Perspectief. Na een eerste interviewronde bleek behoefte te bestaan om nog
een aantal projecten erbij te betrekken, het Levensloop Oudere Vluchtelingen
Project (LOV) en Introdans en Het Alkmaars Senioren Symfonie Orkest. In de
loop van het onderzoek bleek er nog behoefte te bestaan aan informatie over
informele initiatieven en ‘community art’ projecten en dat resulteerde in een
aantal interviews rond het project Senioren! Van Kunst in de Wijken en interviews en observaties bij Klassiek Cafe en Café Chantant.
Hierna worden de geselecteerde praktijkprojecten geïntroduceerd door een
algemene beschrijving en een verdere beschrijving aan de hand van de selectiecriteria.

Project 1
Kunstatelier
Algemene omschrijving: Ouderen schilderen in een zorgcentrum onder begeleiding van een kunstenaar/activiteitenbegeleider.
Kunstbeoefening: Focus op amateurkunstbeoefening. Er is ook een semiprofessionele presentatie van de geproduceerde kunststukken maar daar ligt niet
de focus op. Zo is er een gelegenheidsboekuitgave met schilderijen van de deelnemers.
Doelgroep: Deelnemers zijn divers qua leeftijd (maar voornamelijk ouderen),
sekse, en etniciteit; kwetsbare wijkbewoners en bewoners van het zorgcentrum
(AWBZ-indicatie ‘activerende begeleiding’ is nodig).
Organisatie: De doelstelling ‘activeren, structuren, zinvolle dagbesteding
en contact’ werkt therapeutisch (bevordering gezondheid door zinvolle
dagbesteding), ook aandacht voor intrinsieke waarde kunstbeoefening;
initiatiefnemer is een kunstenaar, in dienst als “ activiteitenbegeleider”,
formeel georganiseerd binnen zorgcentrum, financiering vanuit AWBZ; veel
animo bij ouderen voor deelname.

Project 2
Zeister Mannenkoor
Algemene omschrijving: Een mannenkoor met een zeer afwisselend repertoire
onder begeleiding van een professionele dirigent. Het omvat werken van de
grootste componisten ter wereld. Er wordt in verschillende talen gezongen
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van (semi) klassiek tot volksmuziek, van opera tot spirituals en van musical tot
kerkmuziek.
Kunstbeoefening: Semiprofessioneel, beoefende zangkunst is gericht op
uitvoeringsniveau voor een breed (internationaal) publiek en uitgave van cd’s
(collectieve inkomstenbron).
Doelgroep: Mannen onder wie veel ouderen boven de 60 van uiteenlopende
leeftijden; zelfredzame ouderen; structurele kunstbedrevenheid, een aantal
ouderen doet al vanaf jongere leeftijd mee (interessant is hier kunstbeoefening
als zingevingkapitaal).
Organisatie: Doelstelling is m.n. intrinsiek, ook middel en strategie (zinvolle
tijdsbesteding, ontmoeting en identiteitsversterking); koor bestaat al 100 jaar
in verenigingsverband/lidmaatschap, gesponsord door fondsen en particulieren; bij uitstek een groepsgerichte praktisering (samenwerking is voorwaardelijk); het koor kampt met afnemende animo/ wil nieuwe leden.

Project 3
Theater de niet meer zo piep show
Algemene omschrijving: De Niet-Meer-Zo-Piep-Show is een show over het
nieuwe ouder worden, over wat te doen na je pensioen? Een podium vol sexy,
rebelse, vrolijke, chagrijnige en brave ouderen. Met live muziek van de NMZPhuisband en koor, twintig bijzondere mensen van 65 t/m 90 jaar die hun ervaringen delen met het ouder worden in een hilarische en ontroerende show. De
ouderdom vanuit een humoristisch perspectief.
Kunstbeoefening: Deelname aan een professioneel eindproduct door
amateurs, podiumkunstbeoefening door ouderen is gericht op uitvoering voor
een breed publiek (oud en jong) in samenwerking met deelnemende professionele acteurs; vaardigheidstraining van deelnemende amateurouderen (‘parels’
in de show/laat ontdekt talent); motivatie deelnemende ouderen niet primair
gericht op financiële beloning.
Organisatie: Doel is kunst als strategie (neerzetten van een positief beeld
over ouderen en ouderdom), ook aandacht voor kunst als intrinsieke waarde;
aanvankelijk informeel initiatief van een oudere acteur Bram van der Vlugt,
formeel georganiseerd door een theaterbureau Harry Kies Producties, bestaans
middelen: reguliere fondsen en particuliere sponsoren en commerciële inkomsten (gereduceerd tarief, winstoogmerk is hier de vraag); afnemende deelname
ouderen in zangkoor.

Project 4
Tangoplus
Algemene omschrijving: Een cursus tangodansen georganiseerd voor ouderen
in 2009 in een seniorentrefpunt in een zorgcentrum met een wijkfunctie. Het
cursusaanbod in deze vorm is niet gecontinueerd.
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Kunstbeoefening: Dansbeoefening was niet gericht op uitvoering voor een
breed publiek.
Doelgroep: Het project was gericht op oudere buurtbewoners; incidentele
kunstbedrevenheid (tijdelijke cursus).
Organisatie: Doelstelling gericht op bewegen en ontmoeting; formeel georganiseerd in samenwerking met zorgorganisatie ‘Beweging 3.0’ dansschool
Cheek2Cheek en een vrijwilligersorganisatie; cursusgeld (gereduceerd tarief );
te weinig animo van deelnemende mannen; geen vervolg door gebrek aan
iemand die hier verder werk van maakte.
Een informeel initiatief van één van de cursisten om de cursus ook in een andere
plaats aan te bieden, is uiteindelijk niet doorgegaan.

Project 5
Ouderen in perspectief
Algemene omschrijving: Ouderen in Perspectief is een sociaal-maatschappelijk
kunstproject dat vanaf 2008 acht keer in verschillende Nederlandse zorgcentra
is uitgevoerd en aflopend gesubsidieerd. Er werden in die huizen steeds vijf
bewoners benaderd die in staat zijn om met een fotocamera te leren werken en
zo portretten te maken met behulp van verhalen van medebewoners. Na afloop
van de subsidie is er geen vervolg geweest terwijl dat wel de bedoeling was.
Kunstbeoefening: Kunstbeoefening werd steeds afgerond met een boek en
een expositie in het betreffende zorgcentrum, niet gericht op presentatie voor
een breed publiek, er was wel sprake van vaardigheidstraining fotografie; het
project zelf heeft veel media-aandacht gekregen.
Doelgroep: De ouderen die hebben deelgenomen en beoogd voor vervolg
waren kwetsbare ouderen woonachtig in zorgcentra; het ging om incidentele
kunstbedrevenheid.
Organisatie: Doelstelling gericht op kunst als middel, ontmoeting en bevorderen
van sociale contacten tussen bewoners; groepsgeorganiseerde bijeenkomsten en
individuele beoefening van fotografie; formeel georganiseerd, idee, initiatief en
uitvoering door een kunstenaar, georganiseerd door ANBO en mede mogelijk
gemaakt door verschillende type financiering waaronder reguliere fondsen.

Project 6
Levensloop oudere vluchtelingen Wageningen
Algemene omschrijving: Ongeveer tien bijeenkomsten van oudere vluchtelingen om hun levensverhaal te vertellen ondermeer door middel van creatieve expressie. Het idee van de LOV-projecten kwam van Vluchtelingenwerk
Nederland en de Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie schreef
een handboek hiervoor. LOV is een format, dat op veel plekken in Nederland is
uitgevoerd. In Wageningen wordt het georganiseerd door Vluchtelingenwerk
Midden Gelderland met subsidie van de gemeente.
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Kunstbeoefening: Het vertellen van levensverhalen; creatieve expressievormen
zoals schilderen, tekenen, boetseren, collages maken en dergelijke. De kunstbeoefening is ondergeschikt aan het doel.
Doelgroep: oudere vluchtelingen, vanaf 50 jaar. Er is in de praktijk geen sprake
van een harde leeftijdsgrens. Vluchtelingen zijn over het algemeen vroeger
‘oud’, hebben vaak lichamelijke en geestelijke belemmeringen.
Organisatie: Doel is het doorbreken van sociaal isolement door middel van
creatieve expressie. Begeleiding door een kunstenaar, waarvan sociale vaardigheid gevraagd wordt naast artistieke vaardigheden. Continuïteit in Wageningen
is onduidelijk. Men is daar gestart met een vervolgproject, Grijs is Kleurrijk,
waarbij naast allochtone ook autochtone deelnemers zijn en waarbij de kunstbeoefening een andere rol gekregen heeft. Het gaat nog wel steeds om uitwisseling van levensverhalen.

Project 7
Introdans A, Arnhem
Algemene omschrijving: Danscursussen georganiseerd door de afdeling
educatie van Introdans. Daarnaast biedt de cursus ook een kennismaking met
alle aspecten van het dansgezelschap Introdans, zoals een excursie door het
gebouw, het bijwonen van een repetitie, contact met choreografen en dergelijke. Bij de lessen wordt rekening gehouden met de beperkingen van oudere
mensen.
Kunstbeoefening: Dansbeoefening was niet gericht op uitvoering voor een
breed publiek.
Doelgroep: 55-plussers; cursisten zijn afkomstig uit Arnhem en wijde omgeving.
Organisatie: Doel is dansen en bewegen door ouderen op muziek en het laten
kennismaken met het dansgezelschap in al zijn facetten (educatief doel).

Project 8
Introdans B, Arnhem
Algemene omschrijving: Een wijkgericht, kortdurend project dat twee keer is
uitgevoerd (Swing On South en Swing On 2). Initiatiefnemers zijn de gemeente
in de persoon van de cultuurscout en SWOA (Stichting Welzijn Ouderen
Arnhem). De laatste zorgde mede voor de werving van ouderen. Introdans
leverde medewerking van een buitenlands dansgezelschap.
Kunstbeoefening: Dans in het kader van buurt en wijkactiviteiten. Optreden in
Musis Sacrum als intermezzo bij professionele optredens van Introdans. Er is
veel sociale begeleiding
Doelgroep: Actieve deelname: alle leeftijden maar met extra inspanningen om
ouderen erbij te betrekken; passief: wijk(buurt)bewoners
Organisatie: Doel is het betrekken van wijk(buurt)bewoners bij dansen; continueren van dansprojecten in buurthuizen of wijkcentra.
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Project 9
Alkmaars Senioren Symfonie Orkest
Algemene omschrijving: Een symfonieorkest met een specifieke bezetting
voor senioren dat tot doel heeft lichtvoetige en goed speelbare composities
uit te voeren. Voortgekomen uit een particulier initiatief. Er is een relatie met
welzijnsorganisatie de Wering, maar die beperkt zich tot een kleine financiële
bijdrage.
Kunstbeoefening: Wekelijkse repetities en diverse optredens per jaar, voornamelijk in verzorgingshuizen.
Doelgroep: Ouderen die muziek willen maken in een symfonieorkest. De leeftijdsgrens is losgelaten, maar ligt gemiddeld ruim boven de 60.
Organisatie: Het dagelijks bestuur regelt alle zaken. De dirigent heeft een
belangrijke rol: hij kiest het repertoire, zorgt voor de keuze van en de arrangementen van de te spelen stukken. Het aanstaand vertrek van de dirigent is een
bedreiging van het voortbestaan. De financiële situatie laat de hogere kosten
van een nieuwe dirigent niet toe. Verzorgingshuizen trekken zich meer terug
wat betreft optredens.

Project 10
Senioren!, Kunst in de Wijken, Delft
Algemene omschrijving: Senioren! Is één van de projecten van Kunst in de
Wijken, een projectbureau dat door de gemeente Delft is opgezet en nu op weg
is naar zelfstandigheid. Het is een eenmalig project, maar men probeert een
doorstart te maken. Ouderen vertellen hun verhaal door middel van liedjes,
sketches en dergelijke. Welzijnsinstellingen hielpen bij werving van deel
nemers.
Kunstbeoefening: Ondergeschikt aan het verhaal dat men vertelt, maar
moet wel zekere kwaliteit hebben. Betekenisgeving aan je leven door kunst.
Optredens in wijkcentra, ook buiten de eigen wijk en woonplaats.
Doelgroep: Actieve deelname: 65 plussers uit de wijk, zelfstandig wonend,
vaak wat lager op de sociale ladder; passieve deelname als (inter-acterende)
toeschouwer bij optredens: oudere wijkbewoners.
Organisatie: De artistieke begeleiding van de groep is in handen van de dirigent/arrangeur, de sociale in handen van de projectleider. Doel is het werken
aan leefbaarheid in de wijken door middel van kunst.

Project 11
Klassiek Cafe, Amsterdam
Algemene omschrijving: Oorspronkelijk een informeel initiatief door een
Amsterdammer die van zingen hield en zijn keuken beschikbaar stelde voor
een ieder die wilde zingen. Uitgegroeid na 25 jaar tot een groep van ongeveer
50 mensen die 2 x per maand samenkomen in een buurthuis om te zingen en/
of naar elkaar te luisteren, begeleid door een professionele pianist. Aan het
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eind van de middag is een maaltijd beschikbaar. Het café is eind 2011 gestopt
omdat de accommodatie niet langer beschikbaar is en geen nieuwe accommodatie gevonden kan worden. Ook de ouderdom en ziekte van de voorzitter en
gebrek aan een opvolger spelen een rol.
Kunstbeoefening: Zang; er is geen ballotage, maar men moet wel muziek
kunnen lezen. Bij te weinig talent is er wel (zachte) druk om niet meer op te
treden.
Doelgroep: (Beginnende) zangers die een laagdrempelig podium zoeken; in
de praktijk treden veel 65 plussers op, maar er zijn ook jongeren die er zingen.
Zangers en luisteraars zijn afkomstig uit Amsterdam en verre omtrek (Noord
Holland boven het kanaal; de verdere Randstad).
Organisatie: Voorzitter regelt de zaken samen met zijn vrouw. Er is een belangrijke rol voor vrijwilligers (koken, bediening, kassabeheer). Inkomsten uitsluitend uit entreegelden.

Project 12
Cafe Chantant, Amstelveen
Algemene omschrijving: Dit project is te vergelijken met Klassiek Café. Ook
hier is sprake van een informeel initiatief, van een laagdrempelig podium voor
zangers 1 x per maand, en helaas, ook van stopzetting. Het grote verschil met
Klassiek Cafe is dat bij dit project een welzijnsorganisatie een grote rol heeft
gespeeld.
Kunstbeoefening: Zang onder begeleiding van een professionele pianist.
Doelgroep: Ouderen die willen zingen of van een optreden willen genieten
Organisatie: Informeel initiatief. De website toont professioneel. Er is mede
werking van een welzijnsorganisatie en er zijn sponsors (winkelcentrum).

1.7

Opzet van het onderzoeksrapport
In de inleiding, deel 1, zijn de achtergronden van het onderzoek belicht en de
onderzoeksvragen en gehanteerde begrippen gedefinieerd. Na een stuk over
categoriseren komen de selectie en de beschrijving van de onderzochte cases
aan de orde.
In deel 2 wordt verslag gedaan van de literatuurverkenning, die uit drie onderdelen bestaat: een meer theoretisch deel, het verslag van een quickscan naar
verricht onderzoek omtrent kunstbeoefening door ouderen en een verkenning
in het krachtenveld waarbinnen de amateurkunstbeoefening door ouderen
zich afspeelt.
In deel 3 worden de begrippen uit de literatuurverkenning verder geoperationaliseerd en wordt het praktijkonderzoek naar de deelnemers en vroegere deel-
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nemers beschreven. Daarna volgen de presentatie van de onderzoeksresultaten en de conclusies, waarbij teruggekoppeld wordt naar de deelvragen van het
onderzoek.
In deel 4 staat de krachtenveldanalyse rond de onderzochte cases centraal.
Daarbij is gebruik gemaakt van informatie verkregen uit interviews met sleutelpersonen van de betrokken cases en van de informatie die verkregen is uit
aanvullende, casusoverschrijdende interviews.
In deel 5 wordt het begrip speelveld geïntroduceerd en bekeken hoe op grond
van de resultaten van het praktijkonderzoek en de krachtenveldanalyse de
contouren van een stimulerings- en faciliteringsprogramma aangegeven
kunnen worden.

1.8

Conclusie
Het toenemend aantal ouderen en de toenemende levensverwachting maken
aandacht voor een waardige en zinvolle invulling van de derde en vierde levensfase steeds urgenter. Ook de verwachting van de steeds hoger oplopende
kosten van de zorg, samenhangend met de toename van het aantal ouderen,
vraagt om bezinning.
Kunstbeoefening kan in dit verband een beleidsrelevant thema zijn. Relevant,
omdat kunstbeoefening, behalve een expressievorm, een middel kan zijn dat
een zekere impact heeft op meerdere levensterreinen en kan voorzien in belangrijke randvoorwaarden waarmee mensen (opnieuw) tot welzijn en kwaliteit van
leven en zelfsturing komen. Afgeleide doelen als activering, verbinding, participatie en preventie kunnen vorm krijgen met behulp van amateurkunstbeoefening, althans wanneer die strategisch ingezet worden. De vraag is wel wie
kunstbeoefening als beleidsthema in tijden van terugtredende overheden en
veranderingen in de fondsenwereld, concreet inhoud gaan geven.
Ondanks de ontwikkelingen en de erkende relevantie is er in de amateurkunstsector en in onderzoeken naar amateurkunst nog weinig aandacht voor
amateurkunstbeoefening door ouderen.
De ouderenfondsen Stichting RCOAK en het fonds Sluyterman van Loo enerzijds en Kunstfactor (sectorinstituut voor amateurkunst) anderzijds, hebben
het LESI (Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventies) opdracht gegeven
voor een onderzoek naar kunstbeoefening door ouderen met als doel het
verkrijgen van inzicht in de impact en ervaren baat van actieve kunstbeoefening
door ouderen op hun welzijn,en in de belemmeringen en succesfactoren die
daarbij een rol spelen.
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Dit onderzoek bestaat uit vier deelonderzoeken: een literatuurverkenning, een
praktijkonderzoek naar twaalf amateurkunstprojecten, een analyse van het
krachtenveld van actoren en het aangeven van de contouren van een stimulerings- en faciliteringsprogramma gericht op actieve kunstbeoefening op lokaal
en regionaal niveau.
Met de kennis uit het onderzoek willen Kunstfactor en de ouderenfondsen
vorm geven aan het gericht stimuleren en faciliteren van initiatieven.

2. Literatuurverkenning

2

Literatuurverkenning
Het eerste deelonderzoek is een literatuurverkenning. Deze bestaat uit drie
onderdelen. Het eerste deel is een meer theoretische verkenning over de relaties tussen kunst, welzijn en ouderdom. Het tweede deel betreft de resultaten
van ‘desktopresearch’, een quickscan naar verricht onderzoek omtrent kunst
beoefening door ouderen. Het derde deel, ook het resultaat van ‘desktopresearch’, heeft het krachtenveld rond het kunstaanbod voor ouderen als onderwerp.

2.1

Kunst, welzijn en ouderdom een theoretische verkenning
Deze literatuurverkenning dient als onderbouwing van het onderzoeksmodel
en heeft het karakter van korte conceptuele analyse van welzijn, actieve kunstbeoefening en ouderen. In deel 3 worden deze begrippen nader geoperationaliseerd.
Welzijn en welbevinden
In de praktijk worden binnen de sociale wetenschappen welzijn en welbevinden van elkaar onderscheiden. Welzijn wordt binnen sommige theorieën
opgevat als ‘sociale autonomie’ of ook als ‘communicatieve zelfsturing’ (zie
Houben, 2009). Welbevinden wordt doorgaans opgevat als een persoonlijke
of gerapporteerde toestand van betrekkelijke tevredenheid. Waar die tevredenheid betrekking op heeft, hangt af van het individu. Waar de één zich ‘wel
bij bevindt’, daar knapt de ander op af. In die zin is welbevinden subjectief en
onvergelijkbaar. Je kunt het aanbieden noch aanschaffen maar wél faciliteren.
De vraag is echter wat gefaciliteerd dient te worden. Beleid dat zich uitsluitend op welbevinden richt is daarom gedoemd te verzanden in een moeras van
tegenstrijdige opvattingen en gevoelens. Welzijn, aan de andere kant, krijgt een
meer afgebakende inhoud waarin zowel recht wordt gedaan aan het subjectieve, autonome welbevinden als tegelijkertijd aan de onlosmakelijk daaraan
verbonden relationele en sociale kant ervan. We zijn in andere woorden voor
ons welbevinden afhankelijk van anderen.
Welzijn kan zodoende worden gedefinieerd als de mate waarin een individu in zijn of haar
sociale omgeving voor zichzelf kwaliteit van leven weet te realiseren of wat meer abstract
geformuleerd, zoals Hortulanus et al (1997, p.67) het uitdrukken, als ‘instem
ming met het bestaan, als zelfbevestiging’.
Bovenstaande definitie laat toe dat er domeinen kunnen worden aangeduid
waarop welzijn betrekking heeft, en dat er randvoorwaarden en condities
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worden gevonden die tot ‘kwaliteit van leven’ leiden, maar ook factoren die
daaraan afbreuk kunnen doen, zoals bijvoorbeeld relatieve armoede, eenzaamheid of lichamelijke achteruitgang. Voorts laat deze opvatting toe dat welzijn
wordt begrepen als iets wat kan worden gefaciliteerd en gestimuleerd met
behulp van initiatieven en maatregelen die al dan niet door de overheid, semioverheid of andere partijen worden genomen. Ter voorkoming van verwarring
zij hier ten slotte nog opgemerkt dat welzijn in deze zin in de Engelstalige literatuur ‘well-being’ wordt genoemd.
Domeinen van welzijn
Pogingen om ‘welzijn’ in een gecontextualiseerde vorm te operationaliseren
zijn legio. Wij geven geen uitputtend overzicht van de literatuur (zie Hortulanus
et al, 1997), en verlaten ons op een bekend paradigma dat door Petzold (2003)
werd gedefinieerd en dat een groot aantal benaderingen in zich herbergt.
Analoog aan de ‘schijf van 5’ waarmee in de voedingswetenschappen wordt
aangegeven welke voedingsstoffen onontbeerlijk zijn voor het lichaam (zonder
dat gegarandeerd wordt dat consumptie ervan gezondheid oplevert en zonder
dat ze bepalen wát er gegeten moet worden), onderkent Petzold vijf domeinen
van welzijn, die alle eveneens onontbeerlijk zijn voor een goede ‘kwaliteit van
leven’, hoewel ook hier op het niveau van de concrete invulling niet van een
normatieve benadering gesproken kan worden. De vijf welzijnsdomeinen van
Petzold zijn:
1 Lichamelijk en psychische gezondheid
2 Sociaal netwerk
3 Materiële omstandigheden
4 (Maatschappelijke) activiteiten
5 Zingeving en inspiratie
De vijf domeinen behoeven geen uitgebreide toelichting, de meeste spreken voor
zichzelf. Welzijn wordt in het algemeen bevorderd door een goede gezondheid,
voldoende financiële middelen, een sterk sociaal netwerk, voldoende ontplooiingsmogelijkheden, enzovoorts. Omgekeerd wordt het verlies ervan ervaren
als een belemmerende factor in het subjectieve welbevinden. De domeinen van
welzijn kunnen worden begrepen als bronnen waaruit kan worden geput. In
deel 2 zullen deze verder uitgediept worden.
Interessant is voorts de onderverdeling van Hortulanus et al (1997) van de
domeinen van welzijn in verschillende ‘lagen’ of ‘schillen’. Enerzijds onderkennen zij een laag of schil die sterk op het individu is gericht en te maken
heeft met sociaalpsychologische weerbaarheid, zoals zelfstandigheid en zelfbepaling, en met individuele zingeving. Anderzijds is er een structurele laag
die juist meer te maken heeft met de maatschappelijke positionering en met
de sociale omgeving en het leefklimaat van het individu. Een derde laag wordt
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als ‘grensvlak’ aangeduid, waarin individu en omgeving samenkomen en waar
sociale contacten, interactie met anderen, ontplooiingsmogelijkheden, enzovoorts centraal staan.
Welzijnsprogramma’s van de overheid zijn van oudsher niet gericht op de
‘individuele schil’ noch op dat grensvlak maar juist op de ‘structurele laag’,
op het faciliteren van mogelijkheden, randvoorwaarden enzovoorts, waaronder dergelijke programma’s kunnen functioneren, in de veronderstelling dat
gebruikers daar het nut zelf van inzien. Zo hoopt men dat via het versterken van
het sociale leefklimaat de psychosociale gezondheid en in laatste instantie ook
de weerbaarheid van de burger wordt versterkt. Voor de burger echter is een
ander spoor minstens zo belangrijk. Dat loopt in omgekeerde richting vanuit
individuele betekenissen, persoonlijke contacten en interesses naar structurele
aspecten in de omgeving. Persoonlijke betekenisgeving vervult in dat pad juist
een kernfunctie omdat het kaders (normen) aangeeft waarbinnen afwegingen
worden gemaakt en waarbinnen het belang van gebeurtenissen wordt bepaald.
We komen daarmee uit op een domein van welzijn dat relatief ondergewaardeerd is: zingeving.
Welzijn en welvaart
Hoewel zingeving als welzijnsdomein een belangrijke plek in het leven inneemt,
heeft het niet de aandacht gekregen die het verdient, althans niet in WestEuropa (in de Verenigde Staten wordt dit domein hoger gewaardeerd maar
krijgt het tevens een sterk religieuze inkadering, zie bijvoorbeeld Edmondson
en Von Kondratowitz, 2009).
Eén van de redenen waarom zingeving wordt ondergewaardeerd, is dat zij in
de geseculariseerde Westerse maatschappij in de loop van de 20e eeuw steeds
meer als een vorm van negatieve vrijheid is opgevat, als een domein waarvan
men zich zoveel mogelijk moet zien los te maken (‘vrij van de druk van religie’,
‘geen vaste zuilen!’). In zoverre zingeving wel als een positieve vorm van vrijheid
werd gezien - als een vorm van persoonlijke betekenisgeving en groei - lijkt het
steeds meer als een zuiver particuliere zaak te zijn opgevat en was men beducht
hieraan een collectieve notie te verbinden, alsof iedere suggestie van gedeelde
normativiteit meteen het gevaar van betuttelende of ideologische indoctrinatie
met zich mee bracht. Zingeving, geloof, levensovertuiging en betekenisgeving
speelden zich af achter de voordeur en dat moest ook maar liever achter de
voordeur blijven, zo leek het. Tegelijk ging er relatief veel aandacht uit naar de
‘fysieke’ kant van welzijn, dus naar de materiële pijler en naar de lichamelijke
kant van gezondheid.
Zo is door de toegenomen welvaart het verwacht aantal in welzijn nog door
te brengen jaren (de ‘happy life expectancy’) na 1970 sterk toegenomen. Daar
zij tevens bij opgemerkt dat ‘welzijn’ werd teruggebracht tot een smal of in
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ieder geval eenzijdig traject, waarin de structurele positie van de burger en
diens lichamelijke en materiële omstandigheden voorop stonden, en waarin
aan psychische gezondheid en psychosociale weerbaarheid minder aandacht
werd besteed. Bovendien is het de vraag of er niet een bovengrens bestaat aan
de verwachting dat welvaart welzijn voort brengt. Na een bepaalde mate van
welvaart lijkt het subjectieve welbevinden niet meer te stijgen (de zogenaamde
‘rijkdomgeluksparadox’).
En ten slotte blijken juist ouderen en achterblijvers (met name allochtonen) een
afwijkende positie in te nemen - hun welzijn profiteerde minder van de toegenomen welvaart. Kortom, er is alle reden om het welzijn opnieuw onder de loep
te nemen, maar nu met aandacht voor de zogenoemde ‘zachte kanten’ ervan en
met een speciale focus op zingeving. In dit onderzoek zullen wij dat inderdaad
doen, en wij zullen vanuit die notie verbanden trachten te leggen met actieve
participatie in maatschappelijke netwerken als een belangrijke omgevingsfactor om welzijn te faciliteren.
Zingeving en kunstbeoefening
Uit het bovenstaande volgt dat er twee redenen zijn waarom juist kunst
beoefening in het domein zingeving een interessante aanvulling op het
welzijnspalet kan vormen. Ten eerste kan het bij uitstek een manier zijn om
betekenis te geven aan die aspecten van het leven die niet zo makkelijk op een
andere manier invulling kunnen krijgen. Hieronder valt individuele expressie,
zelfontplooiing maar ook zelfbepaling en autonomie. Ten tweede kan kunstparticipatie zelf uitstekend als middel voor een doel worden gebruikt, bijvoorbeeld om sociale activiteiten te ontplooien, contacten te onderhouden of ook
om de psychische gezondheid te stimuleren.
Er zijn uiteraard vele zingevinginstrumenten waarover de mens, en in dit
geval de oudere mens, kan beschikken. Religie behoort daar traditioneel
onder, maar ook vrijwilligerswerk en allerlei vormen van vrijetijdsbesteding.
Amateurkunstbeoefening vormt op dat palet een betrekkelijk recente maar
waardevolle aanwinst. Ouderen beschikken over meer tijd en meer mogelijkheden dan vroeger om creatief bezig te zijn, vaste zingevingkaders zijn na
de Tweede Wereldoorlog op losse schroeven komen te staan en ‘kunst’ is niet
langer een elitair en streng geautoriseerd veld meer waar je je alleen op begeeft
als je voldoende gekwalificeerd en getraind bent. Kunst is juist sterk gedemocratiseerd - het is relatief toegankelijk geworden voor wie zich er voor open stelt.
Beoefening is minder ambachtelijk en minder kostbaar dan voorheen terwijl
kennis van kunstvormen juist sterk is toegenomen. Al deze zaken maken dat
amateurkunstbeoefening een aantrekkelijk alternatief is geworden voor ouderen
die naar een zinvolle besteding zoeken van hun tijd. Het lijkt dan ook terecht
dat het beoefenen van amateurkunst als ‘zingevinginstrument’ bij uitstek een
functie kan vervullen als bron en middel om welzijn te behouden of te bevorderen Het beoefenen van een vorm van (amateur)kunst appelleert immers sterk aan
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‘individuele kaders’ maar biedt tevens de gelegenheid om de sociale positie van
het individu te versterken. Zijn of haar contacten met anderen (en overigens niet
uitsluitend generatiegenoten) kunnen hierdoor worden geactiveerd, maar ook
het gevoel van eigenwaarde en zelfstandigheid worden vergroot.
Opvallend is dat verschillende partijen, waaronder ook de overheid, zich de
laatste jaren meer bewust lijken te zijn van de mogelijkheden die amateurkunstbeoefening biedt in het kader van welzijnsbeleid, vooral onder ouderen, die
als kwetsbare groep op verschillende terreinen van welzijn moeten inleveren
maar juist op gebied van zingeving nog veel kunnen winnen (zie de uitvoerige
rapportage daarover in recente SCP-rapporten van Van den Broek, 1910 en De
Haan en Knulst, 2010). Dat neemt niet weg dat door recent overheidsbeleid, de
context waarbinnen over de mogelijkheden tot kunstparticipatie kan en moet
worden nagedacht, is gewijzigd. De impact van de aangekondigde bezuinigingen op de terreinen kunst en welzijn, zijn nog nauwelijks te overzien.
Doel van dit stimulerings- en faciliteringsonderzoek is, juist die aspecten van
kunstbeoefening voor het voetlicht te brengen waar bij ouderen een welzijnsbevorderende invloed van uit gaat. In de volgende paragrafen zullen we daarom
de drie determinanten in deze vraag, ouderen, kunstbeoefening en welzijn,
nader onderzoeken
Kunstbeoefening
Hiervóór gaven wij aan dat in dit onderzoek het begrip kunstbeoefening
gehanteerd wordt en niet het ruimere begrip kunstparticipatie. Hier behandelen we de verschillende disciplines van kunstbeoefening en maken gebruik
van de indeling uit de Monitor Amateurkunst in Nederland van Kunstfactor.
Amateurkunstbeoefening wordt door Kunstfactor onderverdeeld in 6 disciplines: muziek, theater, dans, beeldende kunsten, nieuwe media (internet,
computer gebruik) en schrijven.
Uit tabel 1 blijkt dat in 2011 48% van de Nederlanders van 6 jaar en ouder aan
actieve kunstbeoefening doet. In 2010 was dit percentage nog 52%. Er is sprake
van een lichte daling.
Kijken we naar de categorie van 65 plus, dan zien we dat 35% aan actieve kunstbeoefening doet. Voor ons onderzoek is het ook belangrijk na te gaan hoe de
percentages zich verhouden binnen de groep van 65-plussers. Het SCP 2010
onderscheidt de categorieën 65 tot 80 jaar en 80plus en geeft aan dat 39% van
de jongste groep ouderen en 35% van de 80plussers aan actieve kunstbeoefening doen ( tegen 48% van de gehele bevolking).  
Verder melden zowel het SCP als Kunstfactor dat amateurkunstenaars gemiddeld iets hoger zijn opgeleid dan de niet-amateurkunstenaars onder de
Nederlandse bevolking.
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Tabel 1 Aandeel amateurkunstenaars per leeftijdscategorie binnen Nederlandse bevolking 6+

leeftijd

Percentage amateurkunstenaars

totaal
6-11
12-19
20-34
35-49
50-64
65+

48%
66%
64%
50%
44%
45%
35%

Bron: Amateurkunst: feiten en trends, monitor Amateurkunst in Nederland. Kunstfactor, 2011

Tabel 2 Percentage amateurkunstenaars per leeftijdscategorie en discipline
leeftijd

beeldende kunst muziek

dans

theater

schrijven

nieuwe media

6-11
12-19
20-34
35-49
50-64
65+

51%
27%
22%
15%
17%
15%

24%
13%
13%
10%
6%
6%

5%
19%
5%
3%
3%
1%

15%
20%
17%
11%
11%
9%

6%
23%
17%
16%
15%
7%

17%
31%
14%
12%
19%
12%

Bron: Amateurkunst: feiten en trends, monitor Amateurkunst in Nederland. Kunstfactor, 2011

Duidelijk is dat de disciplines ‘muziek’ (waaronder zang) en ‘beeldende kunsten’
(waaronder schilderen) het leeuwendeel deel van de kunstbeoefening voor zich
opeisen en dat die in ons onderzoek dus ook vertegenwoordigd zullen moeten zijn.
Domeinen van welzijn en kunstbeoefening
Brengen we voorgaande notities schematisch in kaart, dan komen we tot
onderstaand figuur, waarin aspecten van welzijn in relatie worden gebracht
met vormen van amateurkunstbeoefening. Verderop zullen we zien dat het niet
om circulaire relaties gaat (welzijn bevordert kunstbeoefening, kunstbeoefening bevordert welzijn), maar om specifieke relaties die door verwachtingen,
opvattingen over kunst en welzijn worden bepaald.
Actieve kunst-beoefening

Lichaam
Psyche

Sociaal
netwerk

Materiële
situatie

Activiteiten

Individueel welbevinden
van de oudere
Fig. 1

Domeinen van welzijn in relatie tot kunstbeoefening

Zingeving
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Ouder worden en welzijn
We keren terug naar de vraag die in ons onderzoek centraal staat: hoe kan
actieve kunstbeoefening bijdragen aan het welzijn van ouderen? Het blijkt dat
we hier op zeker twee manieren tegenaan kunnen kijken.
In de eerste plaats wordt het welzijn van ouderen vaak opgevat als een afhankelijke variabele: naar mate er meer middelen zijn, een betere gezondheid en
een sterker sociaal netwerk etc. ervaart men meer welzijn. Dit impliceert dat
oud-zijn in hoofdzaak geassocieerd wordt met ‘achteruitgang’ en ‘verlies’
(zie Van Tilburg, 2005). Victor, Scambler en Bond (2009) zien toenemende
eenzaamheid en isolatie als de twee grootste bedreigingen van ouderdom.
Lichamelijk verval, verlies van sociale contacten en van maatschappelijke activiteiten en ontplooiingsmogelijkheden beperken de leefwereld van de oudere.
Kunstbeoefening is in deze opvatting een middel om zulke negatieve factoren
tegen te gaan of te compenseren om zodoende de kans op welzijn te vergroten.
Tegenover de benadering van ouderdom als ‘verlies’ echter staat een opvatting
die uitgaat van mogelijkheden in plaats van beperkingen. De sociaalconstructivisten Gergen en Gergen (2002), bijvoorbeeld, hebben een model ontwikkeld waarin de nadruk geheel ligt op het stimuleren van het welbevinden van
ouderen. Zij onderscheiden een ruit met daarin vier elkaar versterkende factoren die sterk lijken op de eerder onderscheiden domeinen van welzijn Gergen
en Gergen noemen: fysiek welbevinden, een positieve mentale toestand, relationele bronnen en deelname aan activiteiten. De dimensies in wat zij het
‘diamantmodel’ noemen zien zij als mogelijkheden waarmee het welbevinden
en welzijn kan worden versterkt: het ontwikkelen van de ene dimensie heeft
positieve effecten op de andere. Dus een positieve mentale toestand wakkert
optimisme, vertrouwen en hoop aan en dat is weer een bron voor een betere
lichamelijke conditie, enzovoorts.
Kunstbeoefening, welzijn en ouderdom: vier denkmodellen
Welzijn, kunst en ouderdom zullen we in een diversiteit van relaties aantreffen.
Hoe precies, en op welke manieren het een tot het ander kan leiden zal onderwerp zijn van onze empirische studie. Om inzicht te krijgen in de verschillende
vormen van kunstbeoefening waarin het welzijnsmotief een herkenbare rol
speelt, onderscheiden we (losjes naar Graham, 1997) vier typen, hier kortweg
aangeduid als ‘Kunst als doel op zich’, ‘Kunst als middel’, ‘Kunst als strategie’ en tot slot ‘Kunst als therapie’. Die vier typen representeren ‘ideaaltypen’,
dat wil zeggen dat ze een voorstelling geven van wat we op theoretisch niveau
kunnen onderscheiden, ook al kunnen in de praktijk de onderscheidingen
door elkaar lopen of samengaan bij projecten waarin meerdere doelen worden
gerealiseerd. Het model dat we onderscheiden gaat uit van de vraag wat het
actief beoefenen van kunst voor het individu betekent. We geven daarbij aan
welke kunstopvatting daarbij hoort, hoe de kunstvormen met welzijn te maken
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hebben en op welke factoren ingespeeld kan worden. Dit model wordt verder
uitgewerkt in deel 3.

2.2

Onderzoek naar kunstbeoefening door ouderen
Naast de meer onderbouwende theoretische literatuurstudie naar de relatie
welzijn, ouderen en kunstbeoefening is ook gekeken naar voorbeelden van
praktijkonderzoek naar effecten en betekenis van kunstbeoefening voor met
name voor ouderen.
De onderzoeksliteratuur naar de relatie tussen kunstbeoefening en welzijn is
niet omvangrijk en de uitkomsten zijn bovendien niet eenduidig. Galloway
(2006) geeft in een literatuurresearch aan dat onderzoek lang niet altijd de
optimistische verwachtingen van beleidsmakers onderschrijft dat cultuurparticipatie een gunstig effect heeft op kwaliteit van leven. Een gebrekkige methodologie speelt de onderzoekers daarbij ook parten. Enkele kanttekeningen ter
verduidelijking van deze observatie.
Greaves (2006) rapporteert een gunstig effect van een interventieprogramma
dat gericht was op sociaal geïsoleerde ouderen en dat beoogde creativiteit
te stimuleren, maar het gevonden effect was niet blijvend. Bovendien is niet
duidelijk of de invloed op het welzijn aan kunstgerelateerde factoren moet
worden toegeschreven, of aan andere invloeden, zoals sociale aspecten, die
gerelateerd zijn aan kunstparticipatie.
Verder valt op dat onderzoekers onder ‘actieve kunstbeoefening’ verschillende
zaken verstaan. Soms gaat het om amateurkunst en vrijetijdsbesteding, soms om
kunstactiviteiten in een speciaal kader (vooral gezondheid en buurtontwikkeling).
Ten slotte is opgemerkt dat het meeste onderzoek dat wij vonden sterk praktijkgericht onderzoek betreft, dat wil zeggen dat het zich richt op de invloed
van hele specifieke initiatieven, vooral kunsteducatie-projecten en ‘community
based’ projecten. Deze projecten gaan steeds over een bepaalde kunstvorm,
een specifieke omgeving, speciale en meestal ook kleine doelgroepen etc.,
en bieden dus wel een breed en gevarieerd maar nauwelijks te generaliseren
beeld van ‘kunstfactoren’. Als voorbeeld noemen wij Cohen et al (2006) die de
resultaten van een professioneel cultuurprogramma op de fysieke en mentale
gezondheid en het sociaal functioneren van ouderen bespreken en een gunstig
effect vinden op het terrein van contacten (minder eenzaamheid) en psychische
gezondheid (betere perspectieven).
De uitkomsten van dergelijke projecten worden meestal niet systematisch geëvalueerd. Bovendien lijken invloeden van verschillende onderdelen binnen de projecten
onderling moeilijk van elkaar te scheiden en ook moeilijk te scheiden van externe
invloeden. Zo rapporteert Angus (2002) in een ‘review’artikel gunstige effecten
op de gezondheid en het welzijn van ‘community-based’ kunstprojecten, maar
bekritiseren zij tevens de gebrekkige operationalisatie van gezondheid en welzijn.
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Effecten ‘community art’ projecten
In het onderzoek De kracht van cultuur (Saris, J. et al, 2011) wordt gesteld dat
effectonderzoek van cultuur in krachtwijken aantoont dat cultuurprojecten onomstotelijke effecten hebben. ‘Kunst in krachtwijken is geen toetje
of tussendoortje in de overgangsfase van sloop naar nieuwbouw. Het is een
investering die zich op allerlei gebied ruimschoots terugverdient.’ De meerwaarde van cultuur in de wijken is op velerlei gebied geconstateerd: bewoners,
gemeenten, corporaties en ondernemers hebben er baat bij. Wat betreft bewoners, gaat het niet specifiek om ouderen. Meedoen aan kunstprojecten helpt bij
het klimmen op de ladder van culturele talentontwikkeling. Daarnaast toont
onderzoek naar ‘community art’ ook aan dat directe deelname bijdraagt aan het
vergroten van het zelfvertrouwen, van de mogelijkheden voor zelfexpressie en
de ontwikkeling van sociale en communicatieve vaardigheden (Combat Poverty
Agency 1996, Matarasso 1997, Guetzkow 2002).
Niet alleen culturele en kunstzinnige vermogens worden ontwikkeld, maar
ook sociale vermogens. Dit is voor de kunstenaars misschien minder direct een
doel op zich, maar voor bestuurders en beleidsmakers des te interessanter; als
mensen sociale vermogens ontwikkelen, kunnen zij immers beter met elkaar
omgaan. Niet zozeer omdat zij het altijd met elkaar eens zijn, maar omdat zij
diversiteit en mogelijke conflicten beter kunnen hanteren, zie bijvoorbeeld Van
Stokkum en Toenders (2009).
Doordat de buurt levendiger en leefbaarder wordt en er onderlinge verbanden
tussen bewoners ontstaan, zijn er ook collectieve baten. Een aandachtswijk
kost de gemeente immers veel extra geld aan beheer, onderhoud, handhaving
en extra uitgaven voor onderwijs, zorg en uitkeringen. De gemeente ‘verdient’
dat extra geld terug als cultuur de eigen verantwoordelijkheid van de bewoners
voor het eigen leven, openbare ruimte en leefbaarheid weet te versterken.
De baat voor de corporaties ligt in de gemiddelde extra stijging van de woningwaarde van ¤ 10.000; dat leidt over 10 jaar bij een buurt van 2500 woningen
tot een waardestijging van 2,5 miljoen. Bovendien wordt de verhuurbaarheid
van de woningen vergroot, neemt de verhuissnelheid af en kan sloop worden
beperkt en de verkoopbaarheid van woningen verbeterd. Een en ander resulteert in een betere cash flow van de corporaties. Publiektrekkende activiteiten
zijn tenslotte goed voor de omzet van winkeliers. De verbreding van de bezoekersstroom naar een buurt en de verandering van de reputatie van de buurt,
maakt een verbreding van de economie mogelijk (Saris, J. et al. 2011)
In Senioren en Kunstbeoefening (Kunstfactor, 2010), wordt een aantal onderzoeken
- met name uit de V.S.- genoemd naar de effecten van kunstbeoefening voor de
gezondheid en levenskwaliteit van ouderen. Zo wordt in een studie een groep
ouderen die deelnam aan ‘community art’, vergeleken met een groep die actief
was in ‘gewone’ gemeenschapsprojecten. Op verschillende momenten werden
de psychische en lichamelijke gezondheid en het sociaal functioneren getest,
waarbij de ouderen die zich bezighielden met kunst, stabiel bleven of zelfs
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verbeterden, terwijl de controlegroep de achteruitgang liet zien die gebruikelijk is bij het ouder worden (Cohen, 2001).
Effecten van deelname aan informele groepen
In SCP (2011) wordt aandacht besteed aan de positieve effecten van kunstbeoefening in informele verbanden. Het gaat hier niet specifiek over ouderen.
De individuele leereffecten variëren van vooruitgang in de beoefening van de
kunstdiscipline, het ontwikkelen van organisatorische- en leiderschapsvaardigheden tot samenwerken in een groep en persoonlijke groei.
Door teamontwikkeling wordt het verband hechter en is er sprake van veel onderlinge steun en veel plezier. De groep heeft grote sociale betekenis voor leden: ‘De
sociale betekenis van de groepen voor de deelnemers is groot. Mensen treffen
elkaar ook voor andere zaken dan het beoefenen van de kunstdiscipline, ze
roemen de veiligheid van hun groep, bieden elkaar wederzijdse hulp en delen lief
en leed.’ Maar de groep is ook van belang voor de ontwikkeling als kunstenaar.
Men treedt met meer gemak en verve naar buiten met eigen werk.
De ontwikkelde vaardigheden zijn niet alleen van belang voor individuele leden
zelf en het voortbestaan van de groep, maar ook nuttig voor sociaal-politieke
en democratische participatie.
Effecten van dansbeoefening en musiceren
Kunstfactor (2009) vermeldt een vergelijkende studie waarin ouderen werden
ingedeeld in een wandelgroep en een tangogroep die twee keer per week
twee uur oefende (Kotzia & Lee, 2005). Na tien weken presteerden de tango
dansers in vergelijking met de wandelaars beter op zowel cognitief als motorisch gebied. Tango kan volgens de onderzoekers goed ingezet worden als
middel voor valpreventie en is bovendien goed voor de sociale contacten van
de deelnemers. Uit een ander vergelijkend onderzoek blijkt dat ouderen die een
semester les kregen op een toetsinstrument, na afloop minder last hebben van
depressieve, angstige gevoelens en eenzaamheid dan voor ze begonnen met
deze muzikale bezigheid en in vergelijking met een controlegroep die geen les
kreeg.
Dans helpt je uit te drukken om te vertellen wie je bent. Wie danst met plezier
en passie zorgt ervoor dat er extra snel verbindingen gemaakt worden in de
hersenen en helpt de hersenen te synchroniseren. Dans zorgt ook voor een
eigenbeeld, een fierheid die bepaalt hoe je je ontwikkelt. Als demente mensen
dansen, zijn ze presenter en herkennen ze mensen beter; dans schept een
ruimte. Ook de creatieve muziekworkshops van Hanzehogeschool Groningen
en het Engelse onderzoek ‘Rhythm for life’ (2010-2012) laten positieve effecten
van muziek op gezondheid en welzijn van ouderen zien.
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Generaties in de amateurkunst
Er bestaat veel diversificatie binnen de amateurkunst. Er zijn ‘oude’ en vergrijzende verenigingen en verbanden, er zijn ‘jonge’ en ook meer ‘leeftijdgemengde’ clubs. Ook weten we dat er hier en daar meer ‘fusion’, het samengaan van verschillende kunsten en generaties amateurkunstenaars, ontstaat,
zij het als incidentele projecten en niet structureel. Door het fenomeen ‘generaties’ in de amateurkunst te onderzoeken is een scherper beeld te geven van wat
amateurkunstenaars bindt en wat hen scheidt van elkaar. Maar vooral ook hoe
gedifferentieerd de behoeften van amateurkunstenaars zijn.
Het aandeel in de amateurkunst van de jongste groep, de pubergroep en de
groep 65 plussers ontlopen elkaar niet veel. Het grootste aandeel in de amateurkunstbeoefening heeft de groep van 35 tot 49 jaar.
Tabel 3 Verdeling van amateurkunst over de leeftijdsgroepen
Leeftijd

aandeel

6-11

12%

12-19

13%

20-34

21%

35-49

24%

50-65

20%

65+

11%

Totaal

100%

Bron Amateurkunst: feiten en trends, monitor Amateurkunst in Nederland. Kunstfactor, 2011

Het mag duidelijk zijn: amateurkunstenaars kennen nauwelijks begrenzingen die met hun leeftijd te maken hebben. In alle kunstdisciplines vinden we
mensen van alle leeftijden terug. Natuurlijk bestaat er variatie in intensiteit,
maar de tijd is voorbij dat we kunnen stellen dat hoogbejaarden niet meer aan
dans doen, om maar even een voorbeeld te noemen. De dans heeft zich namelijk aan de doelgroep aangepast

2.3

Het krachtenveld
Net als de doelgroep ouderen en het kunstaanbod, kenmerken de actoren,
die direct en indirect betrokken (kunnen) zijn bij het realiseren van ‘passend
aanbod’, zich door een enorme diversiteit. Daarbij opereren ook zij in een
omgeving of krachtenveld met vele andere actoren die van invloed zijn op de
mogelijkheden van hun rol en handelen. Ook valt te denken aan de invloed
van beleid, middelen, doelen, waarden, beeldvorming, concurrentie, belangen
etc. Afhankelijk van het doel van de kunst, de mate van zelfredzaamheid van
de doelgroep en achtergrond en context van het initiatief of de initiatiefnemer
kan het zogenoemde ‘krachtenveld’ er anders uitzien. Dat betekent tevens dat
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mogelijkheden en belemmeringen in de praktijk op verschillende manieren
kunnen verschijnen. Hoe de krachtenvelden rondom kunstparticipatie door
ouderen eruit zien en functioneren is onderwerp van onze praktijkverkenning,
te beginnen vanuit het perspectief van de ouderen zelf en van hen die direct
betrokken zijn bij het proces rondom het inrichten en uitvoeren van de betreffende praktijk.
Om een eerste inzicht te krijgen in de krachtenvelden rond het kunstaanbod
voor ouderen, is via ‘desktop-research’ een literatuurverkenning verricht.
In deel 3 wordt dieper ingegaan op de krachtenvelden rond de onderzochte
projecten en het ruimere veld daaromheen van organisaties en partijen die een
rol spelen of kunnen spelen.
Mogelijkheden tot kunstbeoefening
Andries van den Broek en Esther van den Berg (Kunstbeoefening in informele
verbanden. Een verkennend onderzoek in Alphen aan den Rijn. In: Andries van
den Broek (red.) Mogelijkheden tot kunstbeoefening in de vrije tijd Den Haag: SCP
2010) onderscheiden vijf mogelijkheden waarbinnen kunstbeoefening plaatsvindt: binnen verenigingen, binnen culturele en maatschappelijke instellingen,
op school (inclusief de brede school), in informeel verband en op de particuliere markt. Over de laatste twee vormen is weinig bekend en dat geldt ook voor
het aanbod van cultuureducatie op scholen. De auteurs onderzochten de situatie in één plaats, nl Alphen aan de Rijn.
Informele verbanden
Informele groepen kunstbeoefenaars definieert het SCP (2011): ‘… een organisatievorm die valt tussen verenigingen, stichtingen en instellingen aan de ene
kant en de primaire leefvorm van mensen (gezin/familie) aan de andere kant’.
Kenmerken zijn kleinschaligheid, persoonlijk contact en het ontbreken van
een formele organisatiestructuur. Onderlinge regels, afspraken en taakverdeling worden vaak niet op papier gezet. Vaak is er een informele leider. Sommige
groepen schrijven zich in bij de Kamer van Koophandel vanwege financiële
verantwoordelijkheden (huur oefenruimte, subsidieaanvragen ed.). Kleine
groepen kunstbeoefenaars die binnen een instituut bijeenkomen, weinig autonomie kennen en eerder als onderdeel van een formele instelling functioneren zoals bijvoorbeeld kerkkoren, beschouwt men niet als informele groep.
(Makkers in de Kunst, uit het onderzoeksrapport ‘Informele groepen’). Overigens
meldt men dat minstens een kwart van de door hen geïnterviewde groepen om
een of andere reden niet helemaal aan de werkdefinitie beantwoordt. In het SCP
onderzoek uit 2010 staat: Informele groepen bieden niet alleen beginnende
kunstbeoefenaars een omgeving om zich in een discipline te bekwamen, maar
ook gevorderden. In muziekgroepen van gevorderden moeten nieuwkomers
auditie doen en in beeldhouwgroepen moeten deelnemers zelfredzaam zijn en
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zonder aanwijzingen van een docent aan de slag kunnen. De term informeel
geeft dus niet het niveau van de kunstbeoefening aan.
Zichtbaarheid oudere amateurkunstenaars bij initiatieven
Ouderen zijn als aparte groep bij de meeste initiatieven, plannen en projecten voor amateurkunst meestal niet zichtbaar. Zo worden leeftijd en vergrijzing niet meegewogen bij toonaangevende analyses en toekomstverkenningen
van kunstbeoefening, zoals in de Toekomstverkenning Kunstbeoefening (2010) in het
SCP-rapport (2010) over Mogelijkheden tot kunstbeoefening in de vrije tijd. Daarin
zijn aparte paragrafen over jongeren en mensen met een beperking opgenomen, maar niet over ouderen. Amateurkunst blijkt een zaak van jongeren te
zijn, terwijl de analyses een ander beeld laten zien. Het lijkt alsof men bang is
om teveel geassocieerd te worden met ‘ouderen’. Ouderen komen als groep
niet in de onderzoeken en de projecten voor. Ook Harry Mertens van Movisie
noemt in een interview in het rapport ‘Kracht van Cultuur’ (Saris, J. et al. p. 67)
alleen kunstprojecten met en voor jongeren als voorbeeld waarom kunst en
cultuur van belang zijn en een voorbeeld van een achterstandswijk.
Er is weinig informatie te vinden over niet-westerse deelnemers. Ook hier
gaat het vaak om jongeren. Een uitzondering vormen de projecten Levensloop
Oudere Vluchtelingen.
Er is vrijwel geen informatie te vinden over afhakers. Het project 50pk inventariseerde wel enkele redenen waarom mensen niet mee willen doen met het
project (Brand, R., Hendrikse, A.R., Kok, A., Post, I., Ricagnoli, G., (2009)).
Ondersteuners: veel provinciale en landelijke clubs
Het is opvallend te noemen dat de ondersteuning van lokale cultuurinitiatieven, ‘community art’ en andere vormen van kunstbeoefening door ‘gewone
mensen’ veel door landelijke en provinciale kunst- en cultuurorganisaties
gebeurt en maar in beperkte mate door gemeenten. Er zijn veel organisaties
actief. Daarnaast zijn er ook gemeentelijke stimuleringsprogramma’s voor
kunst en cultuur te vinden en gemeentelijke ‘centra voor de kunsten’. Maar
de bovenlokale kunst- en cultuurclubs zijn minstens net zo belangrijk voor
de stimulering van amateurkunst, zo niet belangrijker. Deze haken met hun
plannen wel aan bij, en werken samen met gemeentelijke kunst- en cultuurorganisaties. Ook zijn er voorbeelden van cofinanciering van deze lokale ondersteuners te vinden, bijvoorbeeld Zimihc in Utrecht.
Welzijnsorganisatie
Bij de zoektocht naar literatuur over de rol van welzijnsorganisaties bij het
stimuleren van amateurkunst, werden weinig resultaten gevonden. Vaak had
informatie betrekking op de huisvesting (huren van oefenruimtes in buurthuizen e.d.) en op het werk van de cultuurscouts. Maar verder is er weinig informatie te vinden over stimulering van kunstbeoefening door opbouwwerkers,
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over kunst van en voor ouderen als onderdeel van activiteitenprogramma’s,
en ook niet over ouderen en kunst als onderdeel van culturele wijkvisies. Het
stimuleren daarvan zou wel een taak van gemeenten kunnen zijn. Tegelijkertijd
kan men tussen de regels door lezen dat in alle projecten bepaalde onderdelen
van de welzijnssector wel degelijk een rol spelen, vooral bij ‘community art’
projecten en dan gericht op jongeren, bijvoorbeeld bij het jongerencultuur
centrum en de opbouwwerkers in krachtwijken.
Alleen het SCP-rapport 2010 ‘Mogelijkheden tot kunstbeoefening in de vrije tijd’
schetst een iets positiever en breder beeld: ‘Helaas zijn er weinig gegevens over
de omvang van mogelijkheden tot kunstbeoefening binnen het sociaal-cultureel werk’. Uit de aard van de sector en het onderliggend beleid gaat het om
laagdrempelige activiteiten, met name gericht op bevolkingsgroepen die doorgaans minder actief zijn op cultureel gebied. Het kan dan gaan om knutsel
bijeenkomsten of dans en beweging voor ouderen, maar ook om verdergaande
en intensievere mogelijkheden voor kunstbeoefening.
Kunst en cultuur in de wijk kan in samenwerking met allerlei organisaties
of particulieren vormgegeven zijn (Poelman en De Ridder 2008; Trienekens
2006). Van de 182 centra voor de kunsten hebben 26 aanbod voor/met het
sociaal-cultureel werk. Ook een deel van de workshops (123) en projecten (112)
gebeurt in samenwerking met welzijnsinstellingen.
Zorgsector nauwelijks in beeld
Er is weinig informatie over kunst en cultuurprogramma’s als onderdeel van
activiteitenprogramma’s in verzorgingshuizen en woonzorgcentra te vinden.
Bij stichting ‘Kunst en Dementie’ (www.kunstendementie.nl) en in het onderzoek van de Hanzehogeschool Groningen (http://bit.ly/HJGtwC) spelen zij een
rol, maar zij zijn geen partner bij wijkgerichte kunstinterventies.
Organisatie: duidelijke afspraken over regie
Bij projecten met meerdere partijen zijn bij de organisatie duidelijke afspraken
over de regie noodzakelijk. Dat blijkt uit het voorbeeld van de zogenoemde
Maastricht-projecten uit het onderzoek de Kracht van Cultuur (Saris, J. et al.)
onder ‘ondersteuners’ Pagina 71: ‘Het voorbeeld toont aan dat een goed
ontwerp voor samenwerking en regie essentieel is. De partijen die al jaren in
de wijk werken, zouden daadwerkelijk een coalitie moeten vormen. Daar is nu
nog nauwelijks sprake van en partijen werken te veel langs elkaar heen. Het
is vervolgens belangrijk dat de coalitie wordt bewaakt door een coördinerend
platform en/of een cultuuraanjager die van alle partijen het mandaat krijgt
om te coördineren. Daarvoor zijn verschillende vormen denkbaar: een
aparte stichting, een regisseur die wordt opgehangen aan een van de partijen
(corporaties, gemeente, wijkbewoners, welzijn en cultuurinstellingen)
met een vrije coördinerende taak of een projectbureau waarin alle partijen
vertegenwoordigd zijn.’
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Financiering
Over de financiering van de projecten is veel informatie te vinden. Financiering
kan op uiteenlopende manieren plaatsvinden, bijvoorbeeld door subsidies van
gemeenten, provinciale culturele instellingen, rijk, fondsen en onderzoeks
instituten, maar ook door minder voor de handliggende partijen (adoptie door
een bedrijf; pensioenuitvoerder; serviceclubs zoals Rotary of Lions) en door
eigen bijdragen van de deelnemers.
Culturele talentontwikkeling belangrijk doel van stimulering amateurkunst
Bij de zoektocht naar informatie krijgt men de indruk dat veel stimulerings
projecten gericht op amateurkunst, ‘culturele talentontwikkeling’ tot doel
hebben. De meeste cultuurprojecten zijn nu gericht op jongeren en naast
talentontwikkeling ook op educatieve doelen. In het onderzoek ‘De Kracht van
Cultuur’ (Saris, J. et al.) worden zinsneden gebruikt zoals ‘talentontwikkeling
blijft op onderste niveau steken in achterstandswijken’, ‘doorbreken tot de
top…’ (p 60).
Als de educatieve doelstellingen prioriteit hebben, zou dat misschien ook een
reden kunnen zijn dat ouderen als groep tot nu toe geen prioriteit krijgen bij
stimuleringsprogramma’s.
Nieuwe/Sociale media en virtuele kunstbeoefening
Volgens de gegevens van de Monitor Amateurkunst (Amateurkunst: Feiten en
trends) houdt 7% van de 65-plussers zich actief bezig met de kunstdiscipline
nieuwe media. We zijn in ons literatuuronderzoek verder weinig kunstprojecten voor ouderen op dit gebied tegengekomen, meestal gaat het om computerkunstprojecten voor jongeren.
E-mail wordt genoemd als middel voor onderlinge communicatie van amateurkunstgroepen. Sociale media als middel om zich met elkaar te verbinden (bijv.
Facebook) zijn wij vooral in jongerenprojecten tegengekomen. Gezien de
ontwikkelingen op dit gebied, waarbij ouderen ook steeds vaker actief deel
nemen aan sociale netwerken, zal dit beeld waarschijnlijk snel veranderen.
Fotografen en schrijvers/dichters maken vaak gebruik van online netwerken.
Opleidingen en beroepspraktijk van kunstvakdocenten
Het Engelse onderzoek ‘Rythm for life’ en in navolging daarvan het
Hanzehogeschool-onderzoek bieden een verrassende invalshoek voor stimulering van kunstbeoefening: namelijk verandering van de opleidingen en
beroepspraktijk van kunstvakdocenten!
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Conclusie
Onze noties van welzijn, kunst en ouderdom vertrekken van het standpunt dat
individuen op verschillende manieren in het leven kunnen staan en op verschillende manieren kunnen komen tot ‘welbevinden’. Daartoe is een kansrijke
omgeving belangrijk, een omgeving die ons aanspreekt, in de dubbele betekenis van het woord. Ouderen die zich in de derde en vierde levensfase bevinden zullen geconfronteerd worden met vragen die te maken hebben met een
herpositionering in het maatschappelijke en sociale veld, met een veranderend perspectief op sociale contacten en met een hernieuwde zingevingvraag.
Daarbij onderscheiden wij vier verschillende strategieën die ieder uitgaan van
een eigen gebruik van kunst, van eigen daarbij passende doelstellingen maar
ook van eigen welzijnsdoelen.
Uit onderzoek blijkt dat 48% van de Nederlandse bevolking van zes jaar en
ouder zich met actieve kunstbeoefening bezighoudt. Voor 65-plussers is dat
percentage 35. Wanneer we die leeftijdsgroep nader beschouwen, blijkt dat
39% van de 65-80-jarigen en 35% van de 80-plussers aan actieve kunstbeoefening doen. Beeldende kunst en muziek zijn de disciplines die het vaakst beoefend worden.
De onderzoeksliteratuur naar de relatie tussen kunstbeoefening is niet
omvangrijk en vaak zijn de uitkomsten niet eenduidig. Het gaat voornamelijk
om buitenlandse onderzoeken. In de literatuur komen diverse succesfactoren
voor de organisatie van initiatieven met betrekking tot kunstbeoefening aan de
orde.
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Ouderen, kunstbeoefening en welzijn:
verslag van een empirisch onderzoek

3.1

Inleiding van het deelonderzoek

3.1.1 Introductie
In dit deel van het onderzoeksproject geven we inzicht in de impact en ervaren
baat van actieve kunstbeoefening op het welzijn van ouderen. Ook willen we
weten welke aspecten van projecten gericht op actieve kunstbeoefening die
effecten bewerkstelligen. Om die reden stellen we de vragen wat ouderen ertoe
aanzet om mee te gaan doen aan een kunstactiviteit, hoe actieve kunstbeoefening het welzijn van hen ten goede komt en welke factoren ouderen stimuleren
en belemmeren in hun deelname. De bedoeling is dat deze inzichten samen
met die verkregen uit een analyse van het krachtenveld, de basis aanleveren
voor een stimulerings- en faciliteringsprogramma zodat meer mogelijkheden
kunnen worden gecreëerd voor actieve kunstbeoefening door ouderen.
3.1.2 De deelonderzoeksvragen
Het perspectief van ouderen op de betekenis die zij ontlenen aan kunstbeoefening staat in dit deelonderzoek centraal. Vanuit dat perspectief geven wij
antwoord op de volgende deelvragen:
■■ Welke categorisering van ouderen is relevant en wat zijn de factoren in
kunstbeoefening die voor de diverse categorieën een specifieke rol spelen?
■■ Wat zijn voor het welzijn van ouderen werkzame factoren en hoe ervaren de
deelnemers deze praktijken?
■■ Wat zijn de ervaringen en behoeften van ouderen die (tijdelijk) niet meer
aan genoemde praktijken deelnemen t.o.v. hen die permanent deelnemen?
■■ Welke criteria kunnen geformuleerd worden, waaraan projecten en activiteiten gericht op kunstbeoefening van ouderen, moeten voldoen, willen ze
aansluiten bij de behoeften van (onderscheiden categorieën) ouderen.
3.1.3 Conceptuele uitgangspunten
Om de deelvragen te kunnen beantwoorden zijn er enkele theoretische concepten rondom ouderen, kunst en welzijn die richting geven aan de inhoudelijke
analyse van de interviews. In de inleiding zijn deze concepten op hoofdlijnen
geïntroduceerd. In deze paragraaf werken we deze verder uit, introduceren de
nieuwe begrippen age coding en ontvankelijkheid en formuleren tegelijk werkbare uitgangspunten voor de analyse.
3.1.3.1

Welzijn en welzijnsdomeinen
In de inleiding van dit onderzoeksproject definieerden we welzijn als de mate
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waarin een individu in zijn of haar sociale omgeving voor zichzelf kwaliteit van
leven weet te realiseren of wat meer abstract geformuleerd als ‘instemming met
het bestaan, als ‘zelfbevestiging’ (Hortulanus et al 1997, p.67). Welzijn heeft
aldus betrekking op een subjectief autonoom welbevinden en is tegelijkertijd
verbonden aan een relationele en sociale kant. We zijn in andere woorden voor
ons welbevinden afhankelijk van anderen. (Die subjectieve dimensie is tevens
een belangrijke motivatie om perspectieven van ouderen met betrekking tot
kunstbeoefening te achterhalen.)
Deze definitie laat toe dat er domeinen kunnen worden aangeduid waarop
welzijn betrekking heeft, en dat er randvoorwaarden en condities aan zijn
verbonden die tot goed welzijn kunnen leiden, maar ook factoren die daaraan
afbreuk kunnen doen (zoals bijvoorbeeld relatieve armoede, eenzaamheid of
lichamelijke achteruitgang). Welzijn kan dus worden gefaciliteerd en gestimuleerd met behulp van initiatieven en maatregelen die door verschillende
partijen georganiseerd kunnen worden zoals de overheid en/of professionele
en informele (particuliere) partijen. Welzijn is in die zin altijd verbonden aan
een voorwaardelijke context. Om ‘welzijn’ in een gecontextualiseerde vorm te
operationaliseren maken we gebruik van een bekend paradigma van Petzold
(2003). Petzold onderscheidt vijf domeinen van welzijn die onontbeerlijk zijn
voor een goed welzijn:
1 Lichamelijk en psychische gezondheid
2 Sociaal netwerk
3 Materiële omstandigheden
4 (Maatschappelijke) activiteiten
5 Zingeving
De domeinen van welzijn kunnen worden begrepen als de pijlers van ons leven,
bronnen waaruit kan worden geput en die verschillende typen ‘kapitaal’ vertegenwoordigen. Zo kunnen activiteiten staan voor het belang om te participeren
in het sociale verkeer en heeft zingeving meer met de persoonlijke aspecten
van welzijn te maken, dus met hoe het individu betekenis geeft aan de sociale
omgeving en wat zijn dag de moeite waard maakt, maar ook aan persoonlijke
interesse en aan ‘grote vragen in het leven’. De verhouding tussen de verschillende domeinen is niet altijd hetzelfde (dus niet statisch), accenten kunnen
verschillen. Er is wel sprake van een voorwaardelijke verbondenheid tussen de
domeinen en een streven naar evenwicht. De domeinen kunnen elkaar compenseren en versterken om een goed welzijn te bereiken daar waar er veranderingen optreden zowel als het gaat om positieve ervaringen van groei als negatieve
ervaringen van verlies.
Accenten binnen en tussen welzijnsdomeinen verschuiven met name door
transities die levensfasegerelateerd zijn. Hoe ouder de mens wordt, hoe meer
zal worden ingeleverd binnen bepaalde domeinen (Steverink, Westerhof, Bode
en Dittmann-Kohli, 2001). In de derde en vierde levensfase treedt er een belang-
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rijke verschuiving op binnen de welzijndomeinen. In de derde fase gaat het bij
de invulling van een nieuwe levensfase voor een groot deel om het herschikken van persoonlijke mogelijkheden. Specifiek voor de vierde levensfase is dat
mensen in toenemende mate geconfronteerd worden met veranderingen of
verliezen op meerdere levensdomeinen tegelijkertijd door ingrijpende levensgebeurtenissen als lichamelijke achteruitgang, verlies van sociale contacten en
van maatschappelijke activiteiten en ontplooiingsmogelijkheden. Daarvan gaat
een cumulerend effect uit op ons welzijn én de mogelijkheden om daar zorg
voor te (kunnen blijven) dragen.
Tegenover de benadering van ouderdom als ‘verlies’ echter staat een opvatting
die uitgaat van mogelijkheden in plaats van beperkingen waarmee het welbevinden en welzijn kan worden versterkt: het ontwikkelen van de ene dimensie heeft positieve effecten op de andere. Zo is er sprake van compensatie
van toenemende kwetsbaarheid door verlieservaring maar er is ook meer tijd
voor bepaalde zingeving en verdieping. Kunstbeoefening is in deze opvatting
een middel om zulke negatieve factoren tegen te gaan of te compenseren om
zodoende de kans op welzijn te vergroten. Ten eerste kan het bij uitstek een
manier zijn om zin en betekenis te geven aan die aspecten van het leven die
niet zo makkelijk op een andere manier invulling kunnen krijgen. Hieronder
valt individuele expressie, zelfontplooiing maar ook zelfbepaling en autonomie. Ten tweede kan kunstparticipatie een middel zijn om sociale activiteiten
te ontplooien, contacten te onderhouden of ook om lichamelijke en psychische
gezondheid te stimuleren waaronder een gevoel van eigenwaarde en zelfstandigheid.
3.1.3.2

Kunst en welzijn vier denkmodellen
Om een relatie te leggen tussen kunstbeoefening en verschillende welzijnsdomeinen onderscheiden wij in dit onderzoek vier typen relaties kortweg aangeduid
als ‘Kunst als doel op zich’, ‘Kunst als middel’, ‘Kunst als collectieve identiteitsuiting’ en ‘Kunst als therapie’ (vgl. Graham, 1997). De typen die we onderscheiden gaan uit van de vraag wat het participeren aan kunst voor het individu betekent. De vier typen representeren ‘ideaaltypen’ en kunnen in de praktijk door
elkaar lopen of samengaan in kunstprojecten waarin meerdere doelen worden
gerealiseerd. In dit onderzoek gaat het om het herkennen van accenten waardoor de typologie mogelijk bruikbaar is om kunstvormen, welzijnsopbrengsten
en stimulerende en faciliterende factoren aan elkaar te verbinden.
1 Kunst als doel op zich
In dit model staat de intrinsieke waarde van kunst zelf voorop. Het actief
scheppen van kunst is een doel op zich zelf. De beoefenaar is geïnteresseerd
in vormen en technieken (zoals schilderen, drukken, beeldhouwen, schrijven
maar ook dans of theater en vooral muziek) en wil die zelf toepassen of in elk
geval de betekenis en waarde ervan leren kennen. Het eindproduct is belang-
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rijk: een uitvoering, tentoonstelling of opvoering wordt gezien als het doel
waarnaar wordt gestreefd. Het resultaat is dat wat telt en waarmee men naar
buiten treedt. De kunstbeoefenaar is dus een zelfbewuste actor die een zekere
geldingsdrang bezit.
Hij of zij kiest de vorm die bij hem of haar past en waar hij of zij het meeste
van verwacht. De welzijnswinst ligt in de verwachting dat het beoefenen van
(amateur)kunst het gevoel van eigenwaarde bekrachtigt en werkt als zelfbevestigend of autonomieversterkend en in tweede instantie ook de sociale netwerken bekrachtigt.
2 Kunst als middel
Kunstbeoefening wordt in deze benadering niet gezien als een doel op zich maar
als een middel tot een doel. Het doel kan zijn ‘iets zinvols te doen te hebben’,
‘contact te stimuleren’, of ook ‘met elkaar bezig te zijn’, enzovoorts. Men kan
denken aan in groepsverband schilderen of beeldhouwen of een amateurdansgroep of ook muziekgroep. Het doel kan wel gerelateerd zijn aan de kunstbeoefening en een eventuele tentoonstelling of voorstelling, maar voorop staat
niet het product maar het proces. Deelname aan kunstparticipatie is belangrijker dan wat eruit komt. De ambities van de deelnemers op artistiek gebied
zijn betrekkelijk laag. De beoefenaar is meer deelnemer dan kunstenaar. Hij of
zij verwacht veel van de groep en zoekt in de beoefening van zijn of haar discipline ontspanning. Welzijndoelstellingen liggen in het verlengde van bovengenoemde verwachtingen: kunst wordt gezien als manier om de gezondheid
te bevorderen, om sociale contacten te stimuleren of om eenzaamheid tegen te
gaan, etcetera. Deze verwachtingen zijn impliciet of expliciet in de projectdoelstelling terug te vinden).
3 Kunst als strategie
Hier gaat het om kunstvormen die zich in het bijzonder lenen voor het ontwikkelen en/of versterken van een (collectieve) identiteit. Het gaat dan bijvoorbeeld
om specifieke uitingen die worden gezien als horend bij een groep. Gedacht
kan worden aan bepaalde dansvormen, theater, muziek, maar ook narratieve vormen (verhalen, teksten). Deze kunstbeoefening kan verbonden zijn
aan religie of een andere herkenbare leefstijlopvatting. De beoefenaar neemt
deel aan deze kunstuiting als lid van zo’n groep. Het doel ligt niet zozeer in de
intrinsiek artistieke waarde van de kunstvorm, als wel in het produceren van
de specifieke kunstvorm, waaraan eigen regels of normen zijn verbonden die
tevens bepalend zijn voor de identiteit van de deelnemer. Welzijnsdoelen als
maatschappelijke emancipatie en sociale interactie zijn belangrijk.
4 Kunst als therapie
Voor deze kunstbeoefening is een min of meer expliciet therapeutisch karakter
kenmerkend.
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De beoefenaar beoefent deze kunst omwille van zijn of haar gezondheid
(psychisch of lichamelijk) en heeft geen of vrijwel geen artistieke pretenties. De
relatie met ‘kunst’ is hier het zwakst, aan de andere kant zijn de welzijnsdoelen
hier het meest expliciet. Wat betreft de relatie met welzijn kan gedacht worden
aan kunstparticipatie door ouderen met fysieke en psychische beperkingen om
een zekere mate van eigenwaarde te behouden of iets van een sociale identiteit te articuleren, verlieservaringen te verwerken en/of daaraan uiting te geven.
Hier vervult kunst een zuiver therapeutisch doel.
3.1.3.3

Kunstbeoefening, welzijn en leeftijd: age coding
Een ander theoretisch concept dat we hier toelichten is de specifieke betekenis van kunstbeoefening voor de leeftijd en in het geval van dit onderzoek:
de ouderdom. In de eerste plaats wordt het welzijn van ouderen vaak opgevat
als een afhankelijke variabele: naar mate er meer middelen zijn, een betere
gezondheid en een sterker sociaal netwerk etc. ervaart men meer welzijn. Dit
impliceert dat ouderdom in hoofdzaak geassocieerd wordt met ‘achteruitgang’
en ‘verlies’ (zie Van Tilburg, 2005). In dit onderzoek zien wij ouderdom echter
niet als een kwestie van leeftijd alleen, maar als een situationele of contextgebonden toestand. Belangrijk is de wijze waarop iemand zelf zijn of haar leeftijd ervaart. Wie zich jonger voelt dan hij of zij in werkelijkheid is, ervaart meer
welbevinden (Westerhof en Barrett, 2005). Ouderdom wordt in dit geval eerder
als ‘levensstijl’ opgevat, dus een opvatting over leeftijd met bijbehorend repertoire van gedragingen. Krekula (2009) ontwikkelde in dit perspectief de interessante gedachte van ‘age coding’ die wij hier zullen overnemen. Age coding is
een praktijk of strategie die je gebruikt om je leeftijdsgrens af te bakenen, maar
ook om te onderhandelen over mogelijkheden en middelen daarbinnen, en
tevens als (normatief ) referentiekader in de sociale interactie. Age coding bevat
schema’s van gedragingen die worden gebruikt om een bepaalde levensfase te
markeren. Levensfase als een sociaal construct is omgeven door toegeschreven en zich toegeëigende (publieke) beelden. Age coding is vanuit dit perspectief dus een reactie op (publieke) beeldvorming over de ouderdom. Iemand wil
zich middels age coding onderscheiden, een identiteit neerzetten, ten opzichte
van die dominante beelden maar ook invloed daarop uitoefenen. Dat kan een
dwingend en ook negatief karakter hebben dat voornamelijk van de omgeving
uitgaat en als een stereotype werkt (‘dat is niet gepast voor een 65-jarige’), maar
het kan ook een constructieve inhoud krijgen, en als een eigen stijl worden
ingezet, bijvoorbeeld in antwoord op beperkingen (‘ik beoefen kunst om niet
als hulpbehoevende oudere te worden gezien’). Kunstbeoefening zullen wij in
dit onderzoek als een vorm van age coding opvatten.

3.1.3.4

Ontvankelijkheid
Om te bevorderen dat meer ouderen kunst gaan beoefenen, is het van belang
om te achterhalen hoe kan worden beïnvloed en gestimuleerd dat zij ontvan-
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kelijk zijn en hoe daar facilitair op ingespeeld kan worden. Een laatste concept
dat we hier introduceren is het begrip ontvankelijkheid.
Onder ontvankelijkheid voor kunstbeoefening verstaan wij in dit onderzoek
het openstaan, receptief zijn, toegang hebben tot, kortom vatbaar zijn voor
kunstbeoefening. Dit gaat om meer dan alleen maar motivatie. In de onderzoeksliteratuur is ontvankelijkheid vooral aandachtspunt vanuit het perspectief van cultuurparticipatie in brede zin. Daaronder valt ook kunstparticipatie, zowel receptief als actief Ganzeboom, 1989; Nagel, 2004, Verté, De Mette,
De Pauw, 2010). (De mate van ontvankelijkheid is te relateren aan de mate van
cultuurparticipatie. Ook kan cultuurparticipatie worden opgevat als een stabiel
gedragspatroon en menselijk keuzegedrag waar afwegingen (kosten en baten)
aan vooraf gaan (Ganzeboom, 1989).
Lange tijd is er vanuit gegaan dat een hoge sociaal maatschappelijke status de
meest bepalende factor was voor de mate waarin iemand participeert in kunst
en cultuur. Dit beeld werd bevestigd door periodieke monitoren naar cultuurparticipatie waarin hoog opgeleide en welgestelde participanten steeds waren
oververtegenwoordigd. Maar de afgelopen jaren is dit dominante profiel van
de amateurkunstenaar aan het kantelen (vgl. Kunstfactor monitor, 2012).
Onderzoek laat zien dat de impact van gezinssocialisatie en cultuureducatie
in de jeugdjaren veel meer bepalen of iemand participeert in kunst en cultuur.
Het meekrijgen van bagage in de vorm van culturele competenties (vaardigheden en kennis) moet dus los worden gezien van sociale achtergrondfactoren
als status en milieu. Maar ook laat onderzoek zien dat ontvankelijkheid voor
cultuurcompetenties alsnog in de latere levensloop kan worden aangewakkerd
vanuit het persoonlijke verworven sociale netwerk. Een voorbeeld daarvan is
de positieve invloed van een levenspartner die participeert in kunst en cultuur
(Nagel, 2004). Specifiek voor ouderen spelen naast de al genoemde factoren
ook een maatschappelijk actief betrokken levenshouding, de beschikbaarheid
over een gevarieerd sociaal netwerk en een kansrijke omgeving met toegankelijke activiteiten een belangrijke rol bij cultuurparticipatie (Verté, De Mette, De
Pauw, 2010).
Er zijn dus meerdere factoren te onderscheiden die meebepalen of iemand
ontvankelijk is voor kunst en cultuurparticipatie. In dit onderzoek kijken wij
naar de volgende factoren ontleend aan een indeling met factoren voor ontvankelijkheid van Ganzeboom (1989). Daarin zijn ook de hierboven besproken
factoren van cultuurparticipatie terug te vinden:
Opleiding: informatie en kennis over kunstbeoefening, hoeveelheid en vorming
in soorten kunstbeoefening, aangeleerde competenties (kennis en vaardigheden). Vooronderstelling: deelname leidt tot competentie en tot meer deelname.
Sociale status: socialisatie en sociale klimaat, invloed van milieu van herkomst/
gezinssocialisatie, sociale netwerk, symbolische socialisatiekanalen als media,
opvattingen en beoordelingen over kunstbeoefening en normen en waarden,
het cultureel ‘klimaat’ (actuele kansrijke omgevingsfactoren, Verte e.a. 2010)
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Ervaring met kunst en cultuurdeelname: bezit van competenties, talent en
levenswijze, wat kunst je oplevert: intrinsieke waarde, middel als ontmoeting,
strategie bevestigen identiteit, om je beter te voelen.
Tijd en geld: beschikbare en te bestede tijd en financiën, bereikbaarheid van
aanbod cultuur- en kunstactiviteiten.
3.1.4 Onderzoeksmethoden: interviews
In dit onderzoek staat de vraag centraal hoe de relatie tussen amateurkunstbeoefening en welzijn er uit ziet en niet de vraag of er een relatie is. Die relatie is
al eerder op grond van ander onderzoek als vaststaand gegeven in dit projectonderzoek als uitgangspunt genomen. We zijn om die reden geïnteresseerd in
beschrijvende informatie over de betekenis van amateurkunst voor deelaspecten van het welzijn en niet zozeer in verklarende informatie. Deze interesse
vraagt om diepte-informatie van ouderen over voor de buitenwereld min of
meer verborgen complexe motieven en ervaringen. Dat betekent dat gebruik is
gemaakt van kwalitatieve onderzoeksmethoden.
Er zijn 55 ouderen geïnterviewd, in de periode juni tot en met december 2011,
over hun ervaringen met het beoefenen van amateurkunst, de betekenissen die
zij daaraan ontlenen en de invloed op hun welzijn. De ouderen namen actief
deel of hadden actief deelgenomen aan de geselecteerde kunstactiviteiten die
in dit onderzoek centraal staan als praktijkcasuïstiek (geïntroduceerd in de
inleiding). Het accent van de onderzoeksinteresse lag bij ouderen die permanent en overtuigend deelnamen aan de kunstactiviteit maar er zijn ook enkele
ouderen geselecteerd met een ambivalente motivatie. Dit zijn ouderen die net
over de streep waren om mee te doen aan de activiteit, twijfelaars die afhaakten en weer aanhaakten en ouderen die definitief waren afgehaakt (zie tabel 3).
De verwachting was dat zij specifieke informatie konden geven over stimulerende en belemmerende factoren op ontvankelijkheid. De ouderen zijn in
samenspraak met de organisatoren van de verschillende kunstactiviteiten geselecteerd en zijn benaderd en geïnformeerd door de onderzoeker die daarvoor
gebruik maakte van door de organisaties aangeleverde adressen. Nagenoeg
alle benaderde ouderen stemden direct in met een interview. Alleen van het
project Kunstatelier was er een non-respons omdat de psychische gezondheidsconditie van de oudere die was benaderd een interview niet mogelijk
maakte. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ouderen die zijn geïnterviewd en de projecten waar zij aan meededen. Er is een onderscheid gemaakt
in ouderen die permanent deelnemen, net over de streep zijn, met onderbrekingen meedoen of helemaal zijn afgehaakt. In de volgende paragraaf worden
de achtergronden van de ouderen nader beschreven.
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Tabel 4. Aantal geïnterviewde ouderen geselecteerd op hun deelname aan de kunstactiviteit

Kunstactiviteit

Permanente deelnemer Net over de streep

Afhaker-aanhaker Afhaker

Totaal

ZMK

9

Kunstatelier

7

NMZP

7

ASSO

6

OiP

2

Tangoplus

4

4

LOV

3

3

Introdans

3

3

KiW

2

Totaal

43

ZMK = Zeister Mannenkoor Zeist;
NMZP = Niet-Meer-Zo-Piep-Show Amsterdam
OiP= Ouderen in Perspectief Almere;
LOV = Levensloop Oudere Vluchtelingen Wageningen;
KiW= Kunst in de Wijken Delft.

1

1

2

2

1

12
11

3

10
6

2

4

2
1

3

8
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Kunstatelier = Kunstatelier Humanitas Rotterdam;
ASSO = Alkmaars Senioren Symfonieorkest;
Tangoplus = Tangoplus Amersfoort;
Introdans = Introdans Arnhem;

Bijna alle interviews hebben bij de respondenten thuis plaatsgevonden. In een
enkel geval vond het interview plaats op de locatie van de kunstactiviteit of in
een uitspanning. De interviews hadden het karakter van een diepte-interview
wat wil zeggen dat het perspectief, de betekenis van de respondenten richtingbepalend was voor het verloop van het interview. De vragen werden door
de onderzoeker zoveel mogelijk aansluitend op dat perspectief gesteld aan de
hand van gestructureerde vragen rondom de thema’s: (m)eerdere ervaring met
kunstbeoefening; aanleiding van en toeleiding naar deelname aan de kunstactiviteit; betekenis van deelname voor de levensinvulling, vrijetijdsbesteding, met
betrekking tot sociale contacten, gezondheid, leeftijd, identiteit en de sociale
omgeving; stimulerende en belemmerende factoren in de kunstactiviteit. Ook
is respondenten aan het eind van ieder interview gevraagd naar hun mening
over geformuleerde stellingen over de betekenis van deelname voor verschillende welzijnsdomeinen (zie bijlage 1).
De interviews zijn digitaal opgenomen, verbatim uitgetikt en verwerkt in het
kwalitatieve data analyseprogramma MAXQDA. Daarbij hebben codes onderverdeeld in subcodes als zoeklicht gediend in de analyse om patronen te achterhalen
in de betekenisverlening door respondenten. De codes zijn onderverdeeld naar
achtergrondkenmerken van de respondent, ontvankelijkheid voor deelname,
moment van deelname, ‘age coding’, de betekenis van de kunstactiviteit, sociale
veiligheid, relaties kunst-welzijn, neveneffecten en stimulerende en bedreigende
factoren. De opzet was om door middel van inhoudelijke vergelijking en het
leggen van kruisverbanden tussen codes te komen tot een clustering van codes en
een indeling van verschillende achtergronden van respondenten wat zou leiden
tot verschillende patronen van betekenissen voor het welzijn. De verwachting
was dat uit deze werkwijze een aanzet zou voortrollen voor een typologie.
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Dit kwalitatieve deelonderzoek heeft een explorerend, dat wil zeggen verkennend karakter. De bevindingen zijn niet zondermeer generaliseerbaar naar alle
ouderen in Nederland die actief meedoen aan amateurkunst. Maar de bevindingen zijn ook niet uniek voor alleen de ouderen in de onderzochte kunstactiviteiten. De patronen die voortkomen uit de analyse van dit onderzoek hebben
vanwege de diepte-informatie een hoge interne validiteit en zijn daardoor
bruikbaar om de betekenis van deelname aan kunst voor ouderen in vergelijkbare georganiseerde activiteiten verder te duiden.
3.1.5 Leeswijzer
Na deze inleiding zullen we vervolgen met het bespreken van de resultaten uit
de interviews met de respondenten. Allereerst geven we een introductie van
de respondenten door een inventarisatie van hun belangrijkste sociale achtergrondkenmerken. Achtereenvolgens worden factoren gepresenteerd die van
invloed zijn op de ontvankelijkheid van de respondenten voor amateurkunst,
welke betekenis het deelnemen aan de kunstactiviteit heeft voor hun welzijn en
factoren die stimuleren en belemmeren om mee te (blijven) doen. We eindigen
met een terugkoppeling van de belangrijkste onderzoeksbevindingen naar de
conceptuele uitgangspunten van dit onderzoek. Tot slot zetten we de belangrijkste conclusies op een rij en eindigen met aanbevelingen en criteria voor het
faciliteren en stimuleren van amateurkunst door ouderen.  

3.2

De onderzoeksbevindingen

3.2.1 De onderzoeksgroep
Hoe zien de sociale achtergronden van de respondenten in dit onderzoek er
uit? Hoe oud zijn zij, wat is hun sekse en etnische achtergrond en opleidingsniveau, hoe ziet hun zelfredzaamheid er uit en leef- en woonomstandigheden?
In de hoofdinleiding van dit onderzoeksproject zijn ouderen afgebakend in de
leeftijdscategorieën: jonger dan 65 jaar, 65-75 jaar (derde levensfase) en ouder
dan 75 jaar (vierde levensfase). De respondenten in dit deelonderzoek tussen
65-75 jaar zijn in de ruime meerderheid (28), gevolgd door 14 respondenten
jonger dan 65 jaar en 13 ouder dan 75 jaar. De jongste deelnemer is 51 jaar
en de oudste 92 jaar. Er zijn 30 mannelijke en 25 vrouwelijke respondenten.
Wanneer we de 12 respondenten van het Zeister Mannenkoor, verantwoordelijk voor de oververtegenwoordiging van mannen, buiten beschouwing laten,
doen er meer vrouwen dan mannen mee aan de kunstactiviteiten. De respondenten hebben overwegend een etnisch autochtone achtergrond. Voor zeven is
dat niet het geval: zes respondenten zijn van niet-westerse allochtone afkomst
en een is van westers allochtone origine. Van de 47 deelnemers van wie hun
opleidingsniveau bekend is, zijn er 21 hoogopgeleid, 12 middelbaar en 15 laag
opgeleid. Respondenten met een partner zijn in de ruime meerderheid: 32
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respondenten en 18 respondenten zijn alleenstaand (van 5 respondenten zijn
hierover geen gegevens). De meeste respondenten van het Kunstatelier en alle
betrokken respondenten van Ouderen in Perspectief wonen in een woonvoorziening voor ouderen met zorgondersteuning. Van de overige respondenten
woont het merendeel zelfstandig in een reguliere woning. Een enkeling woont
in een aanleun- of seniorenwoning en een respondent in een verzorgingshuis.
De overgrote meerderheid van de respondenten is fysiek, psychisch en sociaal
zelfredzaam wat niet wegneemt dat een aantal wel degelijk gezondheidsproblemen heeft. De respondenten van het Kunstatelier en Ouderen in Perspectief
zijn niet volledig zelfredzaam. Zij zijn afhankelijk van psychische en/of lichamelijke ondersteuning bij hun dagelijks functioneren.
De respondenten in dit onderzoek komen wat betreft hun achtergrondkenmerken in grote lijn overeen met die van ouderen die in het algemeen participeren
in kunstactiviteiten. Ook daar is de grootste groep ouderen in de derde levensfase, doen meer vrouwen mee dan mannen, zijn autochtone en relatief hoger
opgeleiden oververtegenwoordigd en wonen de meeste respondenten zelfstandig en zijn zelfredzaam (Kunstfactor Factsheet, 2010; Verté, De Mette en De
Pauw e.a., 2010). Zoals hierboven al duidelijk werd, voldoen de respondenten
van Ouderen in Perspectief en Kunstatelier echter niet helemaal aan dit beeld.
Vanwege hun sociaal en fysieke kwetsbare achtergrond, sociaal afhankelijke
woonsituatie en zorgafhankelijkheid zullen zij een speciale plaats innemen in
het onderzoek als het gaat om de invloed van kunstbeoefening op hun welzijn.
3.2.2 Ontvankelijk voor amateurkunst: mee gaan doen
Welke factoren spelen een rol bij ontvankelijkheid voor kunstbeoefening? Wat
brengt ouderen er toe om actief kunst te beoefenen? In de conceptuele inleiding
hebben we enkele aspecten van ontvankelijkheid voor amateurkunst benoemd:
opleiding, sociale status, ervaring en tijd en geld. Deze aspecten zullen hieronder worden besproken. Ook bespreken we nog andere factoren uit de interviews die bijdragen aan ontvankelijkheid. Daarnaast is een interessante vraag
of er verschillen zijn in ontvankelijkheid voor kunstbeoefening bij ouderen die
ambivalent zijn en twijfelen; die met onderbrekingen meedoen aan de kunstactiviteit, net over de streep zijn of na een poos helemaal afhaken. De paragraaf
zal met het beantwoorden van deze vraag worden afgesloten.
3.2.2.1

Eerdere kunstervaring in het leven
Voor het merendeel van de respondenten was dit niet de eerste ervaring met het
beoefenen van amateurkunst. Zij waren al eerder actief, een aantal al vanaf hun
vroege jeugd. Kunstparticipatie was in dit geval een onderdeel van hun opvoeding. Deze respondenten groeiden op in een gezin en/of in een schoolklimaat
waarin zij werden gestimuleerd om aan kunst te doen. Soms beperkte zich
dat tot vergevorderde blokfluitlessen op school of tot het koor van een van de
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plaatselijke kerkgenootschappen. Maar er zijn ook respondenten bij wie kunst
beoefening in huiselijke kring met de paplepel werd ingegoten als een onderdeel van het gezinsleven en daardoor een vanzelfsprekende gewoonte werd
voor het leven.
Ik zing mijn hele leven al. Ik ben in een gezin groot gebracht, één van de elf, en daar
werd veel muziek gemaakt en gezongen.. Geen televisie, armoe! Twaalf jaar was ik
toen zat ik bij het kindercircus Tuinstad.. Daarna heb ik dus eigenlijk bühne geleerd
en een beetje Russisch dansen ..en toen kwam ik bij een cabaretgezelschap.
Respondent NMZP

Een deel van de respondenten is dus gedurende hun hele leven al kunstbeoefenaar geweest soms met onderbrekingen. Meer respondenten kwamen echter
later in hun leven via hun sociale netwerk in contact met kunstbeoefening en
werden (weer) actief. Soms was dat pas op oudere leeftijd en soms als een
herontdekking van een jeugdervaring.
Voor een aantal respondenten was het de eerste keer dat zij aan deze vorm van
amateurkunst gingen doen. Deze respondenten zijn in bijna alle kunstactiviteiten terug te vinden. Zij hadden nooit eerder op dit vlak iets ondernomen maar
hadden vaak een al lang gekoesterd verlangen.
Dat wilde ik al vanaf mijn vierde. Ik hoor in een orkest alleen maar cello’s. Dat is
wat me interesseert. Ik ben net voor de oorlog geboren dus na de oorlog was er gewoon
geen geld. En toen werd ik ouder en ik dacht nou komt er helemaal niets meer van.
Maar het bleef trekken. Toen heb ik op een gegeven moment toch de stap gewaagd en
een leraar gevonden. Ik dacht na een half jaar houd ik het wel voor gezien.. Maar dat
Respondent Symfonieorkest
is nooit gebeurd.
Ik heb nooit getekend of geschilderd maar ik heb het mijn hele leven wel willen doen.
Ik heb altijd het verlangen gehad.
Respondent KA
Opvallend is dat uit enkele voorbeelden blijkt dat zo’n eerste ervaring ook op
latere leeftijd een stimulans kan zijn voor meerdere activiteiten op het gebied
van amateurkunst. Respondenten zijn daardoor ook andere kunstactiviteiten gaan doen. Zo is een man met al eerder verlangens om mee te doen aan
een zangkoor, naast het Zeister Mannenkoor ook in drie andere koren gaan
zingen. Opmerkelijk is dat meer respondenten aan meerdere kunstactiviteiten
tegelijk deelnemen. Soms binnen dezelfde kunstdiscipline maar ook beoefenen zij verschillende vormen van kunst. Er wordt veel geschilderd, gezongen,
een instrument bespeeld, geschreven (o.a. poëzie) en gedanst.

3. Ouderen, kunstbeoefening en welzijn: verslag van een empirisch onderzoek

Ik schrijf ook gedichtjes, Marokkaanse. Heel veel. Maar ik zoek iemand die kan zin
gen, dan kunnen we samen wat gaan doen. .. Ik heb ook Nederlandse gedichten
geschreven en een boek: ‘Het leven van Achmed’. Dat heb ik geleerd op een cursus.
Respondent KA

Ik houd ook heel erg van musicals. En ook vooral dat stukje dans wat erin zit en zang
natuurlijk wel. Maar ik zing ook nog bij een koor, dus ik ben altijd wel actief.
Respondent Intro
3.2.2.2

Actieve levenshouding
Bijna alle respondenten in dit onderzoek staan erg ondernemend in het leven.
Zij zijn er aan gewend om activiteiten buiten de deur te ondernemen en hebben
een brede interesse. Ook valt hun assertieve levenshouding op. Een groot
deel van de respondenten is actief als vrijwilliger, vaak binnen de ouderenzorg. Tevens participeren respondenten in verenigingen, nemen zij deel aan
uiteenlopende commissies en hebben verschillende andere (kunst)hobby’s of
sportactiviteiten. Zelfs respondenten die kwetsbaar zijn, zoals in de projecten
Kunstatelier, Ouderen in Perspectief en LOV, geven blijk van een actieve levenshouding.
Interviewer: Heeft u dat nog lang gedaan, vrijwilligerswerk?
Respondent: Ja vanaf m’n 50e tot m’n 82e. Meer dan 30 jaar.
Interviewer : Maar eigenlijk bent u nu voor die cliëntenraad ook weer bezig hè?
Respondent: Dat kan ik toch schijnbaar niet laten hè. (Respondent OiP)
Ook zijn er respondenten van bijvoorbeeld het Zeister mannenkoor (maar ook
ASSO) die zich vrijwillig inzetten voor de organisatie van het koor (of orkest).
Die vrijwillige inzet is inherent aan de organisatievorm van het koor omdat
het een verenigingsverband betreft door lidmaatschap dat volledig in handen
is van de koorleden. Bij de andere onderzochte kunstactiviteiten zijn respondenten daarentegen slechts sporadisch als vrijwilliger bij de organisatie van de
activiteit betrokken.

3.2.2.3

Moment van deelname: life events, een reikende hand en actief zoekend
Wat kunnen we opmaken uit het moment waarop respondenten gingen
meedoen aan de kunstactiviteit in relatie tot ontvankelijkheid? Welke factoren
spelen een rol?
Een aantal respondenten ging deelnemen aan de kunstactiviteit nadat zij een
life event hadden meegemaakt. In deze gevallen ging het om het overlijden en/
of ernstige ziekte van de partner of van een naast familielid, het ondergaan van
een echtscheiding, pensionering of een (ernstige) ziekte. Het kantelmoment
dat ontstond door dit life event in het hervinden van een zinvolle levensinvulling
werd door deze respondenten aangegrepen om deel te gaan nemen aan kunst.
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Je kan er alles in kwijt. Je kan er zo veel in kwijt. Kijk ik heb mijn vrouw verloren en
daar heb ik een jaar lopen ronddwalen tot diep in de nacht bij mij in de polder. En
dan kon ik niet slapen, ik had een rotleven en dan ben ik toch dat zingen gaan ont
dekken.
Respondent NMZP
Ook is het moment van deelname bij het merendeel van de respondenten
bepaald door significante anderen en informele bronnen. Bij het Kunstatelier
en het project Ouderen in Perspectief die aan een zorginstelling zijn gelieerd,
waren gezondheidsprofessionals de significante intermediair die de respondenten over de streep haalden.
Ik had een hele zware melancholie en depressie. En toen was er een vrouw van
Thuiszorg die bij ons aan de deur kwam en die zag die schilderijen hangen. Toen zei
ze: ‘Het zou wel leuk zijn voor u om daar (KA) naartoe te gaan. Dus toen ben ik met
mijn man, die bracht me daar naartoe. En dat ging gelijk goed.
Respondent KA
De respondenten van andere activiteiten kregen een persoonlijke handreiking van partners, familieleden, vrienden of kennissen maar ook van bij de
activiteit betrokken professionals. Deze personen waren vaak zelf ook actief
en/of passief betrokken bij kunst. Zij informeerden, stimuleerden en brachten respondenten in contact met de activiteit. Respondenten gaven aan dat dit
uitnodigend gebaar een belangrijke impuls was geweest om mee te gaan doen.
Zij voelden zich gewaardeerd en serieus genomen.
Ik had wel gehoord wat het inhield en wie erbij was en toen was een bekende van
mij die hier ook woonde die zei: ‘Nou ze organiseren dat. Zullen wij er maar naartoe
gaan, dan gaan we even luisteren’. Nou ja, dat hebben we gedaan, en daar was die
kunstenaar, die leidde dat. En op het laatst moesten ze mensen hebben en toen zeg ik
tegen die mevrouw: ’Zullen wij het maar doen. Als jij het doet doe ik het ook’.
Respondent OiP

Maar weinig (5) respondenten zijn op eigen initiatief, via een eigen zoektocht,
op het spoor gekomen van de kunstactiviteit en hebben zich op eigen houtje
laten informeren en contact gelegd. Opvallend is dat zij via traditionele lokale
nieuwsbronnen zoals de buurtkrant de activiteit hebben ontdekt.
Gewoon op zoek gegaan. Ik wilde iets met dans doen.
3.2.2.4

Respondent TA+

Intrinsieke behoefte aan kunstbeoefening
Voor enkele (10) respondenten was een intrinsieke drijfveer om kunst te beoefenen een autonome drijfveer dat wil zeggen de enige en belangrijkste motivatie.
Sommigen van hen hadden een al lang gekoesterde behoefte. Die behoefte had
betrekking op de kunstvorm die werd aangeboden maar ook op de mogelijkhe-
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den om zich te ontplooien en te ontwikkelen in artistieke vaardigheden. Zo zijn
er respondenten voor wie het geboden ‘podiummoment’ de doorslag gaf om
mee te doen aan de kunstactiviteit.
Dat was voor mij juist de uitdaging om op toneel te staan. Toneel daar heb ik soms
best wel veel moeite mee. Maar het trekt me wel… Twee maanden repeteren en dan
vijf maanden optreden. Dat leek me nou zo leuk. Want dan ga je, je gewoon richten
op het optreden.
Respondent NMZP
Maar ook kan de intrinsieke drijfveer gericht zijn op het aangeboden kunst
repertoire.
Ik zocht iets wat een beetje ingewikkeld was omdat ik natuurlijk heel veel dans
ervaring had en ik wil dus niet iets heel onnozels gaan doen. Dus ik wilde eigenlijk
een tango, daar zit heel veel in.
Respondent TA+
Bij andere respondenten kwam een intrinsieke kunstbehoefte alsnog naar
boven nadat zij al een poos meededen en werd een autonome stimulans om
ontvankelijk te blijven. Lang niet alle respondenten waren namelijk van meet af
aan enthousiast over de activiteit.
Het was niet alleen leuk, er zaten ook moeilijke dingen tussen. Dat gaf je ook wel
moed, je durfde steeds meer. Na 13 voorstellingen speelde je eigenlijk met de zaal, dat
was geweldig.
Respondent KiW
3.2.2.5

Ambivalente ouderen: afhakers-aanhakers, net over de streep, afhakers
Een interessante vraag is of er een verschil is in de ontvankelijkheid voor kunstbeoefening bij ouderen die met onderbrekingen meedoen aan de kunstactiviteit, net wel over de streep zijn of net niet of na een poos helemaal zijn afgehaakt.
Een verwachting is dat er een relatie is met de mate waarin zij ontvankelijk zijn
voor kunstbeoefening (minder ontvankelijk). Dat blijkt echter niet het geval.
Het merendeel van deze 15 ouderen laten min of meer hetzelfde profiel zien als
dat van de andere respondenten. Ook zij hebben op een enkele uitzondering
na eerder ervaring met amateurkunst, zijn actief met andere georganiseerde
bezigheden, heeft hun sociale omgeving een stimulerende en betrokken rol ten
opzichte van amateurkunst en ook deze ouderen doen vaak nog andere activiteiten in de amateurkunst. De ambivalente motivatie van deze respondenten voor de kunstactiviteit berust dus niet op een ontvankelijkheiddeficiëntie
voor kunstbeoefening. Redenen waarom zij twijfelen of zijn afgehaakt komen
verderop nog aan bod.
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3.2.3 Betekenis van deelname voor het welzijn van ouderen
Hieronder zetten we de bevindingen op een rij die betrekking hebben op de
verschillende domeinen van welzijn te weten: gezondheid, sociale contacten,
activiteiten, zingeving en materieel welzijn. Hoe worden de domeinen van
welzijn bij ouderen beïnvloed door actief mee te doen aan amateurkunst? Wat
levert het de ouderen op?
3.2.3.1

Zingeving
Kunst is serieus: zelfrealisatie
Bijna alle respondenten nemen hun kunstbeoefening serieus. Zij willen vooruit
komen in de activiteit door iets te leren en iets serieus te bereiken. Dat wil niet
zeggen dat alle respondenten even ambitieus zijn. Een kleine groep respondenten hecht er belang aan om hun talent te vervolmaken. Zij streven een hoog ambitieniveau na. Al eerder bespraken we dat voor enkele respondenten de kunstvorm
waar zij actief in zijn een nieuwe ervaring is die voortkomt uit een behoefte die zij
al lang koesterden. Zij zijn vaak verbaasd en trots over de artistieke vaardigheden
die zij hebben kunnen ontwikkelen en hun artistieke prestatie.
Je hoort mij niet een hoeperdepoep liedje zingen. Ik vind dit verschrikkelijk leuk.
Respondent ZMK

Maar er zijn ook respondenten die de lat lager leggen in wat zij met hun kunstactiviteit willen bereiken. Zij willen wel leren en vooruitgang boeken met hun
kunstnijverheid maar stellen weinig eisen aan het niveau dat zij gaan bereiken.
Het proces, de manier waarop zij bezig zijn met kunstbeoefening is voor hen
meer van belang. Ook zijn hier respondenten die met een hoog ambitieverlangen zijn begonnen maar dit hebben bijgesteld gedurende de activiteit. Het accent
van de positieve effecten van de kunstbeoefening op het welzijn liggen voor deze
respondenten meer op andere domeinen. Die zullen hieronder worden besproken.
Positieve identiteit
Een andere welzijnsopbrengst is dat respondenten identiteit ontlenen aan de
beoefening van kunst. Verschillende respondenten hebben dit beschreven als het
dichter komen bij jezelf of de rode draad in het leven. De kunst is een fundamenteel onderdeel van hun persoon en van hun ervaring een mens en individu te zijn.
Ook ontlenen respondenten status, sociaal aanzien aan de kunstbeoefening.
Dan was ik daar en dan die muziek weer en die danspassen en dan kon ik echt in korte
tijd weer een heleboel energie opdoen.. doordat je in beweging bent. Je bloed stroomt.
Je verzet even je gedachten. Dus er zijn natuurlijk heel veel aspecten, maar in feite kom
ik weer bij mijn eigen bron. Het vuur kan weer gaan stromen en ik sta weer in contact
Respondent TA+
met mijn eigen ziel, mijn spirituele bron. Daar gaat het om.
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Die problemen die ik heb gehad, dat hoort bij mij, dat heeft mij gevormd. Door het op
een andere manier te doen als alleen maar te verwoorden, dus ook via schilderstukken
waar je ook een stukje van vroeger in legt, kom je dus tot de conclusie van ‘eigenlijk
heb ik zo verdomd veel geleerd in mijn leven’.
Respondent KiW
Voor een enkeling is die identiteitsontlening gerelateerd aan een positief zelfbeeld dat zij willen neerzetten dat betrekking heeft op het ouder worden. De
enkele opmerking die hierover is gemaakt heeft vooral betrekking op de 4e
levensfase waarin deze ouderen verkeren en waarbinnen zij zich willen onderscheiden van het gangbare idee van degeneratie en demoralisatie.
Interviewer: En wat betekent dat voor u dat u op uw leeftijd hebt leren schilderen?
Respondent: Dan ben ik in staat om die leeftijd even weg te stoppen. En me dan weer
gewoon te voelen. … Ik kan me niet voegen bij dat oude volk. Daar heb ik moeite mee…
Interviewer: Wat vindt u de negatieve kanten aan die leeftijd?
Respondent: De gebrekkigheid die ze hebben. Daar kan ik niet tegen. Ze moeten ook niet
spreken over het einde van hun leven. Want dat is niet iets waar ik gek op ben.
(Respondent OiP)
Veel meer respondenten hebben juist ook laten weten geen identiteit te ontlenen aan de kunstactiviteit die betrekking heeft op het ouder worden. Zelfs voor
respondenten van de Niet-Meer-Zo-Piep show waar de insteek is om het ouder
worden positief neer te zetten, speelde dit geen doorslaggevende rol van betekenis.
Interviewer: Past deze kunstbeoefening bij uw leeftijd?
Respondent: Dat weet ik niet..Ik vind dat het blijft passen totdat je het niet meer kunt
doen. Wat past er nu bij een leeftijd? Ik vind het een onzinvraag eigenlijk.
(Respondent Symfonieorkest)
Je wordt tegenwoordig niet meer negatief bekeken als ouder zijnde. Als jij maar geen
gekke dingen doet en je wilt meedoen… Als ik als oudere zeg: : ’Ik wil mee’. Dan zeg
gen ze: ‘Nou, kom op dan!’ Dan zijn de mensen bereid. En of dat nou in een koor is of
in een café.
Respondent NMZP
Interviewer: Is het wel iets waar u ook wel trots op bent en waar u ook laat zien van:’Kijk ik
ben geen oudere die een beetje thuis zit’.
Respondent: Maar dat weten ze toch al.
Interviewer: Daar is de Niet-Meer-Zo-Piep show niet voor nodig?
Respondent: Nee dat weten ze al heel lang. Ik doe altijd al mijn eigen dingen.
(Respondent NMZP)
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3.2.3.2

Activiteit
Betekenisverlening
Voor vrijwel alle respondenten geldt dat de kunstbeoefening een belangrijke
zingeving biedt voor de invulling van hun leven. Voor een enkeling heeft de
kunstparticipatie een bijzondere betekenis als een specifieke invulling van de
3e en 4e levensfase waarin zij meer ruimte en rust hebben gekregen voor activiteiten in de vrije tijd. Voor enkele respondenten is kunstbeoefening een passie,
van doorslaggevende betekenis om het leven te vervolmaken.
Ik kan iedere dag komen. En ik deed het ook in de weekenden….Ik was er de hele week
mee bezig. Ik had het zo naar mijn zin. Schilderen, een middag lachen. Hup, dat
ging steeds vlugger. Hij (de kunstenaar) had alles in het leven geroepen en ik wou dat
wel. Ik zag dat wel zitten.
Respondent KA
Interviewer: Ik hoop zingen nog heel lang te kunnen blijven uitoefenen.
Respondent: Ja. Tot aan mijn dood. .. Ze mogen me zo die kist in dragen. Het is zo gewel
dig. Ik heb het ontdekt. Dat laat je niet meer los. (Respondent NMZP)
Plezierige tijdsbesteding, bezig zijn
Ook halen respondenten veel betekenis uit de kunstactiviteit zelf als bezigheid.
Het is voor hen ook een hobby in de zin van een tijdsbesteding waar zij plezier
in hebben en ontspanning aan beleven. Voor enkele respondenten is dit ook
verbonden aan het invullen van de 3e levensfase en 4e levensfase.
Ik zag dit staan, ik werd benaderd omdat ik een goede vriend ben van Introdans.
Ik denk: ‘nou dat is wel wat voor mij. Ik ben toch gepensioneerd dus ik heb de tijd’.
Respondent Introdans

Ik ben al een aantal jaren gepensioneerd en ik heb me voorgenomen alleen maar din
gen te doen die ik leuk vind en waar ik in mijn werkzame leven geen tijd voor had.
Respondent ZMK
3.2.3.3

Sociale netwerk
Sociale veilighezid en (zelf )bevestiging
Opvallend vaak hebben respondenten er op gewezen dat zij veel belang hechten
aan de groep waarmee zij samen kunst beoefenen. Het samen met anderen
kunst beoefenen geeft een aantal van hen een gevoel van verbondenheid. In
de activiteiten waar samenwerking belangrijk is voor een publiek eindresultaat
krijgt dat gevoel van samen iets neerzetten nog een extra dimensie. Bij andere
activiteiten waar het samenwerken minder een rol speelt, ondervinden respondenten vooral erkenning als persoon door de andere groepsgenoten en waarderen zij het zich vertrouwd en thuis te voelen in de groep.
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Ik zou zeker niet voor een wildvreemde vrouw stappen en zeggen van zullen we gaan
tangodansen. Maar wel naar een medecursist, die ken je.
Respondent TA+
Ik geloof ook dat het zo leuk is, dat je naderhand met elkaar een drankje hebt. Dan
kom je van het podium tussen de mensen in de zaal. Even je frustratie op een heel
belangrijk moment verdwijnt. Dat was altijd zo gezellig. Omdat je samen gepres
teerd hebt, dan heb je dat moment daarna. En dat is eigenlijk altijd waar je dingen
voor doet vaak.
Respondent NMZP
Maar er zijn ook enkele respondenten voor wie het gevoel van verbondenheid
met de groep geen belangrijke randvoorwaarde is om zinvol bezig te zijn met
hun kunstbeoefening. Dit zijn vooral ouderen die inzetten op een persoonlijk
ambitieus eindresultaat.
Het gaat me niet zo om de contacten het gaat me echt om het dansen.
Respondent TA+

Ook is een positieve invloed op het welzijn dat de waardering door anderen
voor de geleverde prestatie een gevoel geeft er toe te doen, erkend te worden als
persoon. Deze waardering kan zowel komen van groepsgenoten als familie,
vrienden, kennissen als een onbekend publiek. Een bijzondere invulling krijgt
deze erkenning bij de activiteiten met een publiek podiummoment. Daarnaast
ontlenen respondenten uit de gezelligheid en goede sfeer een prettig gevoel
van zelfbevestiging.
Sociale contacten: ontmoeting, sociale steun, gezelschap
Dan zijn er nog het gezelligheidsaspect en de persoonlijke contacten die een
belangrijke bijdrage leveren aan het gevoel van welzijn voor veel respondenten. Vooral de goede sfeer in de groep en prettige contacten dragen bij aan een
gevoel van gezelligheid. Er zijn verschillende contacten ontstaan buiten de
show om, ook contacten die hebben geleid tot nieuwe activiteiten van amateurkunstbeoefening. Ook zijn er respondenten die bij ziekte en tegenslag steun
ontvangen van andere deelnemers.
En ik vind ouderen hebben er baat bij om nog te gaan zingen. Vind ik wel. Mensen
die alleen komen te staan, dat die toch nog een uitlaadklep hebben. Want daardoor
krijg je meer vriendschap en dergelijke. Je hoeft elkaar niet plat te lopen, dat is hele
Respondent ZMK
maal niet nodig.
Interviewer: Mensen gaan ook wel kunst doen vanwege de sociale contacten. Speelt dat
bij u ook een rol?
Respondent: Ja hoor, ik schilder dan zeg maar 10 jaar en nu 8 jaar met deze docente en
het gekke is, die groep is bijna constant. Er komt af en toe iemand bij of er gaat iemand
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weg. We gaan samen uit eten, we gaan af ten toe samen een borrel drinken. Plus mensen
trakteren als ze iets te vieren hebben. (Respondent KiW)
3.2.3.4

Gezondheid
Bijna alle respondenten zijn van mening dat hun fysieke en psychische gezondheid baat heeft bij de kunstactiviteit. Respondenten voelen zich energieker en
fitter en geven aan dat de activiteit een gunstig effect heeft op gezondheidsklachten die zij hebben vooral bij problemen met longen, het bewegingsapparaat en bij somberheid en vergeetachtigheid. Daarnaast is verschillende keren
genoemd dat respondenten zich fysiek en mentaal energieker voelen na afloop
van de activiteit. Bijzonder is de winst op het vlak van het psychisch welbevinden. Ook op het vlak van psychosociale ontwikkeling.
Je staat tegenover jezelf in die groep. Je hebt het gevoel van: ‘Ik kom er niet uit met
deze groep’. Maar op een gegeven moment viel er een knikker. Dan ben jij dus zelf
rond. Waar dat aan gelegen moet hebben, dat is haast therapie. Echt therapie zo’n
programma..
Respondent NMPZ
Buiten de tango ga je bewuster lopen en bewegen. Misschien wel mooier, ik probeer
wat rechter op te lopen. Ik hoef al die centen niet meer te zoeken op straat. Dan loop
ik hier met de hond en dan denk ik: ‘Oh, ja, rechtop lopen’.
Respondent TA+
Ik heb COPD aan mijn longen. Ik ben verbaasd, de longarts ook, dat ik het zo lang
heb uitgehouden met zingen. Hij zegt: ‘Meneer, dat is de beste training die je maar
hebben kan. Je haalt adem. Niet ermee ophouden’. En dus doe ik iedere donderdag,
met de longen dan sport ik een uur lang.
Respondent ZMK
De activiteiten zijn tevens katalysator voor emoties en verminderen gevoelens van
stress. Het meedoen aan de activiteit geeft respondenten ook de mogelijkheid om
emoties kwijt te kunnen, te ontladen of alledaags zorgen te vergeten. Vooral werd
gewezen op het ‘therapeutisch effect’: dat zij zich er psychisch beter door voelen.
Als ik schilder, vergeet ik die pijn. Ik vergeet de stress... Ik zit diep in dat schilderen
…. vier keer in de week.
Respondent KA
Ik ben gewoon heel erg veranderd erdoor. Ik was ontzettend depressief toen ik hier
kwam. Ik ben gewoon heel erg opgeknapt door hier te komen.
Respondenten KA
Het geeft heel veel power. Kracht voor mezelf. Het is echt een soort antidepressivum.
Al die superlatieven. Zo heb ik het wel ervaren.
Respondent Intro
Ook zijn opmerkingen gemaakt dat de kunstactiviteit ondersteunend werkt bij
het emotioneel volhouden van mantelzorg en verwerken van verlies.
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Toen de show begon was mijn zus al ongeneeslijk ziek. Dus ik heb het vanaf het begin
zo gevoeld van: ‘Kan ik dit nog doen? Een beetje lollig doen en op het toneel gaan
staan’.. … En toen realiseerde ik me dat ik het zo fijn vond om dat wel te doen. Ik kan
het veel beter aan als ik ook die andere kant heb van het vrolijk zijn.
Respondent NMZP
3.2.3.5

Materieel welzijn
Er zijn geen opmerkingen gemaakt in de interviews of andere onderzoeksbevindingen waaruit blijkt dat respondenten baat hebben bij de kunstbeoefening
voor hun materiële welzijn. Dat is uiteraard ook terug te voeren op de aard van
amateurkunst, namelijk dat de productie voortgekomen uit de kunst niet het
oogmerk heeft om te voorzien in de materiële levensbehoefte. Ook op andere
fronten van het levensonderhoud hebben respondenten geen materieel profijt
voor hun welzijn. In randvoorwaardelijke zin, is dit domein uiteraard wel van
belang. Mensen moeten over voldoende middelen beschikken om hun activiteit uit te kunnen voeren.

3.2.3.6

Neveneffecten
Naast effecten voor het welzijn die direct betrekking hebben op de kunstbeoefening zelf zijn er positieve neveneffecten die er voor het welzijn toe doen
die indirect voortkomen uit de kunstactiviteit. We noemen hier een positieve
invloed die de kunstbeoefening kan hebben op anderen in de directe omgeving, andere (vrijwillige) activiteiten en contacten die voortrollen uit de deelname en in enkele gevallen individuele competenties die zijn ontwikkeld.
Met één man ben ik dus op dansles gegaan, op ballroomdansen…. en sommige ande
ren zie ik ook wel. Laatst was er een verjaardag van iemand, die had mensen uitge
nodigd. Toen ben ik ook gegaan. Er komt nog een barbecue aan. Respondent NMPZ
Nou wat ik er aan over heb gehouden? Ik heb een kleinzoon en die had zo’n camera
gekocht, kwam hij hier op de kamer: “\’Oma ik heb zo’n camera’. Toen zeg ik: ‘Ja die
ken ik’. Toen zegt hij: ‘Maak maar eens een paar foto’s’. Nou en het ging en toen kijkt
hij: ‘Jeetje zeg, die waren heel goed gelukt’. En toen kreeg ik ineens weer, dat wat ik
geleerd heb, kon ik toch waarmaken.
Respondent OiP

3.2.3.7

Welzijnsopbrengst
Respondenten ontlenen dus zelfrealisatie, positieve identiteit, een zinvolle
en plezierige tijdbesteding, zelfbevestiging, gezelschap, sociale steun en een
betere gezondheid aan de kunstbeoefening. Maar er zijn gradaties in de invloed
op de verschillende domeinen. Dit zien we ook terug in de meningen die een
aantal respondenten hebben gegeven over verschillende stellingen die betrekking hebben op de relatie van de kunstbeoefening met welzijn (zie bijlage 1).
Wij geven hieronder een korte inventarisatie.
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De respondenten zijn unaniem van mening dat zij profijt hebben van het beoefenen van kunst voor hun gezondheid. Zij bevestigen de stellingen dat het hen
voldoening schenkt, de inspanning goed is voor hun fysieke welzijn, zij zich er
beter door voelen en het een manier is om gevoelens te uiten en het hen jong
houdt van lichaam en geest.
De antwoorden op de stellingen over het sociale welzijn laten een meer genuanceerd beeld zien. Daar is lang niet altijd positief op gereageerd. Zo hecht niet
iedereen belang aan de activiteit als ontmoetingsplek en als een manier om
contact te krijgen met anderen. De respondenten zijn dus duidelijk ook niet
afhankelijk van deze contacten voor een goed welzijn. Dat blijkt ook uit hun
verdeelde reacties op de stelling of zij de andere deelnemers zouden missen.
Deze bevinding is op zich niet verrassend omdat respondenten door hun actieve
levenshouding en andere activiteiten voldoende sociale contacten hebben. Dit
wordt nog eens ondersteund door de ontkennende reactie van nagenoeg alle
respondenten op de stelling dat zij niet zouden weten wat zij anders aan activiteit zouden moeten doen. Respondenten hebben duidelijk voldoende activiteiten om handen. Wel wordt door veel respondenten aangegeven dat zij belang
hechten aan de activiteit om te ontspannen, even ‘alles’ te vergeten. Maar niet
iedereen onderstreept dat het bezig zijn met kunst een hobby is. Daar sluit bij
aan dat bijna alle respondenten hebben bevestigd dat zij iets anders kunstzinnigs zouden doen als zij deze kunstactiviteit niet zouden hebben. Ook hier
kunnen we nogmaals uit opmaken dat kunst voor de respondenten dus meer
is dan een doorsnee hobby. Desondanks reageert lang niet iedereen positief op
de stelling dat kunstbeoefening een levensvervulling is en maar een enkeling
reageert bevestigend op de stelling dat kunst de rode draad is in hun leven. Ook
geeft lang niet iedereen aan dat zij er hard voor moeten werken en het resultaat
belangrijk is.
De reacties op de stellingen sluiten aan bij de analyse van de interviews waaruit
blijkt dat voor respondenten het ‘doen van een activiteit’ niet de motivatie is om
mee te doen aan de kunstactiviteit maar dat zij in eerste instantie voldoening
zoeken en halen uit de ‘kunst om de kunst’. Desondanks hebben respondenten
verschillende oriëntaties op het ambitieniveau en de sociale context waarbinnen de activiteit plaatsvindt.
3.2.4 Ontvankelijk voor amateurkunst: mee blijven doen
Om meer ouderen gericht te stimuleren en faciliteren om aan kunstbeoefening te doen is het van belang om te achterhalen welke factoren stimuleren om
mee te blijven doen aan de kunstactiviteit en welke factoren juist belemmeren.
Waarom twijfelen sommige ouderen en haken sommigen uiteindelijk af ? Deze
factoren zijn af te leiden uit de hierboven beschreven baat die ouderen halen
uit de kunstactiviteit en die inzicht geven in de mogelijkheden die nodig zijn
om ouderen ontvankelijk te laten blijven en het profijt van de kunst voor hun
welzijn te optimaliseren en te garanderen.
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3.2.4.1

Stimulerende factoren
Leren in de kunst
Zoals al eerder vermeld, heeft bij veel respondenten een intrinsieke behoefte
aan het maken van kunst meegespeeld om mee te gaan doen aan de activiteit.
De mogelijkheid om iets te kunnen leren in de kunstactiviteit is dan ook een
stimulerende factor om door te gaan. Alle ouderen in het onderzoek zijn in
zekere zin ambitieus, zij willen vooruitkomen in artistieke vaardigheden. De
mate waarin de ouderen gericht zijn op prestatie kan echter verschillen. Bij een
aantal was die ambitie een beweegreden om mee te gaan doen, zij wilden vanaf
het begin hun talent perfectioneren. Maar er zijn ook respondenten bij wie dat
niet vanzelfsprekend het geval was maar die tot hun eigen verrassing achter die
behoefte om te leren in de kunst, zijn gekomen tijdens het deelnemen. Zij zijn
het leuk gaan vinden om zich te ontwikkelen in artistieke vaardigheden vooral
als blijkt dat zij een verborgen talent in zich hebben.
Wij moeten van onze herinnering iets maken en niemand helpt jou daarbij. Je moet
het zelf bedenken. En dat was goed: Een nieuwe open mind.
Respondent LOV
Ik heb al een klein beetje bereikt dat ik solistisch ben gaan opgetreden bij de operette.
Maar dat is niet per se mijn doel geweest. Ik heb veel plezier in zingen. Ik wil graag
nog wat liederen zingen.
Respondent KiW
Sommige schilderijen weet ik geen raad mee. Ik heb tegen mijn klasgenoten gezegd
dat dit een bevalling gaat worden. Ik wil er iets van maken, maar het lukt niet. Het is
met die senioren (KiW) ook zo. Uiteindelijk hebben we er best veel voor moeten doen.
Wekelijks oefenen, teksten oefenen, dingen veranderen als ze toch anders moesten.
Respondent KiW
Maar niet voor niets.
Deskundige begeleiding
Aan het willen leren in artistieke vaardigheden is verbonden dat respondenten
veel belang hechten aan deskundige artistieke begeleiding ondanks dat ambities nogal kunnen verschillen. Het belang dat respondenten hechten aan die
artistieke begeleiding bevestigt nog eens dat respondenten de activiteit serieus
nemen. Dit is in alle type kunstactiviteiten te herkennen ongeacht of het om
zang, schilderen, fotografie of podiumkunsten gaat.
Je gaat niet voor het automatisme, je gaat ervoor alsof het de eerste keer is dat je zingt.
We worden heel erg streng begeleid: ‘Dat hoort niet zo hè, wees je ervan bewust dat je
twee uur lang op het toneel zit. Iedereen ziet hoe jij kijkt’. Zulke aanwijzingen krijg je
voortdurend. En terecht … je kan niet zomaar wat aanklunzen, je moet echt werken.
Respondent NMZP
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‘Podiummoment’
Zoals we al eerder bespraken kan het toewerken naar een ‘podiummoment’
een stimulerende factor zijn om niet alleen mee te gaan doen maar ook mee
te blijven doen. Bij sommige activiteiten is het ‘podiummoment’ een vooropgesteld einddoel zoals bij Ouderen in Perspectief, Zeister Mannenkoor, NietMeer-Zo-Piep-Show en Kunst in de Wijken. Maar ook in de andere activiteiten
zijn er respondenten die belang hechten aan geboden publieke aandacht voor
de volbrachte kunstprestatie. Niet alle respondenten willen echter met hun
kunstprestatie evenveel naar buiten treden. Dat hangt ook af van het ambitieniveau dat zij nastreven.
Ik heb een paar keer geëxposeerd met onze groep, maar ik heb ook wel eens gedacht: ‘Ik
zou een eigen expositie willen’. En ik weet wel een plek waar ik het zou willen, maar
dan moet ik eerst alles goed gaan inventariseren over wat ik te bieden heb.
Respondent KiW

Daar hebben ze het toen wel over gehad (een optreden) maar dat is het gelukkig niet.
We proberen wat en dan plakken we alles zeg maar achter elkaar en dan achter elkaar
alles dansen. Maar niet echt voor een optreden. Het is gewoon hier voor jezelf.
Respondent Intro

Steun sociale netwerk
Gezinsleden, familie, vrienden en bekenden zijn vaak een stimulans voor
respondenten om door te gaan met de kunstbeoefening. Vooral positieve waardering en feedback vanuit het sociale netwerk voor de kunstprestatie zorgt
ervoor dat respondenten ontvankelijk blijven.
Ja ze ( familie) vinden het goed dat ik schilder. Iedereen vraagt ernaar. Want ik schil
der heel veel dingen uit Marokko. Waar ik ben geboren. Ik heb ook mijn familie of
Respondent KA
vrouw geschilderd. Dat kan ik dan als cadeautje geven.
Mijn zoon vindt dat (OiP) allemaal geweldig en zijn vrouw ook.

Respondent OiP

Beweging en afleiding
Enkele respondenten vinden het juist extra stimulerend dat de activiteit gelegenheid biedt om fysiek te bewegen en het hen afleiding geeft. De extra stimulans om te participeren in de kunstactiviteit om tevens te kunnen bewegen werd
vooral genoemd door respondenten die meedoen aan podiumkunsten terwijl
‘afleiding’ als stimulans vooral terug komt bij respondenten bij wie psychische,
fysieke en sociale problemen een verstorende impact hebben op hun dagelijks
functioneren.
Ik zit jaren op een musical vereniging, Dus dat is ook een kwestie van bewegen hè,
met zang, dans en toneel. Dat vind ik ook ontzettend leuk.
Respondent Intro
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Positieve beeldvorming
Een positief beeld dat respondenten toekennen aan de kunstactiviteit kan ook
meewerken om deel te blijven nemen. Vaak gaat het om de waardering en status
die respondenten ontlenen aan de positieve reactie van anderen.
Als je dan nog wat meer optreedt in de regio dan kennen ze het Zeister Mannenkoor
en dan is het van: ‘Nou wat leuk, goed dat jullie dat doen. Jullie zingen mooi, goeie
naam’. Ja je wordt wel gekend.
Respondent ZMK
Positieve groepssfeer en persoonlijke contacten
Naast het bezig zijn met een serieuze activiteit is het voor het merendeel van de
respondenten evenzo belangrijk dat er een prettige sfeer is in de groep en zij
persoonlijke contacten hebben met andere groepsgenoten. De professionele
begeleiding van de activiteit speelt hierin een belangrijke stimulerende rol.
Nou de sfeer vind ik fijn. Ik ken daar al veel mensen en daar heb ik een fijn contact
mee.
Respondent KA
Het sloot direct bij me aan maar dat komt door twee dingen eigenlijk. De prettige
sfeer in het Zeister mannenkoor en de ontspannen wijze van leidinggeven terwijl toch
heel slim gestuurd wordt op kwaliteit.
Respondent ZMK
Kortdurende tijdsinvestering
Enkele respondenten gaven aan dat het kortdurende karakter van de kunst
activiteit een stimulans is om door te gaan met de activiteit. Zij konden door de
overzienbare duur van de kunstactiviteit rekening houden met andere activiteiten die zij soms tijdelijk op een lager pitje zette.
Het zijn die kortstondige projecten die weer eens wat anders brengen. Dat vind ik heel
Respondent Intro
aantrekkelijk.
3.2.4.2

Belemmerende factoren
Gezondheidsproblemen
Een van de meest belemmerende factoren om deel te blijven nemen aan de
kunstactiviteit zijn fysieke gezondheidsproblemen. Vaak gaat het om mobiliteitsproblemen en vermoeidheid als gevolg van tijdelijke en chronische
ziekten en ouderdom en visuele- en gehoorbeperkingen. Maar ook zijn er
belemmeringen als gevolg van psychische aandoeningen zoals depressie,
vergeetachtigheid, afasie en gedragsproblemen. Enkele ouderen zijn aangewezen op hulpmiddelen zoals een loopkruk, rollator, rolstoel en gehoorapparaat. Deze gezondheidsklachten leiden onder andere tot problemen bij het
lezen en onthouden van teksten, het adequaat anticiperen op toon en ritme
van muziek door zang en dans, het opvolgen van artistieke instructies, zich
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houden aan groepsafspraken, het vervoer naar en van de kunstactiviteit, het
volhouden van de frequentie en duur van de activiteit, repetities en reizen
voor optredens, problemen met fysieke inspanning bij het maken van danspassen en expressieve bewegingen, bij het gebruik van materialen en betreden van podia.
Gezondheidsproblemen zijn niet alleen de belangrijkste belemmering voor
kwetsbare ouderen in de activiteiten die speciaal op hen zijn gericht, zoals
Kunstatelier en Ouderen in Perspectief, maar ook voor ouderen die meedoen
aan de andere projecten. Ook is opvallend dat gezondheidsproblemen het
grootste obstakel vormen voor zowel ouderen in de 3e als in de 4e levensfase.
Het is niet verbazend dat gezondheidsproblemen dan ook de belangrijkste
reden zijn waarom sommige respondenten (soms tijdelijk) zijn gestopt met de
kunstactiviteit.
Nou als je dan een uitvoering geeft dat is gewoon topsport, want dan ben je de hele
week in touw. En op een gegeven moment met je leeftijd wordt dat toch wel een beetje
moeilijker. Daarbij komt dat ik inmiddels twee kunstknieën heb. Dan wordt het
trapje op, trapje af tijdens het spel en dergelijke. Dat wordt steeds meer problemen.
Op een gegeven moment heb ik gezegd: ‘jongens, ..straks houd ik ermee op’.
Respondent ZMK

Respondent: Ik heb ademtekort. Ik heb een paar keer al in het ziekenhuis gelegen voor
mijn longen.. En dan voel ik me niet lekker.. Toen heb ik er (het zingen) even een streep
onder gezet.
Interviewer: Tot u zich weer wat beter voelt?
Respondent: Ja, dan heb je wel weer kans… Want ik deed het toch wel eens weer hoor. Ik had
perioden. Als het dan mooi weer was, ja dan pakte ik m’n rollator en ging... En als het dan
weer winter werd, of kouder, of slechter, dan ging ik weer schilderen. (Respondent ZMK)
Life event
Daaraan gekoppeld is het een belemmering dat respondenten een life event
meemaken in hun persoonlijke sociale omgeving in de periode van deelname
zoals ernstige ziekten en overlijden van dierbaren en uiteenlopende psychosociale problemen zoals overbelasting door mantelzorg en familiecrisis.
Sommige ouderen tobben met psychosociale problemen in hun persoonlijke
levenssfeer die hen volledig in beslag nemen.
Missen sociale aansluiting
Voor een aantal respondenten is het groepsgebeuren een bedreiging om deel te
blijven nemen. Zij voelen zich bij tijd en wijlen niet helemaal thuis in de groep.
Dit was vooral het geval bij activiteiten waar samenwerking nodig is voor het
eindresultaat zoals de Niet-Meer-Zo-Piep-Show en het Zeister mannenkoor. In
de interviews kwamen irritaties naar voren over het gedrag van andere groeps-
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leden en de noodzaak op elkaar te zijn aangewezen. Respondenten die om
die reden regelmatig twijfels hadden om door te gaan, zagen het soms als
een persoonlijke uitdaging om zich staande te houden in de groep. Voor twee
respondenten was het groepsgebeuren de reden waarom zij zijn afgehaakt.
Nou ik heb wel gedacht moet ik daar nou blijven en uiteindelijk besloten het is toch
niet mijn ding, het waren ook niet de typen mensen. Ik zat vaak een beetje alleen.
Met oefenen en zo… Die mensen praten heel anders over heel andere dingen…Ik wil
enkel maar een liedje zingen. Ik wil niet zo heel veel er omheen doen. Ik ga staan en
ik ga een liedje zingen.
Respondent NMZP
Daar kwam ook bij dat het Zeister mannenkoor vrij grootschalig is, een groter koor
dan ik gewend was. .Ik ben meer een type.. Dus je moet je afvragen waar voel je, je
thuis? Om daar lid van te worden, dat zag ik ook even niet zitten. Respondent ZMK
Er was ook veel gedoe .. ook onderling. Gekrakeel in de kleedkamer, geklaag over die,
dit en dat, zus en zo. En dat is dan dat ik het liefst hard wegloop, ik kan daar niet
mee omgaan..Ja dat weet je niet van tevoren. Daarom moet ik er heel goed bij blij
ven.
Respondent NMZP
Maar ook bij projecte waar in groepsverband individueel wordt gewerkt zoals
het Kunstatelier zijn er respondenten die (tijdelijk) stoppen omdat zij zich
willen onttrekken aan het groepsfunctioneren. Een van deze respondenten
schildert om die reden periodes op haar eigen kamer.
Niet passend ambitieniveau
Ook kunnen de eisen die aan het ambitieniveau worden gesteld een tegenvaller zijn en ontmoedigen om mee te blijven doen. Respondenten kunnen zowel
aanlopen tegen te lage als te hoge verwachtingen die worden gewekt vanuit de
groep als ook door de artistieke begeleiding. Sommige respondenten geven in
dit verband aan dat faalangst hen parten speelt om met plezier door te blijven
gaan. Het ambitieniveau is ook een reden waarom respondenten twijfelen of
zijn gestopt.
Ik vind het aan de ene kant wel leuk. Je ziet dat het vooruit gaat. Maar ik ben zelf niet
een type die elke middag gaat studeren. Ik heb zoiets: ‘Ik kom daar om te zingen en
dat vind ik leuk’. Ik ben best bereid om een dag of een paar uurtjes daaraan te beste
Respondent ZMK
den, maar niet teveel. En hij (de dirigent) verwacht meer.
Negatieve beeldvorming
Er zijn verschillende opmerkingen gemaakt over een negatieve beeldvorming
over de kunstactiviteit. Deze opmerkingen hadden bijna altijd betrekking op
negatieve beelden over de activiteit vanuit de omgeving van de respondent
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soms in relatie tot ouderen en ouder worden. Respondenten geven echter aan
dat deze reacties hen niet belemmeren om door te gaan ondanks dat zij zich
realiseren dat er in hun naaste omgeving niet altijd waardering is voor de activiteit of artistieke prestatie. Bij enkele respondenten komen deze beelden ook
overeen met neerbuigende beelden die zij zelf hebben van hun activiteit. Die
hadden betrekking op het lage artistieke niveau. Desondanks zijn deze respondenten niet gestopt. Mogelijk omdat zij hun artistieke ambitie kwijt kunnen in
andere kunstactiviteiten die zij doen en waar zij een zekere status aan toekennen.
Respondent: Van mijn kinderen en directe vrienden is niemand komen kijken naar de voor
stelling. Wat ik erover vertelde zeiden ze: ‘Nee doe mij maar een andere voorstelling’. Erg hè?
Nou ik vind het wel jammer. Het is zoals het is.
Interviewer: Het ontmoedigt u niet om door te gaan?
Respondent: Nee dat sowieso niet. Ik laat me niets zeggen.(Respondent NMZP)
Respondent: Ik heb gezegd: ‘Als dat mogelijk is gaan wij iets anders doen’. Want het
vorige (LOV) project, dat was leuk voor de kinderen. Wij kunnen wat anders gaan doen.
Wij kunnen gaan schilderen.
Interviewer: Het was een beetje te kinderachtig, zeg maar?
Respondent: Ja. Dat was mijn idee. (Respondent LoV)
Tijdsinvestering
Tijdsinvestering is voor verschillende respondenten een bedreiging om mee te
blijven doen met de kunstactiviteit. De tijd die zowel nodig is voor de wekelijkse activiteit zelf maar vooral ook voor oefeningen thuis zoals het instuderen
van teksten en danspassen, stemoefeningen. De activiteit komt nog weleens
in het gedrang met andere activiteiten die respondenten doen. Een enkeling
is mede om die reden gestopt. Maar er zijn ook respondenten die overwegen
om te stoppen of vanwege de tijdsinzet hebben getwijfeld om deel te nemen.
Meestal is ‘teveel tijdsinvestering’ een probleem in verband met andere activiteiten waardoor de respondent haar of zijn weekagenda als vol ervaart. Dit is
vooral het geval in de zomermaanden waarin respondenten het meest actief
zijn en daardoor druk bezet. Opvallend is dat in bijna alle activiteiten er respondenten zijn die hier tegen aan lopen, zelfs deelnemers van Kunstatelier. Ook
kan tijdsinvestering een reden zijn waarom ouderen niet mee zijn gaan doen
aan de activiteit.
Materiële belemmeringen
Materiële belemmeringen zijn bij de onderzochte projecten nauwelijks een
bedreiging om deel te blijven nemen. Er zijn geen voorbeelden van respondenten die om die reden zijn gestopt of overwegen om dat te doen. Slechts in twee
gevallen zijn eigen reiskosten die worden gemaakt voor de activiteit genoemd
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als een obstakel. Wel waren er respondenten die aangaven dat in het geval de
activiteit hen (meer) geld zou gaan kosten, dat een bedreiging zou kunnen
worden vanwege concurrerende kosten voor levensonderhoud en/of andere
activiteiten die zij doen.
Bij veel projecten zijn de activiteiten zijn gratis. Maar ook de respondenten van
het Zeister mannenkoor die naast lidmaatschapskosten ook verblijfskosten
kwijt zijn tijdens (internationale) optredens zien daarin geen bedreiging om
deel te blijven nemen
Kortom. We resumeren de belangrijkste factoren die stimuleren en belemmeren
om mee te blijven doen aan de kunstactiviteit en een reden kunnen zijn om af te
haken. Factoren die stimuleren zijn ‘iets leren’ in de kunst, deskundige begeleiding, een ‘podiummoment’, steun van het sociale netwerk, beweging en
afleiding, positieve beeldvorming, positieve groepssfeer, kortdurende tijdsinvestering. Belemmerende factoren daarentegen zijn: gezondheidsproblemen,
een life event, missen van sociale aansluiting, niet passend ambitieniveau, negatieve beeldvorming, tijdsinvestering en materiële belemmeringen.

3.3

Interpretatie: kunst-ontvankelijkheid-welzijn-ouderen
Hieronder worden de belangrijkste onderzoeksbevindingen nog eens op een rij
gezet en teruggekoppeld naar de conceptuele uitgangspunten rondom welzijn
en de relatie met kunst, ontvankelijkheid en age coding waarmee we dit deelonderzoek zijn gestart. Waar is er bevestiging en waar is er aanvulling naar aanleiding van dit onderzoek? Naar aanleiding van deze reflectie kunnen er criteria
worden geformuleerd die van belang zijn voor het stimuleren en faciliteren van
(meer) ouderen om aan kunstbeoefening te gaan doen.

3.3.1 Ontvankelijkheid: kunstcompetenties, intrinsieke behoefte en kansrijke

omgeving
Onder ontvankelijkheid voor kunst hebben wij in dit onderzoek verstaan het
openstaan, toegang hebben tot en vatbaar zijn voor kunstbeoefening. We
hebben gekeken naar de impact van opleiding, sociale status, kunstervaring en
materiële middelen (tijd en geld). Uitgangspunt was dat kunstcompetenties,
kunstervaring en een kansrijke omgeving de belangrijkste kenmerken zijn van
ontvankelijkheid voor kunstbeoefening. Dit onderzoek bevestigt dat aangeleerde kunstcompetenties een belangrijke pijler zijn voor ontvankelijkheid.
Die competenties hebben veel ouderen verworven door eerdere ervaringen met
kunstbeoefening vaak al in de vroege jeugd. Maar ook zijn er ouderen met later
verkregen competenties door ervaringen met kunstbeoefening via het verworven sociale netwerk. Opvallend is ook de brede oriëntatie van ouderen op en
participatie aan meerdere kunstactiviteiten tegelijkertijd. Daar kan uit worden
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opgemaakt dat een intrinsieke behoefte aan kunst gebaseerd op kunstcompetenties een constante factor is voor veel ouderen en daarmee zingevingskapitaal
vertegenwoordigt. Maar ook springen niet-competente ouderen in het oog met
latent gekoesterde behoeften om een kunstvorm te gaan beoefenen. Zij maken
duidelijk dat aanwezige kunstcompetenties door ervaring niet doorslaggevend
zijn voor ontvankelijkheid maar alsnog kunnen worden ontwikkeld. Juist bij
ouderen omdat de beschikbaarheid over voldoende vrije tijd hen per definitie
ontvankelijk maakt. Belangrijke voorwaarden voor het verder aanspreken en
consolideren van ontvankelijkheid bij ouderen is een kansrijke omgeving. Een
actieve maatschappelijk betrokken levenshouding van ouderen blijkt daarbij
een belangrijke rol te spelen om toegang te hebben tot significante stimulerende sociale schakels naast de aanwezigheid van een uitnodigend aanbod aan
kunstactiviteiten. Opvallend in dit onderzoek is dat verschillende achtergrondkenmerken van ouderen geen invloed hebben op bovengenoemde kenmerken
van ontvankelijkheid. Ook kwetsbare ouderen en ouderen die twijfelen of zijn
afgehaakt bij de kunstactiviteit voldoen aan het ontvankelijkheidprofiel.
Daarnaast is een nieuwe dimensie in dit onderzoek dat ontvankelijkheid voor
kunstparticipatie ook kan worden bezien vanuit het perspectief van het vasthouden van die ontvankelijkheid. Dit is vooral relevant bij ouderen waarbij
extrinsieke factoren (niet gerelateerd aan de kunst op zichzelf ) die continuïteit
kunnen bedreigen.
3.3.2 Welzijnswinst: dominante domeinen sociale veiligheid en zingeving
In de conceptuele uitgangspunten over welzijn en kunst hebben we ingezet op
de welzijnsdomeinen gezondheid, sociale contacten, activiteiten, zingeving en
materieel welzijn. We hebben vastgesteld dat de domeinen ten opzichte van
elkaar interafhankelijk zijn, evenwichtig, dynamisch en complementair in het
geval er sprake is van veranderingen in het welzijn als gevolg van veranderde
leefomstandigheden. Ook maakten we een koppeling tussen kunstbeoefening
en welzijnseffecten door de indeling kunst als middel (sociale steun), kunst als
doel (intrinsiek), kunst als strategie (identiteitsmanagement), kunst als therapie (psychische en lichamelijke gezond).
Het perspectief van ouderen in het onderzoek laat zien dat zij door het beoefenen van kunst op verschillende welzijnsdomeinen positieve effecten ondervinden. Het materiële welzijnsdomein bleef buiten beschouwing. Ook werd
duidelijk dat ouderen profijt ondervinden op verschillende domeinen tegelijkertijd: fysieke en psychische gezondheidsbeleving, zingeving, invullen van
sociale relaties en participatie. De domeinen zingeving en sociale relaties springen er uit. Kunstbeoefening is voor ouderen een belangrijk activiteit om het
leven zin te geven, voor zelfrealisatie, zelfontplooiing en een katalysator voor
emoties (een leven lang leren en voelen). Ouderen nemen kunstbeoefening
serieus, zij willen artistiek leren. Zij komen niet alleen voor de gezelligheid,
voor sociale contacten of om actief te zijn maar zoeken wel een sociaal veilige

3. Ouderen, kunstbeoefening en welzijn: verslag van een empirisch onderzoek

omgeving (verbondenheid en zelfbevestiging) waarbinnen zij met hun kunst
bezig kunnen zijn. Maar er zijn ook verschillen in de manier waarop ouderen
hieraan invulling geven. Voor sommigen vertegenwoordigt kunstbeoefening
meer de invulling van een passie (vervolmaken van talent), voor anderen een
serieuze hobby waar men samen met anderen in vooruit wil komen. Deze effecten op welzijn zijn de spil naar de andere domeinen, naar een betere beleving
van fysieke en psychische gezondheid en maatschappelijke participatie.
De genoemde verschillen tussen ouderen in de betekenisverlening die zij ontlenen aan kunst duiden niet op de mogelijkheid van een indeling van welzijnseffecten naar type kunstbeoefening. Daarvoor zijn de verschillen slechts te gradueel en diffuus, niet duidelijk van elkaar te onderscheiden en niet projectspecifiek.
In iedere onderzochte kunstactiviteit zijn de nuanceverschillen in welzijnsoriëntaties van deelnemers vertegenwoordigd. Ook zijn de verschillen niet specifiek voor zelfredzame of kwetsbare ouderen, voor ouderen die twijfelen over de
kunstactiviteit of zijn afgehaakt of voor ouderen in de derde of vierde levensfase.
3.3.3 Age coding: individuele en collectieve beeldvorming over ouderen
Om de relevantie van kunstbeoefening en welzijnseffecten te koppelen aan
ouderen als leeftijdscategorie introduceerden wij het concept age coding.
Daaronder verstonden we de inzet van kunstbeoefening om een positief (individueel en collectief ) beeld of identiteit neer te zetten over het ouder worden.
In dit deelonderzoek blijkt dat kunst als age-coding nagenoeg geen rol speelt.
Ouderen doen niet aan kunstbeoefening om een positief beeld over zichzelf
als oudere neer te zetten of over ouderen in het algemeen. Zij hebben geen last
van negatieve publieke beeldvorming over ouderen, in ieder geval beïnvloedt
het deze ouderen niet in hun doen en laten. In tegendeel: ouderen geven aan
dat het beeld over het ouder worden drastisch is veranderd in de samenleving
in positieve zin en om die reden ‘de ouderdom’ op zichzelf geen belemmering
of stimulans is om aan kunst deel te nemen.
Hooguit zijn er enkele ouderen die het belang van kunstbeoefening hebben
verbijzonderd als reactie op de vierde levensfase. In dit geval gaat het om het
zich willen onderscheiden door middel van kunstbeoefening van de gevolgen
van het aftakelingsproces waar zij mee worden geconfronteerd via leeftijdsgenoten. Wellicht heeft het niet relevant zijn van age coding in dit deelonderzoek ermee te maken dat het hier om een groep ouderen gaat met een vanzelfsprekende (voortzetting van een) actieve levenshouding waardoor het goed en
actief ouder worden (ook in de kunst) voor hen geen apart onderwerp is. Deze
conclusie staat haaks op een beeld waarin ouderen geen ambitie en mogelijkheden meer zouden hebben om iets te willen leren en zich te ontwikkelen in
het bijzonder als het gaat om het beeld over kwetsbare ouderen. Beeldvorming,
in de zin van negatieve vooronderstellingen over ouderen en kunstbeoefening,
blijkt dus eerder bij partijen aan de aanbodzijde van de kunst in de weg te zitten
dan dat dit het geval is bij ouderen zelf.
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  Conclusies en aanbevelingen
In de conclusie blikken we terug op de onderzoeksvragen van dit deelonderzoek
en doen we enkele aanbevelingen op hoofdlijnen voor het stimulerings- en
faciliteringsprogramma naar aanleiding van de vraag die centraal staat in dit
projectonderzoek:
“Welke rol speelt kunstbeoefening in het welzijn van ouderen, en hoe kan op
grond daarvan kunstbeoefening door ouderen effectief worden gestimuleerd
en gefaciliteerd?”
1

Welke categorisering van ouderen is relevant en wat zijn de factoren in
kunstbeoefening die voor de diverse categorieën een specifieke rol spelen?

In dit onderzoek was het niet mogelijk om de welzijnsbehoeften en oriëntaties
die liggen besloten in de ontvankelijkheid van ouderen, de positieve effecten
van het beoefenen van kunst voor hun welzijn en stimulerende en belemmerende factoren die daarbij een rol spelen te onderscheiden in categorieën. Het
ligt niet voor de hand om op grond van de onderzoeksbevindingen ouderen
in te delen in de derde of vierde levensfase en/of de mate van zelfredzaamheid. Ook is het niet mogelijk om vanuit het ouderenperspectief een indeling
te maken op basis van specifieke kenmerken van de verschillende projecten die
een specifieke relatie vertegenwoordigen met welzijnseffecten.
De positieve effecten die ouderen ondervinden voor hun welzijn spelen zich
af op verschillende welzijnsdomeinen tegelijkertijd, zijn dynamisch en niet
afhankelijk van de kunstvorm die wordt beoefend en de manier waarop de
activiteit is georganiseerd. In alle projecten is er een diversiteit aan ouderen te
vinden als het gaat om hun ambitie en hun oriëntatie op de groep en op sociale
relaties. De ontvankelijkheid en welzijnsopbrengst is voor ouderen in de derde
levensfase niet wezenlijk anders dan voor de ouderen in de vierde levensfase.
Dat is ook het geval voor zelfredzame en voor kwetsbare ouderen.
Kortom, het perspectief van ouderen op kunst en welzijn is dus niet logisch in
te delen of af te bakenen in de kunst-welzijnsmodellen: kunst is doel, kunst is
middel en kunst is strategie. Dit neemt niet weg dat er aanbevelingen kunnen
worden gedaan in relatie tot specifieke achtergronden van ouderen die betrekking hebben op de randvoorwaarden van initiatieven. Zo is het aan te bevelen
om specifieke maatregelen te nemen om ontvankelijke kwetsbare ouderen en
ouderen in verschillende leeftijdscategorieën te bereiken en hun ontvankelijkheid te behouden.
2 Wat zijn voor het welzijn van ouderen werkzame factoren en hoe ervaren de
deelnemers deze praktijken?
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Het perspectief van ouderen laat zien dat zij positieve effecten voor hun
welzijn ervaren op de verschillende welzijnsdomeinen (materieel welzijn
buiten beschouwing gelaten). Ouderen ondervinden positieve effecten voor
hun welzijn op alle welzijnsdomeinen (materieel welzijn buiten beschouwing
gelaten).
Twee domeinen springen er uit: het domein zingeving en het domein sociale
relaties. Zij zijn de primaire spil in wat kunstbeoefening ouderen oplevert ook
op de welzijnsdomeinen gezondheid en activiteiten. In het onderzoek zijn
factoren onderscheiden die stimuleren dat ouderen baat hebben bij de activiteit
voor hun welzijn. Ouderen vinden het belangrijk dat zij ‘iets leren’ in de kunst,
deskundig begeleid worden, gelegenheid hebben voor een ‘podiummoment’,
steun ondervinden vanuit het sociale netwerk, beweging en afleiding hebben,
de kunstactiviteit een positief beeld uitdraagt, er een positieve groepssfeer is en
de tijdsinvestering aansluit op hun activiteitenagenda.
3 Wat zijn de ervaringen en behoeften van ouderen die (tijdelijk) niet meer
aan genoemde praktijken deelnemen ten opzichte van hen die permanent
deelnemen.
Een opvallende conclusie in dit onderzoek is dat de ervaringen, behoeften en
ontvankelijkheid van ouderen die (tijdelijk) niet meer meedoen aan de kunstactiviteit niet wezenlijk anders zijn dan die van ouderen die deel zijn blijven
nemen aan de activiteit. Er zijn enkele belemmerende factoren onderscheiden in het onderzoek maar die zijn niet specifiek voor (tijdelijke) afhakers of
ouderen die twijfelen. Zij kunnen voor alle ouderen een belemmering zijn om
deel te blijven nemen en een reden om te stoppen. De belangrijkste belemmeringen zijn gezondheidsproblemen, het meemaken van een life event, het
missen van sociale aansluiting, een ambitieniveau dat niet aansluit bij behoeften en verwachtingen, een negatieve beeldvorming rondom de activiteit en
teveel tijdsinvestering die nodig is.
De bevindingen in het onderzoek maken het dus mogelijk om een profiel
te schetsen van ontvankelijke ouderen en van werkbare factoren om meer
ouderen te stimuleren om mee te doen aan kunst. Deze opgedane kennis kan
een zinvolle invalshoek zijn om in vervolgonderzoek inzicht te krijgen in de
motieven en oriëntaties van ouderen die niet-ontvankelijk zijn voor kunstbeoefening.
4 Welke criteria kunnen geformuleerd worden, waaraan projecten en activiteiten gericht op kunstbeoefening van ouderen, moeten voldoen, willen ze
aansluiten bij de behoeften van onderscheiden categorieën ouderen?
Het perspectief van ouderen op kunstbeoefening maakt duidelijk dat het stimuleren en faciliteren van (meer) ouderen zich op de volgende terreinen kunnen
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afspelen: werving, professionele begeleiding, randvoorwaarden en beeldvorming. Binnen ieder terrein zijn verschillende criteria te formuleren:
De werving van ouderen voor deelname: dat wil zeggen aanspreken van en
inspelen op factoren die ouderen ontvankelijk maken. Dat betekent concreet
dat het aan te bevelen is om ouderen aan te spreken op ervaringen met kunst en
hun (latente) intrinsieke behoeften (en dus niet op sociale ontmoeting, actieve
tijdsbesteding en emancipatiedoelen of therapie).
Daarnaast is het van belang om een kansrijke omgeving te creëren voor
ouderen en daarop in te spelen. En het is belangrijk sociaal (maatschappelijk)
actieve groepen met ouderen, ouderen in transitiemomenten en ouderen met
gekoesterde verlangens aan te spreken. Een persoonlijke benadering en uitnodiging is daarbij van belang, vooral ook bij ouderen die kwetsbaar zijn. Maar
ook via traditionele wervingskanalen is het zinvol ouderen te verleiden die altijd
al kunst hadden willen beoefenen en door kennismaking met kunstbeoefening
en ervaringsgericht talent te laten ontdekken.
Professionele begeleiding van ouderen die deelnemen aan een kunstactiviteit
betekent dat ontvankelijkheid van ouderen wordt vastgehouden. Het gaat hier
om criteria ter bevordering van de artistieke en sociale kwaliteit van de begeleiding. Het is aan te bevelen het aanbod beter af te stemmen op de verschillende behoeften van ouderen om artistiek te presteren (het bieden van diversiteit in ambitieniveau) binnen een sociale context. De professionele begeleiding
is gericht op het leren van artistieke vaardigheden, uitdagen en presteren op
maat maar tegelijk ook op het bieden van een sociaal veilige leer- en creëeromgeving. Dat betekent dat er binnen iedere activiteit variatie wordt aangeboden
in verschillende artistieke uitdagingen waaraan de mogelijkheid wordt gekoppeld van publieke waardering zoals een podiummoment, expositie maar ook
(gezamenlijk) gecreëerde eindproducties voor de eigen kring van deelnemers,
partners, familie en vrienden waarbij het proces voorop staat.
Randvoorwoorden creëren om ouderen ontvankelijk te maken en ontvankelijk
te laten blijven. Belangrijk is in dit geval het zoveel mogelijk wegnemen van
belemmeringen in de toegang en mogelijkheden in de kunstbeoefening veroorzaakt door fysieke en psychische gezondheidsproblemen. Het gaat dan om de
bereikbaarheid naar de kunstactiviteit en de toegankelijkheid van de activiteitenlocatie maar ook om de frequentie van de activiteit en het tempo van oefeningen en toegankelijkheid van didactische hulpmiddelen bij het oefenen van
vaardigheden en bij repetities. Ook kan oudere deelnemers de mogelijkheid
worden geboden om tijdelijk niet mee te participeren, kortdurende kunstprojecten aan te bieden en rekening te houden met duur en de benodigde fysieke
en psychische inspanning voor een eindproductie.
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Beïnvloeden van beeldvorming heeft deels betrekking op de identiteit van de
ouderen zelf en deels op publieke collectieve beeldvorming. Negatieve of positieve beelden over ouderen en ouderdom lijken nauwelijks van invloed op de
motivatie van ouderen in ons onderzoekproject om aan kunstactiviteiten mee
te doen en op de betekenis en identiteit (age coding) die zij daaraan ontlenen.
Dit neemt niet weg dat beeldvorming en de invloed op age coding voor andere
ouderen die (nog) niet deelnemen aan kunst wel een rol kan spelen zowel als
belemmering maar mogelijk ook als stimulans om te gaan participeren aan
een kunstactiviteit. Daarvoor is er in eerste instantie een positieve beeldvorming nodig over ouderen en kunst in het publieke domein. Dat betekent dat
er enerzijds een publiek beeld wordt beïnvloed over ouderen waarin kunstbeoefening belangrijke bagage voor goed ouder worden levert (goed welzijn), en
anderzijds de boodschap wordt neergezet dat kunst door ouderen een serieuze
bezigheid is en uit de activiteit een relatief kwalitatief hoogwaardige kunstproductie voortrolt.
Kortom het beeld waarin kunstbeoefening door ouderen de status heeft van
een doorsnee hobby of ‘breiclubje’ zou moeten worden weersproken door een
publiek beeld dat laat zien dat ouderen kunnen leren en presteren in de kunst
en daarvan baat ondervinden voor hun welzijn. Ook vanuit de georganiseerde
kunstactiviteit kan er op worden ingezet dat de beoefende kunst door ouderen
wordt uitgedragen als een serieuze artistieke persoonlijke ontwikkeling en een
productie met ambitie.
Tot slot
Dit onderzoek heeft laten zien dat amateurkunstbeoefening kan dienen ter
compensatie van of ondersteuning bij het dragen van verlies op oudere leeftijd.
Met name als het gaat om verlies aan gezondheid, sociale en intieme contacten
en mogelijkheden tot activiteiten. Uit dit onderzoek is duidelijk geworden dat
kunstbeoefening behalve een expressievorm en mogelijkheid tot zingeving een
middel kan zijn dat een impact heeft op meerdere levensterreinen en kan voorzien in belangrijke randvoorwaarden waarmee ouderen tot welzijn en kwaliteit
van leven en zelfsturing komen. Het stimuleren en faciliteren van kunstbeoefening door ouderen, stimuleert en faciliteert dus welzijn. Dit is op een belangrijke reden om kunstbeoefening specifiek gericht op ouderen te stimuleren en
faciliteren.
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Krachtenveldanalyse

4.1

Inleiding

4.1.1 Deelvragen
In deel 3 is ingegaan op de rol die actieve kunstbeoefening speelt in het welzijn
van ouderen. Met deze gegevens stellen we ons in deze studie de vraag hoe
actieve kunstbeoefening door ouderen effectief kan worden gestimuleerd
en gefaciliteerd. We hebben daartoe in de voorbeeldprojecten niet alleen de
behoeften van ouderen en de effecten op hun welzijn geanalyseerd, maar ook
een analyse gemaakt van de vele randvoorwaarden, die projecten voor actieve
amateurkunst tot een succes maken en een duurzaam karakter geven.
Vier van de deelvragen, die in deel 1 in 1.2 van deze studie zijn geformuleerd,
zijn bepalend voor deze analyse:
Deelvraag 2: Hoe zijn bestaande praktijken van actieve kunstbeoefening ingericht, wat zijn voor het welzijn van ouderen werkzame factoren en hoe ervaren
de deelnemers deze praktijken?
Deelvraag 4: Welke actoren zijn betrokken -of zouden betrokken moeten zijnbij de kunstbeoefening van ouderen in het algemeen en de praktijkprojecten in
het bijzonder en wat is hun invloed?
Deelvraag 6: Wat zijn de inhoudelijke criteria voor het beoordelen van effectieve projecten en activiteiten gericht op actieve kunstbeoefening van ouderen
en aan welke beleidsmatige, organisatorische en financiële randvoorwaarden
moet daarbij worden voldaan.
Deelvraag 1: Welke categorisering van ouderen is relevant en wat zijn de factoren in kunstbeoefening die voor de diverse categorieën een specifieke rol spelen?
Allereerst gaan we na hoe ouderen zelf aankijken tegen de wijze waarop en de
randvoorwaarden waaronder de projecten waar zij aan deelnemen, functioneren. Vervolgens wordt bij zogenaamde sleutelactoren - naast de professioneel
begeleider zijn dat de initiatiefnemer, belangrijke financiers, en andere voor
het project cruciale personen of organisaties - nagegaan, welke aspecten in hun
ogen van belang zijn voor het opzetten en voort laten bestaan van het project
waarbij zij zijn betrokken. Tenslotte zijn ook gesprekken gevoerd met personen en organisaties, die in meer algemene zin betrokken zijn bij projecten,
beleid of onderzoek rond amateurkunstbeoefening door ouderen.
Het beantwoorden van deelvraag 2 vraagt om een beschrijvende analyse (paragraaf 4.2). Een dergelijke analyse wordt eveneens gemaakt van deelvraag 4,
waarin met name beschreven wordt welke hulpbronnen de verschillende sleutelactoren inbrengen, om een project naar behoren te laten functioneren.
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In paragraaf 4.3 worden de gegevens omtrent de inrichting van de verschillende projecten en de daarin aanwezige actoren nader geïnterpreteerd. Op
basis van hierna te formuleren conceptuele uitgangspunten wordt een zogenaamde krachtenveldanalyse uitgevoerd, die zicht geeft op de levensvatbaarheid en continuïteit van de projecten en de factoren, die daarvoor van cruciale
betekenis zijn.
De resultaten van deze analyse zijn behulpzaam bij het beantwoorden van
deelvraag 6: het formuleren van criteria voor effectieve projecten en de daarbij
passende beleidsmatige, organisatorische en financiële randvoorwaarden.
Tenslotte wordt in paragraaf 4.4 bezien in welke zin de verschillende bestudeerde projecten kunnen worden ondergebracht in enkele typerende krachtenvelden, waarbij de typering zeggingskracht heeft voor de doelstellingen van
de projecten, en de kenmerkende sleutelactoren. Deze typering geeft daarmee
antwoord op deelvraag 1 in die zin, dat een categorisering naar specifieke
krachtenvelden van belang is voor het formuleren van een stimulerings- en
faciliteringsprogramma.
4.1.2 Conceptuele uitgangspunten
Deel 4 van het onderzoeksverslag heeft het karakter van een krachtenveldanalyse. Het gaat daarbij om een analyse van de verschillende krachten, die bepalend voor of van invloed zijn op de opzet, de activiteiten en het voortbestaan van
de onderzochte amateurkunstprojecten. Een krachtenveldanalyse wordt door
ons onderscheiden in een analyse van de betrokken actoren en een analyse van
de haalbaarheid en duurzaamheid van het project.
In de actorenanalyse wordt beschreven welke doelstellingen de betrokken
actoren hebben en welke hulpbronnen - zaken die voor de opzet, de activiteiten
en het voortbestaan van het project van belang zijn - zij inbrengen. De hulpbronnen hebben betrekking op inhoudelijke expertise in de begeleiding van
een kunstactiviteit, interne organisatorische competenties, lokale/regionale
positionering, profilering en bekendheid, werving van deelnemers, financiering, vrijwillige inzet, accommodatie. Om een zekere ordening aan te brengen
in de betrokken actoren, maken we een onderscheid in drie cirkels. In de
binnencirkel bevinden zich de deelnemende ouderen en een cruciale sleutelactor: de artistieke begeleider van de kunstactiviteit. In de tussencirkel bevinden
zich de overige sleutelactoren, zonder wie het project niet kan starten of voortbestaan. We onderscheiden daarbij drie soorten initiatiefnemers: kunstenaars,
informele initiatieven, en gevestigde organisaties. Naast de initiatiefnemers
onderscheiden we als sleutelactoren: organisatorische ondersteuners en financiers. De buitencirkel vertegenwoordigt de lokale/regionale context met daarin
de beleidsmatige en maatschappelijke context en de voor het project potentieel
belangrijke personen en organisaties.

4. Krachtenveldanalyse

Gaat het in de actorenanalyse vooral om de vraag wie betrokken is, en het
uiteenleggen van hun doelstellingen, belangen, rollen en verantwoordelijkheden en expertise, bij de haalbaarheidsanalyse ligt de focus op de levensvatbaarheid en duurzaamheid van het project. Het gaat dan om de vraag of doelstellingen op een effectieve wijze worden bereikt en of de randvoorwaarden daarvoor
aanwezig zijn. We onderscheiden randvoorwaarden voor de totstandkoming,
de voortgang en de duurzaamheid van het project. En voor elk van deze drie
randvoorwaarden wordt gezocht naar de werkingskracht van een combinatie
van factoren: eigenaarschap (de hoofdrolspelers en trekkers), organisatievorm,
financieringsvorm, de aard van de samenwerking in een netwerk van actoren
(met vaste en gelegenheidspartners), de beoordelingscriteria, de externe legitimering, de verantwoording en opvattingen over individuele en maatschappelijke baat, institutionele contextfactoren (regelgeving, beleidslijnen en vanzelfsprekende of geïnternaliseerde relaties), maatschappelijke contextfactoren (de
ontwikkeling in vraag en aanbod, in beeldvorming omtrent actoren en deelnemers), en de behoeften, rollen en verwachtingen van de deelnemers en hun
oordeel over het reilen en zeilen en de toekomst van het project.
Met de informatie uit de actoren- en haalbaarheidsanalyse kunnen conclusies getrokken worden over de krachtenvelden van de onderzochte projecten en kunnen de mate van uniformiteit en diversiteit daarin bepaald worden.
We verwachten, dat die uniformiteit en diversiteit te maken heeft met de door
betrokken actoren gehanteerde visie op ouderen als doelgroep; de mate van
overeenstemming in belangen en logica van betrokken actoren, hun onderling
vertrouwen; en hun visie op de eigen rol, inzet en eigenaarschap. De krachtenveldanalyse zal ook uitwijzen welke hulpbronnen en randvoorwaarden cruciaal
zijn voor succes en falen van projecten. Daarbij zal oog moeten zijn voor het
belang van de persoonlijke factor in het omgaan met problemen en uitdagingen en het benutten of aanboren van hulpbronnen en het inspelen op randvoorwaarden. Het aanboren van hulpbronnen en het inspelen op randvoorwaarden
geeft tegelijkertijd zicht op een typering van potentiële krachtenvelden. In deel
5 worden deze potentiële krachtenvelden speelvelden genoemd. Een speelveld
kan dan getypeerd worden door een specifieke constellatie van sleutelactoren
in combinatie met specifieke doelen, die aan initiatieven voor amateurkunstbeoefening ten grondslag liggen.
4.1.3 Aanpak analyse
Een eerste inventarisatie is tot stand gekomen door interviews met sleutelpersonen uit twaalf projecten: het Zeister Mannenkoor (ZMK), Tangoplus,
het Kunstatelier Humanitas, Ouderen in Perspectief, de Niet Meer Zo Piep
Show (NMZPS), twee projecten van Introdans, het project Levensloop Oudere
Vluchtelingen (LOV), het Alkmaars Senioren Symfonie Orkest, het Café
Chantant, het Klassiek Café, en Kunst in de Wijken. Er is gesproken met een
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grote verscheidenheid aan sleutelpersonen: initiatiefnemers, de artistieke
begeleiders van kunstactiviteiten, medewerkers uit het welzijnswerk, ouderenwerk, vluchtelingenwerk, medewerkers van zorginstellingen, ambtenaren, cultuurscouts, individuele kunstenaars, bestuurders, vrijwilligers (zie
bijlage 2). In totaal zijn 36 gesprekken gevoerd met personen, die belangrijk
zijn voor de inhoud van de amateurkunstprojecten en de organisatorische en
financiële randvoorwaarden waaronder die worden uitgevoerd. Daarnaast zijn
24 gesprekken gevoerd met lokale, regionale en landelijke organisaties (zie
bijlage 3). Zij zijn niet bij de onderzochte projecten betrokken, maar zij geven
met elkaar wel een goede indruk van de meer algemene context, ofwel het algemene krachtenveld, waarin projecten voor amateurkunst van ouderen functioneren.

4.2

Een beschrijvende analyse

4.2.1 De onderzochte cases
Een eerste inventarisatie van de kenmerken van de 12 onderzochte projecten
is samengevat in onderstaand schema. De kenmerken betreffen de initiatiefnemer en de doelen en doelgroep waarop hij of zij zich richt (rol van de kunst,
optredens en exposities, wijkgerichtheid, specifieke groepen ouderen), de
rollen die relevante sleutelactoren (gemeenten, welzijnsorganisaties, kunstorganisaties, en andere partners) al of niet vervullen, de aanwezigheid van hulpbronnen (zoals begeleiding, werving, financiën, accommodatie, vrijwillige
inzet) en de externe verantwoording en borging van het initiatief.

4. Krachtenveldanalyse

Korte typering van onderzochte 12 cases
Ouderen in
Perspectief

Niet Meer Zo Piep
Show

Kunstenaar (2x) +
Beeldend
Mislukte poging van kunstenaar i.s.m.
informeel
zorgcentrum
initiatiefneemster

Beeldend kunstenaar i.s.m. ANBO

Theaterproducerend
gezelschap Parels
voor de Zwijnen

Doel

Beweging,
sociale contacten,
ontmoeting via
dans

Schilderen en
sociale contacten;
talentontdekking;
stimuleren en
activeren

Sociale contacten
bewoners binnen
en buiten zorgcentrum;
werkgelegenheid
kunstenaars

Theater maken
over mensen en
het dagelijks leven;
over ‘het nieuwe
ouder worden’;
samenwerking
professionals en
amateurs

Doelgroep

55-plus

Ouderen met een
psychiatrische
achtergrond en
niet aangeboren
hersenletsel

Bewoners van acht
zorgcentra

Ouderen 63 plus

Werving deelnemers

Persbericht;
Demonstratie;
Krant / flyers;
internet;
huis-aan-huis- blad

Via zorgcentrum en
RIAGG medewerker;
persoonlijke benadering /
uitnodiging

Via intermediairs
in het zorgcentrum; persoonlijke benadering /
uitnodiging

Via koren en
talentenpodia.
Flyers, advertenties

Middelen (geld)

Kunstenaar
werkt tegen sterk
gereduceerd tarief;
Zorgcentrum en
gebouw van een
vogelvereniging

AWBZ.
Zorgcentrum
levert locatie en
faciliteiten (o.a. een
maaltijd)
Aangepast vervoer
voor mensen uit de
wijk. Incidenteel
fondsen

8 verschillende financiers; materiaal
van de kunstenaar
zelf; Zorgcentrum
levert locatie en
faciliteiten (o.a.
lunch deelnemers
en kunstenaars)

Vaste bronnen:
kunstenplan
gemeente
10 particuliere
fondsen kaart
verkoop publiek
Repetities in
buurtcentra en
schoolgebouwen
Uitvoering in
theaters, op
festivals, op locatie

Rol gemeente

Geen

Geen, wel contacten Incidentele finan
ciële bijdrage
bij één van de 8
zorgcentra

Subsidiegever

Rol welzijns-
organisatie

Geen

Niet direct voor
het kunstatelier,
indirect in de
ondersteuning van
deelnemers uit de
wijk

Geen

Geen

Rol kunst-
organisatie

Geen

Geen

Centrum voor
Beeldende Kunst:
expositie

Theaterproducent Parels voor
de Zwijnen voor
productie; Theater
producent Harry Kies
voor kaartverkoop

Kenmerken

Tango Plus

Initiatiefnemer

Middelen (locatie)

Kunstatelier
Humanitas

95

96

LESI Kunstbeoefening met ambitie

Korte typering van onderzochte 12 cases
Kenmerken

Tango Plus

Kunstatelier Humanitas Ouderen in Perspectief

Niet Meer Zo Piep Show

Rol andere
partners

Zorgaanbieder;
vrijwilligerscentrale voor mannelijke
danspartners; vrijwilliger buurthuis
en vogelvereniging

Riagg voor begeleiding
thuissituatie, faciliteert
bij aanmelding;
Zorgcentrum motiveert, s timuleert en
faciliteert.

Medewerkers en intermediairs zorgcentra:
activiteitenbegeleiders,
raadswerk, mede
werkers zorg

PGGM betrokken bij
mogelijke doorstart
project

Verantwoor
ding

Geen

Geen, behalve reguliere AWBZ-verantwoording en i.g.v. fondsen,
maar niet specifiek
voor derden

Verantwoording naar
meerdere financiers

Evaluatie met deel
nemers en professionals

Borging /
continuïteit

Gestopt na 2
cursussen
Eén informeel initiatief niet gestart

Wordt gecontinueerd,
mogelijke dreiging
vanuit veranderingen
AWBZ

I.s.m. ANBO plan
Mogelijkheden van
ontwikkeld voor vervolg. doorstart worden
Niet uitgevoerd
onderzocht

Activiteiten
en podiummomenten

Dansen in zijn
algemeenheid;
Geen specifieke
podium-momenten

Schilderen, boek (2009) Fotograferen,
en kunstwerken die in expositie en boek
zorgcentrum hangen

25 voorstellingen in
2010 en 2011

Rol kunst

Gemengd: Kunst
als doel (dansen)
én als middel
tot bewegen en
sociaal contact

Gemengd: Kunst als
doel (schilderen) én
als middel: sociale
contacten en structuur
in dagbesteding

Gemengd: kunst als
doel (fotograferen) én
als middel activering en
sociale contacten

Gemengd: Kunst als
doel (Show-deelname)
én als middel: emancipatie ouderen door
positieve beeldvorming

Begeleiding
artistiek

Kunstenares

Kunstenaar

Beeldend kunstenaars

Artistiek leider van
‘Parels voor de zwijnen’

Begeleiding
op sociaal
vlak

Kunstenares stemt
aanbod af op
mogelijkheden
deelnemers

Kunstenaar stemt
aanbod af op mogelijkheden en wensen
deelnemers; wordt zo
nodig ondersteund
door medewerker psychiatrie zorgcentrum

Beeldend kunstenaars
stemmen aanbod af op
mogelijkheden deelnemers

Professioneel koor
leider; stemt artistieke inzet af op sociale
behoeften

Organisa
torische
onder
steuning

Zorgcentrum bij
publiciteit.
Bij informeel
initiatief: buurthuisvrijwilliger;
vogelvereniging
voor locatie

Zorgcentrum

ANBO, betrokken zorgcentra

Medewerkers van
Theaterproducent Parels
voor de Zwijnen; zelfstandige kunstprofessionals; vrijwilligers;
activiteitenbegeleiding
zorgcentra inzet werving
publiek

Wijkfunctie

Ja

Ook deelnemers uit
de wijk

Geen. Behalve:
exposities ook voor wijk
toegankelijk

Geen
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Korte typering van onderzochte 12 cases
Kenmerken
Initiatief
nemer

LOV

Zeister Mannenkoor

Doel

Doorbreken van
Zingen op hoog niveau/ Dansen
sociaal isolement vriendenkring
van oudere vluchtelingen d.m.v.
creatieve expressie

Meedoen aan
wijkactiviteit
in 2010

Doelgroep

Vluchtelingen
vanaf 50 jaar

Alle leeftijden

55 plus

Alle leeftijden

Werving

Persoonlijke, mondelinge
uitnodiging door
Vl. werk Wageningen. Ook via
tussenpersonen
(welzijnswerkers)

Concerten, bekendheid
en informeel

Via kranten en website
en bekendheid

Via kranten, wijkkranten
en website

Middelen

Afhankelijk van
subsidiegelden;
Huur pand

Eigendom en exploitatie Eigen organisatie
eigen pand /
Incidentele sponsoren
en vrienden

St. VluchtelinVrijwilligers
genwerk Midden
Gelderland, i.c.
Vluchtelingenwerk
Wageningen

Introdans A

Introdans B

Afdeling Educatie van
kunstorganisatie

Afdeling Educatie van
kunstorganisatie

Eigen organisatie

Rol gemeente Subsidieverlener

Geen rol, wel een
positieve grondhouding

Geen rol, wel een posi- Positieve grondhouding,
tieve grondhouding
past in wijkbeleid

Rol welzijns Bij werving
organisatie
minimale rol

Geen

Geen

Cultuurscout,
Stichting Welzijn
Ouderen

Rol kunstorganisatie

Niet

Functioneel contact
muziekschool

Eigen organisatie

Eigen organisatie

Rol andere
partners

St Bevordering
Maatschappelijke Participatie
leverde Format en
handboek

Vrijwilligers vanuit de
deelnemers
Nationale contacten

Geen

Geen

Verantwoor
ding

Evaluatie door
coördinator Vl.
Werk

Jaarverslag vereniging

Via interne
verantwoording

Informeel besproken,
nazorgavonden met
deelnemers

Borging /
continuïteit

Diverse LOV
vonden plaats.
Toekomst onzeker.
Er is een dergelijk
project met ook
autochtone deelnemers .

Structureel

Doorgaan bij voldoende Wordt weer uitgevoerd
deelnemers
in 2011
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Korte typering van onderzochte 12 cases
Kenmerken
Activiteiten,
podium-momenten

LOV

Schilderijen/
concerten
keramiek/
Collages/ vaak geen
hoge kwaliteit. 1 x
een fraaie kalender

Zeister Mannenkoor Introdans A
Geen

Introdans B
Optreden samen
met Introdans
dansers

Rol kunst

Kunst als middel
Kunst als doel en
(in format is gesteld als sociale condat kwalitatief
tacten
hoogwaardig
product doel is;
wordt niet gehaald)

Kunst als doel

Kunst als middel:
activiteiten in de
wijk organiseren

Begeleiding artistiek

Professionele
kunstdocent

Professionele
dirigent

Professionele
dansleraar

Professionele dansdocenten

Begeleiding op
sociaal vlak

Coördinator
Vluchtelingenwerk
(maakt geen deel
uit van groep)

bestuur

Aandacht voor
leeftijdsgroep

Aandacht voor
leeftijdsgroep
en moeilijkheid
uitvoering

Organisato-rische
ondersteuning

Stg Bevordering
Maatschappelijke
Participatie (handboek, vraagbaak)

Vrijwillige inzet
leden

Eigen organisatie

Eigen organisatie
en cultuurscout

Wijkfunctie

Geen

Geen

Geen

Ja

Korte typering van onderzochte 12 cases
Onderwerp van analyse KidW: senioren!

Klassiek cafe

ASSO

Café Chantant

Initiatiefnemer

Van KidW: college Informeel initiatief Informeel initiatief Informeel initiatief
van B&W en PvdA. Amsterdammer
door ouderen zelf
die van zingen
NB nu nog
hield en in zijn
onderdeel van de eigen keuken
gemeente maar
mensen ontving 25
men gaat verzelf- jaar geleden
standigen

Doel

Werken aan leefbaarheid wijken
d.m.v. kunst

Laagdrempelig
podium bieden
Sociale component: mogelijkheid
tot gezamenlijke
maaltijd

Is een gezelschap
dat tot doel heeft
lichtvoetige en
goed speelbare
composities uit te
voeren.

Laagdrempelig
podium bieden en
(wijk)bewo-ners
een gezellige middag bieden (bezoekers kwamen
ook van buiten de
wijk)
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Korte typering van onderzochte 12 cases
ASSO

Café Chantant

Doelgroep

Onderwerp van analyse KidW: senioren!

Voor de voorstel- Amateurzangers/
ling Senioren:
beginnende
Ouderen in de wij- zangers
ken, zowel de feitelijke deelnemers
als de toeschouwers; zelfstandig
wonende ouderen,
lager op de
sociale ladder;voor
kidW is dit het
enige project met
ouderen (muv
begraafplaats
project voor
scholen waarbij
ouderen vertellen)

Klassiek cafe

Ouderen die
muziek willen
maken in een
symfonieorkest.
Leeftijdsgrens is
losgelaten, maar
in de praktijk,
gemiddeld ruim
boven de 60

Behalve de pianist,
in de praktijk
voornamelijk
ouderen die willen
zingen of van een
optreden van Café
Chantant wilden
genieten

Werving

Netwerk van het
wijkcentrum. En
eigen netwerk.

Mond tot mond;
Radio Noord
Holland PR (2x per
maand)

Mond tot mond,
via Welzijnsorganisatie de Wering
(activiteitengids),
eigen netwerk.

Mond tot mond,
lokale radio, via
Welzijnsorganisatie VITA

Middelen

Van de gemeente
via 5 bronnen
(welzijn/jeugd
onderwijs; kunst
cultuur)
Geld van verkoop
energiebedrijf in
2002; fonds 1818;

Entreegelden;
Goedkope
accommodatie in
buurthuis

Ledencontributie,
bescheiden (en
teruglopende)
inkomsten uit
optredens en
kleine bijdrage van
Welzijnsorganisatie
de Wering.
Accommodatie
tegen gereduceerd
tarief

Kaartverkoop,
accommodatie
van Welzijns
organisatie VITA,
Wijksteunpunt
Middenhof

Rol gemeente

Initiatiefnemer;
kidW is zelfstandig
onderdeel van de
gemeente Delft;
financier

Geen. alleen
indirect via
buurthuis dat KC
accommodatie
biedt; gem weigert
medewerking ivm
huisvesting vanwege bovenwijkse
karakter KC

Indirect (nauwelijks) via Welzijnsorganisatie de
Wering

Indirect, subsidiëren (nog) de
welzijnsorganisatie VITA, die een
faciliterende rol
heeft.
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Korte typering van onderzochte 12 cases
Onderwerp van analyse KidW: senioren!

Klassiek cafe

ASSO

Café Chantant

Rol welzijnsorganisatie

Hulp bij Werving.
In de toekomst
mogelijk accommodatie in
zorginstellingen

Geen. Contact met
verzorgingshuizen
ion de buurt leverden niets op

Doneren een
bescheiden
jaarbedrag (300
euro). Kunnen een
beperkte rol spelen in begeleiding,
áls het ASSO dat
zou wensen, maar
beperkt omdat
hier geen budget
voor is.

Faciliterend en
coördinerend.
Accommodatie en
vrijwilligersondersteuning.

Rol kunstorganisatie

Kantoor gehuisvest Geen
in centrum voor de
kunst

Geen

Geen

Rol andere partners

Soms (niet
bij senioren)
corporaties;
winkelcentrum /
begraafplaats ;
vrijwilligers

Vrijwilligers die
koken en bedienen; en entreegelden innen

Vrijwilligers zijn
tevens deelnemers
(of partner van-).
Zorgaanbieders
kopen optredens
in (blijkt lastiger te
worden).

Vrijwilligers uit
netwerk initiatiefnemer en van de
welzijnsorganisatie.
Incidenteel, een
fonds. De lokale middenstand
(sponsoring).

Verantwoording

Ja beste verantwoording is wanneer geldgevers
naar een voorstelling komen

Niet vastgelegd

Maken - voor zich- Voor Café Chantant
zelf -een (financi- zelf, niet vastgeeel) jaarverslag.
legd. Welzijnsorganisatie verantwoord volgens
de gemeentelijke
procedure voor
“activiteiten”.
Incidenteel aan
fonds (bijv. nieuwe
piano)

Borging /
continuïteit

Men doet er alles
aan om het te
continueren; men
begint alleen aan
projecten met
potentie voor een
vervolg

Is inmiddels
gestopt vanwege
wegvallen accommodatie en
onmogelijkheid
nieuwe geschikte
accommodatie te
vinden. Bestond
25 jaar

De dirigent stopt
binnenkort.
Vervanging
wordt gezocht en
afhankelijk van
de hoogte van de
kosten voor een
nieuwe dirigent,
kan er een financiële uitdaging
ontstaan

December 2011
laatste voorstelling
geweest,
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Korte typering van onderzochte 12 cases
KidW: senioren

Klassiek café

ASSO

Café Chantant

Activiteiten,
podiummomenten

Repetities; optredens 2 x per maand op
zondagmiddag
concert; na afloop
warme maaltijd voor
wie dat wil

Optredens in huizen
voor verzorging- en
verpleging.
Jaarlijks optreden
met koor
Incidenteel voor
mensen met niet
aangeboren hersenletsel

Elke maand in
buurtcentrum. van
Welzijnsorganisatie
VITA

Rol kunst

Ondergeschikt aan
verhaal dat men
vertelt maar moet
wel zekere kwaliteit
hebben. Betekenisgeving aan je leven
door kunst.

Er is geen ballotage;
soms wel lichte aandrang om maar niet
meer op te treden

Men moet van
bladmuziek kunnen
spelen. Geen ballotage: ‘selecteert
zich vanzelf uit’.

Men moet wel kunnen zingen, maar
plezier en gezelligheid speelt een
belangrijke rol.

Begeleiding artistiek Professionele
musicus.
Pianist/arrangeur
Begeleiding op
Programmaleider
sociaal vlak

Professionele
pianist

Professionele dirigent / arrangeur

Prof. Pianist en
diverse zangers /
zangeressen

Geen

Impliciet / geïntegreerd in rol dirigent

Wijkfunctie

Nauwelijks; er
komen wel wijkbewoners maar ook
mensen van buiten
de wijk/stad

Nauwelijks, deelne- Uitgesproken wijkmers komen ook van functie
verder weg.

4.2.1.1

Uitgesproken wijkfunctie

Kunstvormen en initiatiefnemers
Zingen, dansen, cabaret, schilderen, muziek, fotograferen en diverse werk
vormen voor vluchtelingen: de onderzochte projecten vertegenwoordigen
bewust een breed palet aan kunstvormen, waaraan ouderen deelnemen.
Er zijn binnen de onderzochte projecten drie soorten initiatiefnemers te onderscheiden: gevestigde organisaties (een kunstgezelschap, een kunstinstelling,
een zorginstelling, een ouderenorganisatie), individuele kunstenaars en informele initiatiefnemers, dat wil zeggen amateurkunstverenigingen en informele
verbanden van ouderen.
Bij vijf van de onderzochte projecten zijn gevestigde organisaties de initiatiefnemers: Theaterproducerend gezelschap Parels voor de Zwijnen van NMZPS,
Introdans A, en Introdans B, Stichting Vluchtelingen Midden Gelderland
(LOV), en VAK centrum voor de kunsten (Kunst in de Wijken).
Individuele kunstenaars zijn de initiatiefnemers van drie van de onderzochte
projecten: TangoPlus, Ouderen in Perspectief en het Kunstatelier. Vier van
de projecten zijn tot stand gekomen vanuit initiatieven van ouderen zelf: het
Zeister Mannen Koor (ZMK), het Alkmaars Senioren Symfonie orkest (ASSO),
Café Chantant, Klassiek Cafe.
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4.2.1.2

Doelstelling
De doelstellingen van de twaalf projecten verschillen: in een aantal gevallen
ligt het accent op kunstbeoefening op zich, zonder duidelijke nevendoelstellingen (NMZPS, ZMK, Introdans A, Café Chantant, Klassiek Café, ASSO).
Daarnaast zijn er projecten waarin sprake is van een combinatie van doelen:
dan valt actieve kunstbeoefening samen met ontmoeting, het bevorderen van
sociale contacten, of het versterken van sociale cohesie in buurten en wijken
(TangoPlus, Kunstatelier, Ouderen in Perspectief, Introdans B, Kunst in de
Wijken). In een enkel geval wordt kunstbeoefening als middel gezien voor het
bereiken van een bepaald doel (LOV).

4.2.1.3

Doelgroep
ZMK, ASSO en Café Chantant staan weliswaar open voor alle leeftijden, maar in
de praktijk zijn deze organisaties  vooral van betekenis voor ouderen. Introdans
B is initiator van een wijkevenement dat toegankelijk is voor iedereen, maar er
wordt door de cultuurscout een nadrukkelijke poging gedaan om juist ouderen
te werven. Bij het Kunstatelier komen voornamelijk ouderen, maar ook jongere
deelnemers met een niet-leeftijdsgebonden AWBZ indicatie. De andere projecten zijn bedoeld voor ouderen vanaf 50 of 55 plus, sommige specifiek voor
zorgbehoevende ouderen.

4.2.1.4

Wijkfunctie
Drie projecten willen gericht een activiteit voor bewoners van een bepaalde
woonwijk aanbieden. Kunst in de Wijken en Café Chantant zijn daar duidelijke voorbeelden van en Introdans B doet mee aan een groot wijkevenement in
Arnhem Zuid. Daarnaast zijn er twee projecten die ook open staan voor wijkbewoners. Bij TangoPlus plus had de betreffende zorginstelling een belang bij
het aantrekken van wijkbewoners. Kunstatelier Humanitas is ook toegankelijk
voor bewoners uit de wijk mits zij over de benodigde indicatie beschikken. De
overige projecten zijn niet specifiek wijkgericht.

4.2.1.5

Persoonlijke begeleiding
Persoonlijke begeleiding op artistiek en sociaal niveau, al dan niet leeftijdsspecifiek, is uitermate belangrijk voor de onderzochte projecten. In bijna alle
projecten wordt daar aandacht aan besteed. Voor deelnemers is het ook van
belang dat zij niet op hun leeftijd of beperkingen worden aangesproken. Juist
dit gegeven ervaren ze als zeer positief.
In alle twaalf projecten is de artistieke begeleiding in handen van professionele
kunstenaars.
Professionaliteit blijkt een heel belangrijke factor: dat betreft niet alleen de
professionaliteit van de begeleidende kunstenaars maar ook de mate van
professionaliteit die deelnemers voor zichzelf nastreven. Deelnemers blijken
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nieuwsgierig en leergierig en zijn soms zelfs verrast dat zij het leren zo leuk en
motiverend vinden.
Op sociaal vlak valt op hoeveel aandacht de professionele kunstenaars hebben
voor de persoonlijke mogelijkheden en beperkingen van deelnemers. In de
projecten worden bijvoorbeeld waar mogelijk aanpassingen gedaan met
betrekking tot de fysieke mogelijkheden van de deelnemers (Introdans, NMZPS
en Tangoplus). Bij het Kunstatelier en Ouderen in Perspectief en NMZPS zijn
aandacht voor de sfeer en het samen werken aan kunst belangrijke aspecten. Bij
het LOV creëren de kunstenaars bewust ruimte voor sociale contacten tussen
de deelnemers. In de cursussen of optredens van Introdans probeert men de
deelnemers altijd verder te krijgen in het dansen en bewegen.
De professionaliteit van de kunstenaars heeft dus niet alleen betrekking op zijn
of haar artistieke kwaliteit, maar ook op de gave die iemand heeft om groepen
te begeleiden.
4.2.1.6

Werving
De organisatoren spreken nagenoeg allen over het belang van de persoonlijke
benadering en persoonlijke uitnodiging bij het werven van deelnemers: als een
bekende of een vertrouwd persoon je erop attendeert, je vraagt mee te gaan,
werkt dat beter dan allerlei andere manieren van werven.
De persoonlijke stimulerende benadering is voor de meeste projecten cruciaal. Bij LOV worden deelnemers de eerste keer zelfs persoonlijk naar de cursus
gebracht en verder gestimuleerd om te blijven komen. Bij ASSO en ZMK worden
nieuwe leden vaak via bekenden geworven. Bij ZMK ontstond ook een aanwas
van nieuwe leden door de evenementen rond het 100jarig bestaan van het koor;
de publiciteit rondom deze mijlpaal was heel belangrijk voor de werving. De
initiatiefneemster annex docente van TangoPlus heeft ervaren dat de werving
alleen via media niet voldoende was: dit project trok niet voldoende deelnemers. Alleen bij Introdans A melden zich ook zonder persoonlijke uitnodiging
voldoende deelnemers aan. En in het project Kunst in de Wijken wordt voor de
werving teruggevallen op het netwerk van het wijkcentrum.

4.2.1.7

Middelen
De financiering van de projecten is zeer divers. De meeste projecten zijn afhankelijk van externe financiers. Vaak worden de benodigde gelden bij elkaar
gesprokkeld door een beroep te doen op een combinatie van eigen contributie
of kaartverkoop, kleinere subsidies van meerdere organisaties en het gebruik
maken van goedkope accommodaties van bijvoorbeeld welzijnsorganisaties
of zorginstellingen en van de vrijwillige inzet van deelnemers of buitenstaanders. Introdans A en B en ZMK hebben een redelijk stabiele financiële basis: zij
kunnen terugvallen op eigen middelen. Introdans investeert zelf in haar afdeling Educatie, maar is wel een van de drie overgebleven dansgezelschappen,
die in Nederland door de rijksoverheid wordt gesubsidieerd. ZMK heeft door
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de verhuur van haar pand veel eigen inkomsten. ASSO beschikt niet over een
dergelijke inkomstenbron en dat maakt hen financieel kwetsbaarder. NMZPS
is afhankelijk van subsidies, maar wordt gerund door een theaterproducent die
zich sterk maakt voor financiering. Kunstatelier Humanitas wordt gefinancierd vanuit de AWBZ en doet incidenteel een beroep op fondsen. Het project
Ouderen in Perspectief is mogelijk gemaakt door diverse fondsen en een
incidentele kleine bijdrage van een gemeente. TangoPlus heeft geen gebruik
gemaakt van externe financiers: de kunstenares werkte tegen een zeer gereduceerd tarief. LOV wordt bekostigd door Vluchtelingenwerk en een gemeentelijke subsidie. Kunst in de Wijken is net als LOV afhankelijk van gemeentelijke
subsidie en een aantal fondsen.
4.2.1.8

Samenwerkingspartners
De projecten die door gevestigde organisaties geïnitieerd zijn, hebben deels
zelf organisatorische ondersteuning in huis, maar zijn deels ook aangewezen
op gelegenheidspartners (zoals zelfstandig werkende kunstprofessionals). De
andere projecten zijn voor organisatorische ondersteuning helemaal aangewezen op gelegenheidspartners. ZMK en ASSO doen vooralsnog alles in ‘eigen
beheer’.
De gemeenten speelt in het project Kunst in de wijken een cruciale rol als initiatiefnemer en subsidieverlener. In de projecten van de NMZPS en LOV is de gemeente
medefinancier en in de projecten ASSO, Klassiek Cafe en Café Chantant heeft de
gemeente een indirecte rol, in de zin dat ze opdrachtgever is van welzijnsorganisaties, die genoemde projecten faciliteert. Welzijnsorganisaties spelen in vijf
van de twaalf projecten een bescheiden rol, onder andere door wervingsactiviteiten (Introdans, Kunst in de Wijken, LOV, Kunstatelier) of een kleine financiële bijdrage en vermelding in de activiteitengids (ASSO). In het Café Chantant
vervult de welzijnsorganisatie een cruciale faciliterende rol, door het aanbieden
van accommodatie en vrijwilligers en het verrichten van coördinatietaken. In de
andere zes projecten wordt niet met welzijn samengewerkt. Dat geldt ook voor
gevestigde kunstcentra en wijkorganisaties. De meeste initiatiefnemers zijn niet
bekend met mogelijke ondersteuners en ze vinden moeilijk hun weg in de wereld
van de kunst, zorg, welzijn en financiering.
In drie van de twaalf projecten vervullen zorginstellingen een rol. In het project
Kunstatelier is die rol initiërend en ook cruciaal voor de uitvoering. Ouderen in
Perspectief was op bewoners in zorginstellingen gericht, maar de zorginstellingen hebben het project niet gecontinueerd. En ook Tango plus heeft eenmalig met een zorgcentrum samengewerkt. Zorgcentra bieden in bescheiden
mate ASSO de gelegenheid om optredens te verzorgen (ASSO moet het wel zelf
vragen en regelen). Bij Introdans is samenwerking met zorginstellingen nog
niet van de grond gekomen.
Kunstinstellingen zijn slechts bij drie projecten betrokken. Bij Ouderen in
Perspectief was Kunstenaars en Co medefinancier en heeft het Centrum voor
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de Kunst expositieruimte aangeboden. Verder heeft de initiatiefnemer/kunstenaar van Ouderen in Perspectief uit zijn eigen informele netwerk geput om
andere kunstenaars erbij te betrekken. Kunst in de Wijken is gehuisvest bij
het Centrum voor de Kunst in Delft. Alleen bij de NMZPS speelt Parels voor de
Zwijnen als theaterproducent een cruciale rol.
In een aantal projecten zijn nog andere samenwerkingspartners te vinden. Bij
LOV is de Stichting Maatschappelijk Participatie een belangrijke vraagbaak
en partner omdat ze het handboek voor de cursus hebben gemaakt. Bij Kunst
in de Wijken spelen corporaties en winkeliers een rol en bij het project Café
Chantant geldt dat evenzeer voor de middenstand. Het RIAGG vervult een rol
in het Kunstatelier en PGGM overweegt een rol te spelen in de toekomst van
de NMZPS.
Bij het ZMK valt op hoeveel vrijwilligers actief zijn in de uitvoering: het hele
koor draait op vrijwilligers. De helft van de leden en deels hun familieleden,
verricht een activiteit die nuttig is voor het koor of het beheren en exploiteren
van het gebouw. Ook bij Klassiek Café, Café Chantant en ASSO spelen vrijwilligers een belangrijke ondersteunende rol. Bij zes van de twaalf projecten spelen
vrijwilligers geen rol.
4.2.1.9

Evaluatie, verantwoording en effectmeting
Er zijn zeer diverse vormen van verantwoording en de verantwoording
verloopt weinig gestructureerd. De projecten met externe financiering hebben
een verantwoordingverplichting naar de subsidiegevers toe (Ouderen in
Perspectief, LOV). De gevestigde organisaties (Humanitas, NMZPS, ZMK,
LOV, Introdans) hebben hun eigen financiële verantwoordingstrajecten. Bij
TangoPlus, die zonder externe financiers werkte, was geen sprake van een
verantwoordingstraject. Intern nabespreken en evalueren (al dan niet met deelnemers) gebeurt bij de NMZPS, bij Introdans en bij het ASSO en ZMK met het
bestuur. Bij Humanitas is het Kunstatelier onderdeel van formele werkoverleggen en daarbuiten is afstemming op de doelgroep een continu en vanzelfsprekend proces.
De effecten van amateurkunstactiviteiten op de deelnemers worden niet expliciet gevolgd of gemeten. Men verwijst liever naar optredens en exposities
(NMZPS, Kunst in de Wijken).

4.2.1.10

Borging en continuïteit
De borging/continuïteit van de projecten is allerminst zeker: de onbekendheid
met mogelijkheden tot continuering (werving, financiering, het vinden van
‘dragers’ en trekkers), de afhankelijkheid van andere partners of het wegvallen
van de persoon om wie alles draait zijn redenen om het project te beëindigen
(Ouderen in Perspectief, Tango Plus, Klassiek café, Café chantant). Ouderen
in Perspectief is na de afgeronde projectfase om meerdere redenen niet voortgezet. Veel zorgcentra vinden het project te duur. En het vervolgplan van de
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ANBO is volgens de initiatiefnemers niet uitgevoerd door een koerswijziging
bij de ANBO. Tango Plus is niet gecontinueerd bij gebrek aan deelnemers.
Initiatiefneemster heeft meer ondersteuning nodig bij de werving, de organisatie en het vinden van een goede locatie. Klassiek Cafe en Café Chantant zijn
recent beëindigd, omdat de accommodatie niet meer beschikbaar is of de initiatiefnemer betaald werk moet laten voorgaan.
De andere projecten kennen een grote mate van continuïteit of hebben een
grote kans op voortzetting (ZMK, Introdans, Kunstatelier Humanitas en in
potentie LOV en NMZPS. Het project van Introdans A en de LOV is afhankelijk
van het aantal deelnemers en voor NMZPS en LOV is het rond krijgen van financiering een belangrijke overlevingsfactor. Voor het Kunstatelier is niet duidelijk wat de effecten zullen zijn van de veranderingen in de AWBZ (overheveling
naar gemeentelijke WMO) en het ASSO moet op zoek naar een andere dirigent.
Introdans B is afhankelijk van een mogelijk vervolg op een wijkactiviteit en het
cursusaanbod.
4.2.2 Het perspectief van de deelnemers
In deel 3 laten de deelnemende ouderen aan de onderzochte cases zich uit over
de relatie die er in hun ogen bestaat tussen actief een kunstvorm beoefenen
en hun welzijn. Tegelijkertijd doen zij direct en indirect uitspraken over allerlei randvoorwaarden en over personen en organisaties, die voor de totstand
koming, de voortgang en de vooruitzichten van de projecten van belang zijn. Zo
geven zij voorbeelden hoe zij bij projecten zijn betrokken geraakt, welk belang
zij hechten aan de artistieke en sociale begeleiding van professionele kunstenaars, hoe zij een goede sfeer typeren, spreken zij hun waardering uit voor hun
optredens of exposities, geven zij voorbeelden van ondersteuning door vrijwilligers en organisaties en het benutten van financiële bronnen.
4.2.2.1

Werving
Het werven van leden gaat niet vanzelfsprekend. De deelnemers geven bij voortduring aan dat een initiatiefnemer of organisatie de moeite moet nemen om
mensen persoonlijk uit te nodigen, al dan niet in combinatie met een aansprekend optreden. Als een vereniging of organisatie zich alleen in meer algemene
zin presenteert is dat vaak onvoldoende.
“Buurman, kennis, enzovoorts, straal maar uit, wees zelf maar ambassadeur van
je koor. Neem ze mee naar concerten, daar weten we best wel creatief mee om te
springen. Dat werkt”.
“Maar ook de cultuurmarkt is in september. Dat alle verenigingen zich kunnen uiten
en dergelijke meer. Maar daar komt wat betreft nieuwe leden toch te weinig uit”.
ZMK
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En bij het werven van deelnemers is het van belang om de artistieke uitdaging
in balans te houden met het sociale karakter van een project en rekening te
houden met de onzekerheid en ambivalentie van potentiële deelnemers.
“Gewoon omdat ik denk, waarom zou ik het niet proberen. Ze zeiden ook, er kwa
men fotografen die ons dan zouden helpen om foto’s te maken. Ik was helemaal niet
gewend om foto’s te maken, en toch toen ze erover praatten, kreeg je toch het idee,
het lijkt me toch wel leuk. Het was geloof ik tien weken achter elkaar op een dag. En
dan ging 1 van die jonge fotografen mee en Wouter van de Braak ging dan de men
sen vragen of ze mee wilden doen. En zodoende ja, en de eerste keer, nou, ik vond het
wel leuk. Toen kregen we na afloop, toen de foto’s gemaakt werden naderhand op een
groot ding geprojecteerd. En dan werden de beste uitgezocht. En die kregen we ook
te zien. En daarna kregen we allemaal, ook de mensen die gefotografeerd werden,
die kregen een lunch beneden aangeboden, was heel gezellig met elkaar. En de eerste
weken vond ik het moeilijk. En later keek je daarnaar uit, je vond het mooi, je vond
het leuk. Je leerde wat mensen kennen, en dan ook als je de mensen tegenkwam, dan
was het bekend, aardige mensen ook”
Ouderen in Perspectief
4.2.2.2

Artistieke begeleiding
Bij de artistieke begeleiding is er bij veel projecten een ambitieus streven naar
kwalitatieve verbetering.
“Op een gegeven moment ook actie ondernemen om aan koorscholen te doen en leden
dus iets aan te bieden. Niet alleen maar kom bij het mannenkoor, maar als je komt
dan willen wij zorgen dat je dus ook wat scholing krijgt, want men komt hier niet
binnen met allerlei notenkennis en zangervaring. Er zijn er ook vaak die er toch wel
gevoel voor hebben maar dat aangereikt willen hebben.
Nou de sfeer is, dat verandert met hem (de dirigent) helemaal. Omdat iedereen meer
plezier in het zingen krijgt. In zijn geheel wordt het dan leuker. Zijn repertoire is dus
heel anders, maar ook het lesgeven en dergelijke. De repetities zijn heel anders. Heel
andere manier. Want iedere dirigent heeft een eigen manier van aanpakken natuur
lijk, dat is logisch. En hij heeft gewoon een grandioze manier van aanpak”. ZMK
De artistieke ambities moeten wel op een zodanige wijze worden ingevuld, dat
oudere deelnemers met hun talenten en beperkingen in hun waarde worden
gelaten.
“Ja, hoe moet ik dat zeggen, dan krijg je wat op, en dat dans je dan en dan zeggen ze
nou dat hebben we een paar keer gehad en dan plakken ze er weer wat bij aan hè, en
dan op een gegeven moment, dat gaat dan achter elkaar en dan, hoe was dat eerste
ook alweer, en dan vind je dat zelf vervelend, maar daar doen ze helemaal niet, ja
dat, ze laten je in je waarde van, hè, dat ben ik even weer kwijt weet je wel. Dat heb
ben we even gauw wel op die leeftijd ”. (
Introdans A
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4.2.2.3

Sociale begeleiding
Sociale begeleiding heeft niet alleen te maken met het rekening houden met de
artistieke mogelijkheden van de deelnemers, het kan zich ook uitstrekken tot
aandacht voor de privésituatie van deelnemers.
“Ja, dan sturen we een kaartje naar een vrouw die kanker heeft met uitzaaiingen. We
kunnen er niet allemaal naar toe. We hebben nu een commissie samengesteld die die
bezoeken gaat doen“.
Café chantant
Sociale begeleiding houdt ook in, dat oudere deelnemers moet worden verteld,
dat zij moeten stoppen of af moeten zien van een optreden.
“Maar goed, ze hebben dus wel meegedaan in het koor. Maar iedere keer, en ik weet
niet of dat nou met voorbedachten rade is, ik weet ook niet hoe het in mekaar zit pre
cies, maar de laatste paar keren zei Saskia: ja jongens, waar we nu naartoe gaan is
het podium te klein. Dus er moeten een paar mensen afvallen. Ik weet niet of dat waar
was of niet, want als je daar kwam dacht je: nou, dat podium is niks klein……. En
dat was pijnlijk. En dan hoorde je wel commentaar van: ik ben vorige week ook al
uitgeloot. Maar goed, het waren dan inderdaad meestal dezelfde mensen. Dus ik
kreeg de indruk dat Saskia dacht: jullie zijn toch niet zo’n succes. Maar goed, dat
was tot daar aan toe. Iedereen accepteerde dat. Lachend of huilend, doet er niet toe”.
NMZPS

4.2.2.4

Sfeer
In meeste amateurkunstprojecten wordt in groepsverband gewerkt. En in
bijna alle gevallen wordt door de deelnemers het belang aangeduid van een
goede sfeer. Als de artistieke uitdaging en de wijze waarop mensen met elkaar
omgaan en zich “thuis” voelen bij elkaar in balans zijn, dan wordt gesproken
van een goede sfeer. De professionele begeleiders, bestuursleden en de deel
nemers vervullen daarbij allen een rol.
“De ontspannen wijze van leidinggeven terwijl het toch heel slim gestuurd wordt
op kwaliteit. Velen zullen niet in de gaten hebben dat we via een ontspannen sfeer
kwaliteit verhogend bezig zijn daaraan te werken….. Heel subtiel maar heel doel
gericht…..En daar blijft de sfeer ook nog plezierig bij”.
“Wat mij opviel is dat dat koor je heel sterk omarmt, dat het een redelijke eenheid is.
De stimulans van je partijgenoten om je mee te nemen naar het niveau wat wenselijk
is. In het begin stond ik tussen twee tenoren, gepokt en gemazeld waren die kerels en
die, en ik wist zelf wel waar ik het fout deed vanuit mijn verleden, maar zij corrigeer
den en hielpen zo subtiel”.
“Als je daarnaar kijkt als je de diversiteit bekijkt van mensen die er staan, iedereen
neemt mekaar mee. Het is niet zo dat het hier in subgroepjes uit elkaar valt”. ZMK
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Podiummomenten
In bijna alle projecten ziet men uit naar en is men trots op het naar buiten
treden met de eigen kunstvorm. Optredens en exposities zijn belangrijk voor
het verlangen van veel deelnemers om te leren en zich te verbeteren. Sommige
projecten kennen uitsluitend optredens van amateurkunstbeoefenaars.
“Iedere tweede zondag en vierde zondag van de maand probeer ik via Radio NoordHolland mensen te lokken naar Café chantant in Amstelveen. …Nou daar komen
operazangers, operette, klassiek, mensen die klassiek geschoold zijn of klassieke
liederen zingen. En cabaret en zoals ik, ik zing Amsterdamse liedjes…. En het is een
soort open podium. En van te voren is niet bekend wie, het is even afwachten van wie
er is”.
Café chantant

4.2.2.6

Organisatorische ondersteuning, inclusief eigen netwerk
Elk project heeft behoefte aan ondersteunende activiteiten. Die activiteiten
kunnen op vrijwillige basis door deelnemers worden verricht. Maar vaak wordt
een beroep gedaan op vrijwilligers van buiten of ziet men een rol voor bepaalde
professionele organisaties.
“Aan de andere kant is het als het gaat om een concert wat moeilijk is, krijg je een
oefen-CD wordt je wel geacht dat je thuis aan studie doet. Dat je de CD afluis
tert en meezingt. En dan heb ik een contact met de bibliothecaris van het Zeister
Mannenkoor, die zorgt dat ik de teksten in Word formaat krijg en dan kan ik ze zelf
in braille printen. Ik heb een brailleprinter. De melodieën die pak ik meestal wel op.
Dat gaat meestal van zelf, of ik neem ze een keer op met een digitale recorder, zodat ik
ZMK
thuis kan meezingen”.
“De pr-organisatie dat is één commissie, die organiseren dus zeg maar de begelei
dende feesten en de concoursen en de zangfestijnen en noem maar op. We hebben een
eigen gebouw, dus dat betekent dat wij ook een beheerderscommissie. We hebben een
bibliothecaris die voor de muziek zorgt, maar daarnaast hebben we wat losse werk
groepen die in het leven geroepen kunnen worden wanneer we dat wenselijk ach
ten.”…..Dat is bijna wel de helft van de club die zo nu en dan wat doet. Zit meestal
op die 50 procent. Bij de meesten zit dat zo aan de vijf a tien uur in de week”. ZMK
“En politiek ja, ik vind dat ze gewoon te weinig doen aan deze cursussen, ze moeten
veel meer doen, er veel meer geld in steken. Ze moeten die oudere mensen enthousi
asmeren en zeggen, jongens, we hebben weer een cursus, jullie moeten je inschrijven,
we geven subsidie, dat kost je geen 40 maar 20 euro, ik noem maar wat. Ze willen
toch ook allemaal bezuinigen, nou, ik vind het gewoon de omgekeerde wereld. Zoals
Introdans die zijn zo geweldig bezig, die moet je ondersteunen. En vooral zo’n oude
rengroep die moet je ondersteunen. Ik vind dat er te weinig reclame voor gemaakt
wordt. Dat moet je veel meer aan de grote klok gaan hangen nog, dat er nog veel

4. Krachtenveldanalyse

meer mensen komen. Zoals tv-Gelderland. Ze moeten tijdens zo’n cursus een keer een
opname maken van tv-Gelderland en zeggen, kijk eens, dit is nou een cursus voor
ouderen”.
Introdans A
4.2.2.7

Financiering
De meeste deelnemers hebben te maken met over het algemeen goed betaalbare contributie. Maar dat is voor bijna alle projecten niet voldoende om alle
kosten te dekken. Er wordt daarom naast de bijdragen van externe financiers
of gratis faciliteiten, zoals accommodaties, in 6 van de 12 projecten in minder
of meerdere mate een beroep gedaan op de vrijwillige inzet van deelnemers en
hun informele netwerk of van vrijwilligers van buiten.
“Nou ja, de kosten voor de individuele leden, dat is 13 euro per maand. Ja, nog steeds
idioot weinig natuurlijk, maar daarvoor kan iedereen het gewoon doen en daar kun
nen we bijna de muzikale leiding van betalen. Dirigent en pianist verdienen samen
ongeveer 12 mille per jaar….Ze worden gewoon per uur betaald. En ze moeten zelf
voor de sociale lasten opdragen en zo, dat doen wij dus niet. Het zijn ZZP’ers”
“Doordat wij het gebouw hebben, hebben wij armslag, en kunnen we wat extra dingen
doen, kunnen we een nieuwe vleugel aanschaffen. En anders ben je altijd afhankelijk
van subsidie, contributie en sponsoring…… Ik ben hier in het gebouw, zodat men
sen die hier echt vrijwillige arbeid doen terwijl daar inkomsten van buitenaf tegenover
staan, die krijgen dus het vrijwilligersloon. En dat is dan 4,5 euro per uur of zo”.
“Nou, ik ben er zelf toch gauw gemiddeld elke dag twee tot drie uur mee bezig” ZMK

4.2.2.8

Conclusie perspectief deelnemers
De deelnemende ouderen aan de verschillende projecten en verbanden voor
amateurkunst geven veelal aan persoonlijk benaderd te zijn. Ze waarderen de
artistieke begeleiding, omdat die in staat is de deelnemers uit te dagen tot een
prestatie maar wel op zo’n manier dat de deelnemers in hun waarde worden
gelaten. Het samengaan van de artistieke uitdaging en je als deelnemer thuis
voelen is kenmerkend voor een goede sfeer. De meeste deelnemers stellen het
naar buiten treden met de resultaten van hun kunstbeoefening op prijs. Veel
deelnemers zijn bereid tot een bepaalde vrijwillige inzet, om het project te laten
functioneren en men realiseert zich daarnaast het belang van het uitdragen van
de betekenis van amateurkunst voor ouderen.  

4.2.3 Het perspectief van de sleutelactoren
4.2.3.1

Doel van kunstactiviteit
In het inleidende deel van deze studie zijn op basis van literatuurstudie vier
doelen van amateurkunstbeoefening door ouderen onderscheiden. In de interviews met de sleutelinformanten -de initiatiefnemers, bestuursleden, professionele uitvoerders en vertegenwoordigers van ondersteunende organisa-
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ties- van de twaalf onderzochte cases komen deze verschillende doelen ook
nadrukkelijk naar voren.
Kunst als doel op zich
In een aantal projecten staat de uitoefening van de kunstvorm nadrukkelijk
voorop (NMZPS, Introdans A, ASSO, ZMK, Klassiek café). Dit blijkt bijvoorbeeld uit het verenigingsstatuut van het Zeister Mannenkoor.
“Het Zeister Mannenkoor is en wil een vriendenkring zijn van mannen, die op basis
van hun gemeenschappelijke interesse voor de amateur mannenkoorzang, bereid zijn
zich onder professionele leiding hun koorzang (verder) te bekwamen, zodat zijzelf,
maar ook degenen die zich tot hun luisterend publiek willen rekenen, de vreugde en
de voldoening ondergaan van het samen muziek maken”.
Kunst als een vanzelfsprekend doel op zich is allereerst verbonden met verenigingen voor amateurkunst, zoals ZMK en ASSO, of met informele initiatieven van
ouderen zelf, zoals Klassiek café. Maar voor kunstenaars is de doelgroep ouderen
een groeiende markt, waar zij zich in toenemende mate op richten. Het initiatief
van de Niet Meer Zo Piep Show en Introdans A zijn daar voorbeelden van.
Kunst als middel
Het bevorderen van sociale contacten tussen mensen of het voorkomen van
sociaal isolement is een eerste doelstelling van het project LOV, waar oudere
mensen met een achtergrond als vluchteling met elkaar en met de Nederlandse
cultuur in aanraking komen door middel van creatieve expressievormen. Bij
Introdans B is de dansactiviteit in de wijk vooral bedoeld om contacten in de
wijk te bevorderen. Ook overheden hebben beleidsdoelen, die gericht zijn op
het bevorderen van de sociale samenhang in de woonomgeving. Hetzelfde gaat
op voor initiatieven van kunstenaars gericht op bewoners in zorgcentra.
“Kunst wordt in het zorgcentrum naar binnen gehaald omdat het een stukje maat
schappij is en onze bewoners niet meer zelfstandig de maatschappij in kunnen…….
Er is naar mijn gevoel en naar mijn mening te weinig uitdaging voor bewoners in
zorgcentra…… Zo’n project als dit laat ook nieuwe technieken zien en laat ook zien
dat het eigenlijk niet zo moeilijk is”.
Kunstatelier
Ook voor familie en vrienden van bewoners is het prettig om in het zorgcentrum geconfronteerd te worden met kunst en kunstbeoefening. Deze katalyserende werking van kunst biedt mogelijkheden familie en vrienden te betrekken
bij activiteiten, bijvoorbeeld in het organiseren van een museumbezoek i.s.m.
de kunstenaar of bij organisatorische ondersteuning van het kunstproject.
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“Er is iets om over te praten, er is contact over iets wat je samen ziet en soms ook
samen doet”.
Kunstatelier
Sommige projecten stellen zichzelf uiteenlopende doelen. In het Tango plus
project wordt gesproken over het voorkómen van sociaal isolement, wijkbewoners kennis laten maken met het aanbod van een zorginstelling en inspelen
op de opnamecapaciteit en fysieke beperkingen van ouderen bij het dansen.
En in het Ouderen in Perspectief project gaat het om het met elkaar in gesprek
komen, samenwerken met een professional, en het leren van een techniek.
De meeste professioneel betrokken kunstenaars hanteren zowel artistieke
als sociale doelen. Maar allen worden geconfronteerd met de leergierigheid
van de deelnemers, zelfs in een project waar de kunst slechts als middel werd
beschouwd om tot sociaal contact te komen .
“Het bleek dat mensen het heel fijn vonden dat ze ook wat over techniek leerden. En
dat die techniek eigenlijk een beetje meer bijdroeg dan dat schrijven vanuit je hart”.
Pluspunt

Kunst en identiteit
Meerdere gemeenten hebben een gebiedsgericht welzijns- en cultuurbeleid
gericht op specifieke wijken. De gemeentelijke overheid doet dat omdat zij
soms gebruik kan maken van specifieke rijksmiddelen, zoals bij de krachtwijken. In meer algemene zin richten de lokale overheden zich op het faciliteren
van burgerinitiatieven en de vrijwillige inzet van bewoners, zeker als die gericht
is op participatie en op sociale samenhang. Bovendien zijn ook andere lokale
organisaties, zoals woningcorporaties, zorginstellingen en bedrijven gebaat
bij een goed sociaal klimaat in de wijk. Nieuwere kunstvormen, zoals ‘community art’ of ‘urban art’, spelen daar op in. Zij stellen de maatschappelijke en
creatieve ontwikkeling van wijkbewoners centraal. Kunst is dan een instrument voor het stimuleren van een grotere samenhang in bestaande stadswijken of nieuwbouwwijken waar een nieuwe identiteit moet ontstaan.
“Senioren is een project van Kunst in de Wijken. Kunst in de Wijken zelf is een
gemengd initiatief van zowel het college van B&W als een burgerinitiatief. Het ging
slecht in een aantal wijken en er moest iets aan leefbaarheid gedaan worden. In 2002
zeiden ze: als we echt iets aan leefbaarheid willen doen, dan moet het ook een beetje
leuk worden en dat wilden ze dan met kunst doen. Zo is het begonnen. Er was in Delft
heel veel geld omdat het energiebedrijf verkocht was en het college vond ook dat de
burgers plannen in mochten dienen voor de besteding van dat geld…. Dat heeft heel
veel projecten opgeleverd. Met jaarlijks zo’n 3000 bezoekers”. Kunst in de Wijken
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Naast gemeenten zijn ook kunstgezelschappen en initiatieven van ouderen zelf
op bewoners van specifieke wijken gericht. De afdeling educatie van Introdans
(B) geeft workshops voor ouderen in wijksteunpunten en ook Café chantant
is expliciet bedoeld voor bepaalde wijken in Amstelveen.  En ook de projecten
Kunstatelier en Tangoplus hebben mede een oriëntatie op de wijk.
Kunst als ‘therapie’
In deel twee van dit rapport wordt gesproken over de therapeutische werking
van kunst, in de betekenis van heilzaam. Je bent even in een andere wereld,
kunst werkt verfrissend, het ontspant lichaam en geest. Maar sommige projecten zijn specifieker gericht op het lichamelijk of psychosociaal functioneren
van ouderen. Introdans (A) en Tango plus spreken over de rol die dansbeoefening kan spelen in de valpreventie van ouderen. Het Kunstatelier laat zien
welke rol het schilderen kan spelen in de eigenwaarde en talentontdekking van
ouderen met een psychiatrische of psychogeriatrische problematiek. En het
LOV project wil nadrukkelijk met behulp van verschillende expressietechnieken vluchtelingen uit hun sociale isolement halen en hen nieuwe kracht laten
ontwikkelen.
4.2.3.2

Doelgroep ouderen  
In alle onderzochte projecten bestaan de deelnemers uitsluitend of hoofdzakelijk uit ouderen. En in vijf van de projecten richt men zich op ouderen met
specifieke kenmerken. Voor een goed begrip kan onderscheid gemaakt worden
in een gerichtheid op:
■■ ouderen in het algemeen, waarin vooral levenskunst en talent centraal staan
(NMZPS, ASSO, Introdans A, TangoPlus.
■■ ouderen met specifieke lichamelijke en psychosociale gezondheidskenmerken (LOV, Kunstatelier)
■■ ouderen als bewoner van een wijk of buurt of zorginstelling (Kunst in de
Wijken, Introdans B, Ouderen in Perspectief )
■■ een ieder, maar in de praktijk nemen met name ouderen deel (ZMK, Klassiek
café, Café chantant)
De NMZPS richt zich op ouderen in het algemeen en met name op de levenskunst van ouderen en het benutten en de ontwikkeling van hun talenten. De
theatershow gaat over het ‘nieuwe ouder worden’, een show die bijdraagt aan
positieve beeldvorming over ouderen als sexy, rebelse, vrolijke, chagrijnige en
brave mensen. Het is een show met dans, interviews, liedjes en nog ‘onontdekte parels’ (zangers, dansers, dichters, koren, muzikanten).
Het LOV project is gericht op een specifieke doelgroep: er wordt gewerkt met
gemengde groepen vluchtelingen van 45 jaar en ouder, uit verschillende landen
van herkomst en liefst met mannen én vrouwen.
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“En toen hebben we gezegd, nou, daar heb je eigenlijk volstrekt gelijk in, want nie
mand realiseerde zich dat vluchtelingen ook oud worden, en ook de vluchtelingen
zelf niet. In vier steden hebben we geïnterviewd en stadsgesprekken georganiseerd en
daar kwam uit van nou, het isolement is zo ontzettend groot……En dan gaan ze bij
mensen koffie drinken en dat leek mij altijd zo vreselijk als je dan eenzaam bent, dat
er dan iemand koffie komt drinken. Dus toen dacht ik goh, wat zou ik nou willen als
ik eenzaam was. En toen hebben we gezegd van nou dat moet met expressie en met
kunst. En toen kregen wij het verweer dat vluchtelingen een groepscultuur kennen en
individuele expressievormen bij hen niet aanslaan. We hebben vluchtelingen toch
filmpjes laten maken, gedichten laten maken, laten schilderen. En nou, dat was echt
fantastisch” .
LOV
Bij Kunst in de Wijken richt men zich op ouderen die zelfstandig wonen, niet
werkend zijn of nooit werkend geweest zijn, en die vaak wat lager op de sociale
ladder staan. Men stelt geen leeftijdsgrens, maar door overdag te repeteren en
te spelen komt men uit bij de vutters en gepensioneerden. Het gaat bij Kunst in
de Wijken niet in de eerste plaats om ambachtelijk of creatief vermogen, maar
om kunst die betekenis verleent aan het leven van mensen.
“Het klassieke aanbod is ambachtelijk gericht, maar wij zijn niet geïnteresseerd
in het kunstambacht maar in de verhalen van mensen. Dat vraagt om een andere
manier van werken en een andere manier van mensen uitnodigen. Er is bij heel veel
mensen behoefte aan betekenis geven. Er zijn groepen die te weinig identiteit hebben.
Van het kunstbudget gaat 95% naar 5% van de bevolking. Er is een grote groep
waar geen aanbod voor is. Wij komen vaak in volks terecht of in nieuwbouwwijken
waar identiteit gemaakt moet worden. Het publiek dat naar Senioren! komt is niet
gewend naar het theater te gaan, maar dit is iets voor hen, het raakt ze, ze herkennen
Kunst in de Wijken
het. Er ontstaan overal community art projecten”.
4.2.3.3

Eigen hulpbronnen
Het idee/concept
De individuele kunstenaars in de twaalf projecten zijn professioneel, het zijn
vakmensen op hun eigen terrein. Ze zijn bevlogen en inspirerend voor de deelnemers. Ze zijn ook ondernemend in de zin, dat ze doeners zijn en initiatieven ontplooien op het terrein van ouderen en amateurkunst. Ze zorgen daarbij
zelf voor de concrete uitvoering van het idee (Café chantant, Klassiek café), of
zoeken daarvoor de ondersteuning van een of meerdere organisaties (Tango
plus, Ouderen in Perspectief ). Kunstenaars kunnen ook een aanbod ontwikkelen vanuit een gevestigde organisatie, waar zij in dienst zijn (Introdans,
NMZPS, Kunstatelier, LOV) of door wie zij worden gecontracteerd (ZMK,
ASSO, Kunst in de Wijken).
Het idee/concept kan weliswaar inhoudelijk goed uitgewerkt zijn, maar toch
uiteindelijk geen continuïteit vertonen. In Ouderen in Perspectief zijn 8 deel-
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projecten opgezet en is er een handleiding geschreven, die aangeeft hoe aan
geld te komen. Er hebben verschillende media optredens plaatsgevonden, er
is een tentoonstelling georganiseerd en een website ontwikkeld. En toch was
er uiteindelijk onvoldoende commitment van organisaties om het project voort
te zetten. Externe organisaties leveren blijkbaar cruciale hulpbronnen voor het
succesvol continueren van een idee voor amateurkunstbeoefening.
Maar een idee start met het nadenken over de eigen hulpbronnen. We noemen
hier een tiental.
Informatie over doelgroep
De cursussen of evenementen die kunstenaars vanuit hun vak initiëren zijn
zeker afgestemd op de interesses en mogelijkheden van de deelnemers, maar
zijn niet altijd vooraf planmatig doordacht. Men werkt vaak vanuit de gedachte
dat iets een leuk aanbod is, en er wordt gekeken wie er op intekent. Er zijn
echter ook uitzonderingen.
“Door het maandelijks produceren van een nieuwe show in De Meervaart en de tour
neeshow heeft Parels voor de Zwijnen als initiatiefnemer zowel in artistiek als pro
ductioneel opzicht een belangrijk leerproces doorgemaakt. Het is een tastend proces
geweest, wat betreft het artistieke product, maar ook wat betreft de stap naar de grote
zaal en de verwachting van de bezoekers. Met de show hebben we veel publiek bereikt,
in Amsterdam en in veel andere plaatsen in het land. Ons publiek is de afgelopen 2
jaar van iets minder dan 2000 naar bijna 7500 gegroeid. En het publiek is diver
ser geworden. We hebben de ouderen ook beter leren kennen. Het onderscheid tussen
de oude en nieuwe ouderen blijkt minder belangrijk te zijn dan we eerst dachten.
Inmiddels is de NMZP Show uitgegroeid tot een begrip, een energie die in beweging
is gezet. De angst voor de grote zaal is er niet meer, sterker nog, het smaakt naar meer.
Het is daarom onze wens om de opgedane expertise in de toekomst te verzilveren in een
volgende voorstelling”.
NMZPS
Bepaalde initiatiefnemers van wijkgericht werken willen graag vraaggestuurd
werken, bezig zijn op die terreinen waaraan behoefte is, maar in de praktijk is
er geen duidelijke vraag van ouderen voor dergelijke evenementen en komt er
gewoon een aanbod voor een wijkevenement en/of optreden. Overigens niet
altijd gebaseerd op een goede wijkanalyse. Kunstenaars werken graag aan deze
evenementen mee en zijn ook wel de initiatiefnemers, zoals Introdans B en in
Kunst in de Wijken de succesvolle muzikale wijktheatervoorstelling: Senioren!
Financiële middelen
Professionele begeleiding is een must voor de waarde van amateurkunst
beoefening, zoals deelnemers dat beleven. Dat legt een grote claim op het
beschikbare budget. Bij ASSO vormt dat zelfs een serieuze bedreiging in het
voortbestaan, nu men onverwacht op zoek moet naar een vervangende dirigent.
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“Nou, we hadden toevallig ten aanzien van het 5 jaren plan, dat hadden we klaar.
En dat is ontstaan omdat iemand in de jaarvergadering zei: jullie zouden eigenlijk
de financiën die je nodig hebt om te repeteren, dat wil zeggen dus de dirigent en de
zaalhuur, moeten kunnen opbrengen met de contributie…... En als je dat dus naast
elkaar zet dan is dat een aardige verhoging. Daarnaast hadden wij het idee gekregen
dat Henk, die dus als dirigent veel werk deed naast zijn dirigentwerk, dat hij daar
eigenlijk een soort beloning voor moest hebben. Een soort eindejaarsbonus of zo, weet
je wel? Een tegemoetkoming. Dat hadden we dus allemaal in die nieuwe begroting
gestalte gegeven met een bijbehorende groei. Want we denken als Henk weggaat, we
hadden gedacht dat hij weg gaat over 5 jaar, dan moeten we een nieuwe dirigent
hebben en die zal meer vragen dan nu. Dus wij hadden de bonus van Henk als het
ware als groeimodel voor de contributie gebruikt voor een deel, richting een nieuwe
dirigent. Dat zat allemaal vrij gecompliceerd in elkaar. Dat was een leuk werkstuk
geworden……. En het probleem is dat door die bezuinigingsmaatregelen, die dus in
de zorg heel diep ingrijpt, is er nu veel minder geld beschikbaar om grote orkesten in
te huren. Dus wij vragen voor een optreden € 225. En dat is eigenlijk gezegd, als ik
dus alle kosten zou rekenen die je aan zo’n concert kunt ophangen, daar hoort ook
eigenlijk één repetitie bij. Dat is ook een voorloper van een concert. Want je hebt de
dirigentkosten, en je zou eigenlijk de meeste mensen een tegemoetkoming in het open
baar vervoer moeten kunnen geven. Want als je dus vanuit Den Helder komt, ben je
wel € 8 kwijt, heen en terug, om hier in Alkmaar te komen”.
ASSO
Als soortgelijke organisatie beschikt het ZMK over een gebouw, dat niet alleen
eigen repetitieruimte biedt, maar verhuurd wordt voor allerlei activiteiten.
“Dat geeft armslag, we kunnen wat extra dingen doen, zoals een nieuwe vleugel aan
schaffen. We worden wel gesponsord, dat zijn een paar kleine zaken die dat doen en
dat zijn allemaal mensen die in het clubblad staan, en die dat voor € 80 per jaar
doen. Dat zet geen zoden aan de dijk. Als mannenkoor slagen wij er niet in om grote
ZMK
sponsors te vinden. We zijn geen interessante doelgroep voor sponsoren”.
Bij meer professionele organisaties moet evenzeer gezocht worden naar financiële middelen, maar men beschikt wel over meer financiële slagkracht. Zo
benut zorginstelling Humanitas AWBZ middelen voor activerende begeleiding
voor het in dienst nemen van een professionele kunstenaar als begeleider van
het Kunstatelier. En het professionele dansgezelschap Introdans is in staat om
via een afdeling Educatie middelen voor activiteiten met amateurs in te zetten.
Bij een gemeentelijk overheidsinitiatief kan soms geput worden uit meerdere
bronnen. Het project Kunst in de Wijken maakt gebruik van gelden van de afdeling Kunst en Cultuur, Jeugd en Onderwijs, Inburgering, Woonzorg en welzijn
en van Wijkzaken. Een groot deel van het budget van € 250.000 komt dus niet
van Kunst en Cultuur
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Vrijwillige inzet
De vrijwillige inzet van de deelnemers zelf aan amateurkunstprojecten is voor
vier van de projecten een doorslaggevende hulpbron. Het zijn vooral de initiatieven van ouderen zelf - informeel dan wel in verenigingsverband- waarbij
deelnemers zelf zich vrijwillig voor het reilen en zeilen van het project inzetten.
In feite geven deze vrijwilligers het project een belangrijke financiële armslag
(Klassiek café, Café Chantant, ASSO, ZMK).
“Een initiatief als Café Chantant is erg gekoppeld aan een bevlogen initiatiefne
mer, iemand die het ‘draagt’. Dat merken we ook met andere activiteiten. Er is dus
vraag naar een vaste vrijwilliger met bepaalde expertise. De pr wordt door verschil
lende vrijwilligers gedaan. Wij hebben er twee, die elke zondagmorgen RTV Noord
Holland opnemen. Dus elke zondagmorgen de wekker om half 8, bellen naar RTV
Noord Holland om een oproep te plaatsen. Dan moet je wachten, word je teruggebeld
en kom je live in de uitzending en mag je, je oproep doen. Dat wordt veel beluisterd
door ouderen in Amstelveen. En er is de website. En er worden postertjes gemaakt
en in de liften gehangen. Ik doe zelf ook wat in het mededelingenblad. Die wordt
bij alle 65 plussers bezorgd in heel Amstelveen, drie keer per jaar. Ik doe wat in de
Gondelkoerier, dat is een wijkkrant die in Waardhuizen, Middenhof bij 7000 bewo
ners wordt bezorgd. En dan gaat het maandprogramma nog een keer bij de bewoners
in de brievenbus”.
Café Chantant
“Ja, maar ik heb een rol als lid van het dagelijks bestuur, ik heb een rol als penning
meester, ik heb een rol als voorzitter van de beheerderscommissie van het gebouw en
als ik dat allemaal bij elkaar optel, dan kom ik ongeveer uit op 40 uur in de week. En
alleen al in de beheerders commissie zitten ongeveer een man of twaalf. Dat betekent
wel dat hier elke avond activiteiten zijn, en er zijn dan mensen van die commissie
ZMK
aanwezig”.
“Dat kan ik wel zeggen. Ik wil niet zeggen dagelijks werk, maar bijna wel. Dagelijks
ben ik dus wel een uur of zo, gemiddeld, bezig met allerlei activiteiten wat ASSO
betreft. Ik ben het type die dus niet alleen maar bezig is met het heden maar ook
altijd met de toekomst. Dus zo ben ik erbij gekomen, om een jubileum te vieren, en
toen ben ik aan het fondsen werven gegaan. Twee jaar lang heb ik daarover gedaan.
Dan moest ik alle mensen altijd overtuigen, dat deed ik altijd op papier. Dan denk ik
bij mezelf: ik schrijf een notitie. En dat doe ik nu weer. Ik bedoel, we zijn nu weer in
een periode gekomen waar we dus de financiering van ASSO helemaal opnieuw...”
ASSO

Accommodatie
Een aantal projecten beschikken over eigen accommodatie (ZMK, Kunstatelier,
Introdans), maar de meeste niet. Het is dan van belang om gebruik te mogen
maken van goedkope of zelfs gratis accommodatie. Welzijnsorganisaties
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vervullen daarbij een rol, zoals bij Klassiek Cafe en Café Chantant, maar ook
zorginstellingen of particuliere verenigingen stellen tegen geringe kosten
accommodaties beschikbaar.
“Wij hebben toevallig een gebouw, en dat gebouw ja, dat geeft toch aan de club denk
ik een bepaalde meerwaarde doordat je heel gemakkelijk dingen kunt doen, dingen
kunt organiseren met elkaar, dingen kunt ondernemen, je bent niet afhankelijk van
anderen waar je weer naartoe moet om dingen te huren en om dingen te regelen enzo
voorts, nou als je dat ervoor over hebt dan is dit een fantastisch bezit”.
ZMK
Artistieke begeleiding
Het is al eerder gezegd, de artistieke kwaliteiten van de begeleidend kunstenaar
zijn een cruciale voorwaarde voor een geslaagd amateurproject. Dat ouderen
ook willen leren is soms ook een verrassing voor de begeleiders. Ze zijn enorm
bezig met wat steek ik hier van op en kan ik hier nog wat mee. Mensen zoeken
hun grenzen op: wat kan ik nog? Het behouden van de B1 status is voor de
leden van het Zeister Mannenkoor een enorme drijfveer en daarvoor is een
goede inspirerende dirigent noodzakelijk. Bij Introdans A zijn ze enthousiast
over de kennismaking met het beroemde dansbedrijf. En de deelnemers van
het Kunstatelier en Ouderen in Perspectief zijn trots op hun verrichtingen: men
wist niet wat men in zich had.
“Het is een hele ontspannen club maar ze willen toch en sowieso wil ik dat ook het
hoogst haalbare eruit gaan trekken en dat gaat nu ook steeds meer gebeuren. Alle
mensen die worden gestemd. Ze komen even bij mij. Er wordt nu koorscholing ingezet
dus eens in de maand komt er een dame die hier echt koorscholing gaat geven. Doe ik
ZMK
zelf ook wel.
Het is een zeer, echt een heel goed bestuur zit hier, die wil echt met mij mee en als ik dat
niet zou hebben, ik heb bijvoorbeeld een koor daar ben ik 12 1/2 bijna 13 jaar nou en
daar ben ik klaar”.
ZMK
Soms wordt die begeleiding aangetrokken, zoals bij amateurverenigingen
(ASSO, ZMK). Soms zijn ze gewoon in dienst bij een organisatie, zoals bij het
Kunstatelier, de NMZPS of Introdans A. In andere projecten is de artistiek begeleider zelf de initiatiefnemer van het project, zoals bij informele initiatieven
(Klassiek Cafe en Café Chantant) of bij initiatieven waarbij samengewerkt moet
worden met een opdrachtgever (LOV, Kunst in de Wijken), financiers (Ouderen
in Perspectief ), of ondersteunende organisaties (Tango Plus, Introdans B).
Sociale begeleiding
De kunstenaars die bij de projecten zijn betrokken hebben bijna allemaal
dubbele kwaliteiten: goed en ambachtelijk in hun vak, maar ook goed als
groepsbegeleider en nog meer: deze kunstenaars zijn in staat voor ouderen een
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goede atmosfeer te creëren waarbinnen de kunstactiviteit plaatsvindt. De wijze
waarop ze met de doelgroep ouderen omgaan is verrassend: er is alle aandacht,
het programma wordt aangepast aan de wensen en mogelijkheden van de deelnemers. Men probeert mensen in hun waarde te laten en met eigen mogelijkheden kennis te laten maken. De begeleiders onderkennen ook het belang
van enthousiasmeren en ouderen over de streep trekken. Bij Kunstatelier
Humanitas en Ouderen in Perspectief blijkt dat de manier van samenwerken
en ondersteunen zeer wordt gewaardeerd en activerend en stimulerend werkt.
Er zijn meerdere voorbeelden waarbij kunstenaars zich pro deo inzetten voor
ouderen, gewoon omdat ze er toch al mee bezig zijn en de subsidie ophoudt of
omdat een collega versterking vraagt of omdat ze gewoon hun diensten aanbieden. Niet alleen de artistieke begeleiders vervullen die sociale rol, ook bestuursleden van amateurverenigingen en ouderen met informele initiatieven maken
daar bewust werk van. De sociale nevenmotieven van deelnemende ouderen
vraagt dus om permanente aandacht. En dat kan het soms wenselijk of noodzakelijk maken om de sociale begeleiding in handen te geven van een gespecialiseerd iemand. Zo kent Kunst in de wijken naast de docent-kunstenaar een
speciale programmaleider en bij LOV is dat de projectleider naast de docent.
“Je moet zorgen dat je een plek hebt, dat het warm is, je hebt een goede kunstenaar
nodig. Je hebt naast die kunstenaar bijna altijd een groepsbegeleider nodig. Er is
altijd wat aan de hand. Je moet mensen gastvrij ontvangen. Ik denk, waar mensen
behoefte aan hebben, dat is oprechte aandacht. Heel veel mensen vertellen graag hun
Kunst in de Wijken
verhaal”.
“Een speciale kwaliteit van de projectleiders is het vertalen van de bedoelingen van de
LOV
docent voor de deelnemers“.
Het samengaan van artistieke en sociale begeleiding is van groot belang, maar
niet altijd even eenvoudig. Bij NMZPS is er sprake van een spanningsveld
tussen de collectieve artistieke prestatie en de behoefte aan sociale aandacht.
Ook bij het ZMK is het belangrijk dat een koorlid aan de kwaliteitseisen van
de ZMK kan voldoen. Met koorleden die niet meer aan de professionele ambities van het koor kunnen voldoen, wordt op voorzichtige wijze een exitgesprek
gevoerd.
Wervingsmogelijkheden
In bijna alle projecten vraagt het werven van deelnemers speciale aandacht. Het
gaat niet vanzelf, er komt meer bij kijken dan een kunstactiviteit simpelweg
aankondigen. Bovendien vraagt het werven in veel van de projecten om een
specifieke aanpak.
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“Buurman, kennis, enzovoorts, straal maar uit, wees zelf maar ambassadeur van je
koor. Neem ze mee naar concerten, daar weten we best wel creatief mee om te sprin
gen. Dat werkt. We wilden graag meer Russisch materiaal zingen, dat ligt ook lek
ker bij mannenkoren. Lekker zwaar en fors en ook wel weer terugkomend. En dat
gegeven, wij wilden dus de nieuwe dirigent voorstellen aan het publiek, wij wilden
een Russisch repertoire gaan zingen en we vonden het wel aardig om daar een soort
ledenwerving aan te koppelen. Daar zijn we dus verschrikkelijk actief in geweest,
niet alleen de pers, maar ook via de inzet van clubleden. En daar zijn uiteindelijk 16
mannen op afgekomen”.
ZMK
Soms is de initiatiefnemer zelf degene die ook het best voor de werving kan
zorgen, als hij of zij terug kan vallen op een uitgebreid netwerk van contacten met informele kunstenaars (Cafe Chantant). Kunstenaars met projecten in
zorginstellingen zijn juist weer afhankelijk van anderen, zoals het enthousiasme en de bereidwilligheid van de verzorgenden en activiteitenbegeleiders.
Het enthousiasmeren en daadwerkelijk over de streep halen van ouderen, ‘het
verleiden’ vergt veel aandacht.
“Het gaat niet vanzelf ! Je moet mensen verleiden, want je moet inderdaad bekend
maken wat er allemaal is. Als je dat aan een homogene groep traditionele ouderen
voorlegt zullen ze nee zeggen. Die houden elkaar ook allemaal op de plek. Als mensen
Pluspunt
het niet echt zien, voelen en ruiken, dan wordt het wel lastig”.
“ Voor de tournee is er samengewerkt met het bureau Sold Out. Er is met name inge
zet op werving van nieuw en ouder publiek en publiek uit de wijken en de stad. Het
bereiken van ouderen uit woon- en zorgcentra vraagt om een specifieke benadering.
Zij kunnen vaak alleen de show bezoeken als er ook mogelijkheden voor begeleiding
en vervoer zijn. Om contact met deze instellingen te leggen en te onderhouden hebben
we een vrijwilliger aangetrokken, die zich sinds oktober 2011 drie dagdelen per week
vanuit het kantoor van Parels voor de Zwijnen specifiek heeft gericht op het benade
ren van deze doelgroep. Deze arbeidsintensieve zoektocht heeft veel vruchten afgewor
pen! Op enkele uitzonderingen na zat in elk tourneetheater minstens één groep oude
ren van een verzorgingshuis of zorginstelling, die door haar waren benaderd. Vaak
leidde deze aanpak tot een vruchtbare samenwerking met instellingen voor ouderen
NMZPS
die zelfs kortingen financierden en vervoer en begeleiding faciliteerden”
Ook bij Kunst in de Wijken en Introdans B vergt de werving van deelnemers en
zeker van ouderen een extra inspanning. Welzijnswerk en ouderenwerk vervullen hier een rol, omdat zij de wijkbewoners het beste kennen. En bij het LOV
project is de werving verlopen via persoonlijke uitnodiging, logisch gezien de
oudere groep vluchtelingen.
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Communicatiemogelijkheden
Werven vraagt om goede communicatie. Maar communicatie is ook in meer
algemene zin een hulpbron. En die communicatie over projecten verloopt via
relatienetwerken van initiatiefnemers, uitvoerders en deelnemers en via sociale
media.
Bijna alle initiatiefnemers/kunstenaars beschikken over een eigen netwerk van
collega kunstenaars, dat benut kan worden bij het starten of continueren van
een project. Maar ook deelnemers, zoals bij de NMZPS en het ZMK, maken
deel uit van meerdere verbanden, waarin kunst beoefend wordt. Toch zijn deze
relatienetwerken niet altijd toereikend. In veel projecten moet ondersteuning
gevonden worden bij organisaties, waar men niet bekend mee is en die niet
tot het bestaande relatienetwerk behoren. De initiatiefnemer van TangoPlus
was bijvoorbeeld niet bekend met mogelijke relevante partners en wist niet
hoe ondersteuning te vinden in de wereld van fondsen, kunstinstellingen en
welzijnsorganisaties.
In de projecten wordt gebruik gemaakt van de oude media, maar de mogelijkheden van de nieuwe sociale media wordt niet volledig benut.
“Wij hebben dus een benoemingsadviescommissie ingesteld en die heeft toen gekozen
voor een vrij formele personeelsadvertentie. En ik kreeg toen het prijskaartje voor mijn
ogen, en zei: hebben jullie dat en dat en dat allemaal al geprobeerd. Kijk eens op diri
gentvacatures. Even op internet. Daar kijken ook heel veel dirigenten”.
ASSO
Omgaan met regels
Initiatiefnemers en ondersteunende organisaties hebben eigen nuttige regels
en in de onderlinge samenwerking kunnen die de totstandkoming of continuering van een project belemmeren. Zo hebben welzijnsorganisaties regels voor
het nuttigen van alcohol door vrijwilligers. Zorginstellingen hebben regels voor
het maken van een tentoonstelling. Financiers hebben regels voor het beschikbaar stellen van gelden aan kunstenaars of initiatiefnemers als privépersonen.
“Toen heb ik als gezegd, ik kan er een Vita (welzijnsorganisatie) activiteit van maken,
dan hoef jij het niet meer te betalen. Dan word jij vrijwilliger van Vita, maar dan
moet je je dus wel aan de regels van Vita houden. Maar hij vindt het heerlijk om zijn
wijntje te drinken, daar voelt hij zich prettig bij. Maar wij hebben beleid; vrijwilli
gers mogen niet in werktijd drinken, omdat zij verzekerd zijn bij ons, voor als er wat
gebeurt. Dat was voor hem geen optie. Nu is de dochter vrijwilliger, zij draagt dat.
De huur is voor hen nu gratis, geen vrijwilligersbijdrage en wij betalen de pianist. De
kaartjes die verkocht worden zijn onze inkomsten. Met externe huur heb je dat niet,
alleen een gebruikersovereenkomst. Waarin duidelijk staat dat zij verantwoordelijk
zijn voor wat er gebeurt, bij schade aan derden en alles. Waardoor wij dan niet ver
antwoordelijk zijn voor wat hier gebeurt”. De Wering in relatie tot Café Chantant
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Externe organisaties als hulpbronnen
Vrijwilligers
Er wordt in een aantal projecten gebruik gemaakt van vrijwilligers van buiten,
vrijwilligers dus die zelf geen deelnemer zijn. De meeste van deze vrijwilligers
zijn verbonden aan welzijnsorganisaties of komen van een vrijwilligerscentrale.
Zo heeft welzijnsorganisatie De Wering nu nog wel een eigen vrijwilligers
coördinator, maar niet lang meer. Dat wordt heel jammer gevonden, omdat
men met externe vrijwilligerscentrales minder goede ervaring heeft. Zij staan
te veraf en dat levert vaak niet de juiste match op. In dat opzicht werken eigen
netwerken het beste.
“Je ziet nu ook dat je vrijwilligers hebt die verplicht vrijwilligerswerk moeten doen,
mensen met een uitkering voor behoud van hun uitkering en dat vind ik zelf een hele
lastige, want die zitten met een hele andere motivatie en insteek hier. Die zijn wel veel
aanwezig hier, twintig uur in de week is veel, maar het is toch heel lastig om ermee
samen te werken en om daar wat van te verwachten. En diegenen met een rugzakje
zijn lastig om nu te gaan plaatsen, omdat wij ook steeds meer verwachten van onze
vrijwilligers. We bieden wel ondersteuning en begeleiding, maar we verwachten zelf
ook meer initiatief van vrijwilligers. Goede betrouwbare vrijwilligers vinden is las
tig”.
de Wering
Al met al spelen vrijwilligersorganisaties geen grote rol in de externe ondersteuning van projecten. Bij het Zeister Mannenkoor leveren naast de deelnemers zelf, ook hun partners en bekenden een substantiële vrijwillige inzet. Ook
bij het ASSO wordt alles door de leden zelf gedaan, soms door hun partners. Zo
vervult een partner van een deelnemer de rol van penningmeester.
Kunstinstelling
De bekende kunstinstellingen, zoals de centra voor de kunsten, spelen met
uitzondering van het project Kunst in de Wijken, geen ondersteunende rol.
Het zijn juist de meer risicodragende organisaties die die rol wel oppakken.
Zo spelen bij het NMZPS project theaters en het impressariaat een cruciale rol.
En hetzelfde geldt voor het project in wijken van het gezelschap Introdans.
Daarnaast spelen individuele kunstenaars soms een ondersteunde rol. En dat
kan van belang zijn, omdat kunstenaars een geheel nieuw en eigen perspectief
op ouderen hebben.
Gemeente/Provincie
Met uitzondering van Kunst in de Wijken, de NMZPS en LOV speelt de
gemeente in de onderzochte projecten geen of slechts een indirecte rol (via
haar opdrachten aan welzijnsorganisaties). Vaak is het voor initiatiefnemers zoals bij Ouderen in Perspectief - ook onduidelijk bij wie men voor ondersteuning

4. Krachtenveldanalyse

moet zijn. Het aanstellen van zogenaamde cultuurscouts is in dat opzicht een
verbetering. Cultuurscouts zijn verbinders, zitten midden in de wijk, moeten
de vraag van bewoners naar boven halen en hebben relaties onder andere met
het ouderenwerk. Maar in de praktijk zijn deze scouts, in navolging van het
gemeentelijk beleid, doorgaans nog niet op ouderen gericht. Dat zijn nog
toevaltreffers. In het wijkproject van Introdans B wordt van de activiteiten van
een cultuurscout gebruik gemaakt.
“Een initiatief dat spoort met het gemeentelijk beleid heeft meer kans op financiële
ondersteuning. Zo worden kunstactiviteiten in de wijken ( financieel en organisa
torisch) kansrijker als het een (stedelijk) speerpunt is en als er andere (wijk) partners
betrokken worden. Naast de reguliere partners (welzijns- en cultuurwerk) zijn dat bij
voorbeeld woningcorporaties, (sport) verenigingen, de detailhandel, de bibliotheken
en organisaties voor vrijwilligers en zorgcentra. En er is contact met mantelzorgers,
politie, ambtenaren en ouderenwerk”.
Introdans B
Zorginstelling
De betrokkenheid van een zorginstelling is cruciaal voor projecten die binnen
zorgcentra spelen. Bij het Kunstatelier worden zowel de ruimte (het atelier) als
de werving en activering van de deelnemers alsmede de facilitering (maaltijden
en andere ondersteuning) geregeld door Humanitas.
De inzet van de acht zorgcentra waar het succesvolle project Ouderen in
Perspectief speelde, was daarentegen zeer verschillend. Uiteindelijk is dit
project niet gecontinueerd, omdat de verwachte ondersteuning van de ouderenbond (Anbo) uitbleef en omdat er geen trekker bij de zorgcentra was die
de financiering kon regelen, hoewel de infrastructuur (het idee, het materiaal
en de bereidwillige collega’s van de kunstenaar) klaar lag. Veel zorginstellingen hanteren nog een beeld van ouderen, waarin ouderen niet aan kunst doen.
(Ouderen in Perspectief )
De meeste zorgcentra beschikken over een gebouw, waarin een geschikte
ruimte aanwezig is voor het beoefenen van kunst. Ateliers, optredens, exposities en vele andere vormen van kunst kunnen in zorgcentra plaatsvinden. In
potentie een belangrijk gegeven voor amateurkunstprojecten. Van groot belang
wordt de betrokkenheid van de professionals in de zorgcentra genoemd. Als
het project door medewerkers wordt gevolgd en er met de bewoners van het
zorgcentrum over wordt gesproken en de eindproducten worden getoond,
geeft dat de deelnemers maar ook de initiatiefnemers een goed gevoel. Ook de
andere bewoners van de zorgcentra, die de werkzaamheden zijdelings volgen,
maken op deze manier kennis met een vorm van kunst die blijkbaar binnen hun
bereik ligt. Bij optredens binnen de zorgcentra zijn de professionals belangrijk
in het begeleiden en programmeren van activiteiten voor hun bewoners.
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In het Kunstatelier is ook een Riagg medewerker belangrijk, omdat die deelnemers in de thuissituatie begeleidt en ondersteuning geeft aan zorgmedewerkers over de omgang met de doelgroep.
Welzijnsinstelling
Welzijnsorganisaties zijn voor amateurkunstprojecten een belangrijke maar
ook onzekere hulpbron. Zo werkt welzijnsorganisatie de Wering met opbouwwerkers, die in meerdere opzichten faciliterend bezig zijn voor de amateurkunst initiatieven van vrijwilligers en de begeleidende professionele vakkrachten. Zij verzorgen de werving, begeleiding, de public relations, de coördinatie,
en de aanvragen bij fondsen. Bij het ASSO project echter blijft de betrokkenheid
van de Wering beperkt tot het verstrekken van een kleine jaarlijkse bijdrage en
vermelding in de activiteitengids.
Contacten met en gevoeligheid voor de doelgroep is ook een belangrijke expertise van welzijnsorganisaties, vooral als de specifieke woon- en leefomgeving
van de deelnemers daarbij van belang is.
“Je moet ook kijken naar de buurt waar je zit. Muziekactiviteiten, slaan hier heel erg
aan, maar ik hoef hier bijvoorbeeld geen toneelstuk neer te zetten. Aan een amateur
toneelgezelschap is hier geen behoefte. Als ik iets organiseer met muziek en eten. Daar
komen de mensen op af. Maar als je dan weer een oudere wijk neemt in Amstelveen,
het Pluspunt, Amstelveen Noord, de oude dorpskern. Daar worden zulke dingen weer
wel gedaan. Het is puur wijk gericht; wat voor mensen wonen er, waar ligt hun
VITA in relatie tot Café Chantant
behoefte”.
Zelfs het alleen maar beschikbaar stellen van een zaal via een collectieve huurovereenkomst met huurders vraagt om begeleiding bij het gebruik. Er is grote
behoefte aan geschikte accommodaties bij initiatiefnemers van amateurkunst
projecten. En het is dan ook triest dat het project Klassiek Cafe haar activiteiten
in december 2011 heeft moeten stoppen, omdat het buurthuis gesloten werd
en alternatieven op zondagmiddag -ook in een nabijgelegen verzorgingshuisontbraken. Vooral min of meer informele initiatieven van ouderen zelf, die vaak
rusten op de schouders van een enkeling, worden daarmee geschaad.
Welzijnsorganisaties hebben niet alleen te maken met sterke overheidsbezuinigingen, maar staan ook voor de vraag of zij zich nu met name moeten richten
op kwetsbare burgers of dat zij in hun activiteiten aansprekend moeten zijn
voor elke burger.
“We hebben geprobeerd Introdans hier op de verschillende locaties door middel van
korte presentaties te introduceren tijdens de dansbingo-avonden omdat dat goed
bezocht zou worden. Dan breng je het onder de aandacht, maar dan komt daar niet
echt een vervolg uit of mensen melden zich aan voor één workshop en komen niet
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meer terug bij de tweede workshop bij dat ´Swing on South´. We moeten het dus nu
niet meer zoeken in het bestand dat hier al over de vloer komt, maar we moeten dus
echt op zoek gaan naar een ander type ouderen bij wie die interesse wel ligt, maar
die dus juist niet zo snel gebruik zouden maken van de wijkcentra omdat het met
name mensen zijn, denk ik, die op hun eigen manier nog wel hun activiteiten weten
te organiseren en weten waar ze het moeten halen in plaats van hier - zo traditioneel
verenigings- en clubsgewijs-, want dat is wel de sfeer die hier nu hangt.
Dat is dus echt ook waar de hele Stichting Welzijn Ouderen Arnhem wankelmoedig
is, want aan de ene kant bedienen wij kwetsbare ouderen, dat staat ook in onze doel
stelling, maar aan de andere kant hebben wij ook een tak ´activiteiten en educatie´
zoals dat zo mooi heet. Maar dat zijn niet de mensen die kwetsbare ouderen zijn, en
daar valt nu een hele nieuwe generatie ouderen buiten. Want het aanbod wat we nu
hebben is daar niet passend voor”.
SWOA in relatie tot Introdans B
Veel initiatiefnemers zijn niet bekend met de facilitering, die een welzijnsorganisatie kan bieden, zoals de initiatiefnemer van het project Tango Plus. En initiatiefnemers/kunstenaars hebben grote moeite een ingang bij het welzijns- en
ouderenwerk te krijgen.
“Waar de frictie ligt is bijvoorbeeld binnenkomen in het ouderenwerk. Dat is ontzet
tend moeilijk want ouderenwerk is niet één ding. Het bestaat uit zoveel verschillende
facetjes van gezondheid tot welzijn en verpleging tot ik weet allemaal niet“.
Introdans B

De afstand tussen welzijnsorganisaties, zorgaanbieders en zorgcentra blijkt
groot te zijn. De medewerkers van welzijnsorganisaties -de professionele ouderenadviseurs, de wijkwerkers, de activiteitencoördinatoren- kunnen op velerlei wijzen een bijdrage leveren aan het welslagen van een kunstproject in een
zorgcentrum. Vice versa kunnen zij ook het zorgcentrum betrekken bij activiteiten die in de wijk plaatsvinden. In beide gevallen kunnen deze functionarissen behulpzaam zijn bij het betrekken van wijkbewoners bij de projecten in het
zorgcentrum en het betrekken van bewoners van zorgcentra bij wijkactiviteiten. Er zijn dan ook verschillende beelden bij de sleutelpersonen over de inzet
van het welzijnswerk bij projecten voor ouderen en amateurkunst, variërend
van afwezigheid, afgebouwde budgetten en weinig interesse in kunstprojecten tot een actieve cultuurscout en actieve welzijnsfunctionarissen die een scala
aan activiteiten voor ouderen aanbieden.
Financiers
De meeste projecten krijgen te maken met meerdere financiële hulpbronnen.
Vermogensfondsen, gemeenten, provincies, halfautonome kunstcentra, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, impresario’s, kunstgezelschappen, vrienden
van een amateurvereniging of stichting, kaartverkoop, huurders, ze leveren alle
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hun bijdrage aan de totstandkoming en uitvoering van de projecten. Ze doen
dit meestal in de vorm van giften, subsidies, sponsorgelden of anderszins in
geldelijke vorm, maar daarnaast ook door het beschikbaar stellen van accommodatie, allerlei faciliteiten of vrijwillige inzet. Meestal gaat het om bescheiden
bedragen die niettemin belangrijk zijn (ASSO), maar soms zijn grotere bedragen
in het geding en moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan. En dat
vraagt niet alleen inzet, maar ook specifieke kennis. Financiers kunnen bijdragen aan het toegankelijk maken van financiële bronnen. Zo kunnen gemeenten
een lokale financiële kaart maken. Vermogensfondsen kunnen hun voorwaarden
voor financiële bijdragen zo formuleren, dat het voor de aanvrager snel duidelijk
is of men in aanmerking komt. En als het moeilijk is om een initiatief of een organisatie rechtstreeks te financieren, kan gezocht worden naar een organisatie die
als derde partij baat heeft bij een uiting van amateurkunst.
“Ik zal zeggen, wij hebben hier Magenta, die hebben 5 of 6 bejaardenhuizen onder
hun bestuur, en we zouden met Magenta aan tafel gaan en we zeggen: “Moet je
horen, wij willen een aanvraag doen bij het RaboFonds, waarbij we in samenwer
king met jullie als het ware onze activiteiten inboeken bij jullie. Maar wij krijgen
daar het geld voor en jullie krijgen dat gratis aangeboden door het RaboFonds”.
ASSO

Het premieplan ouderenfonds verdubbelt de gelden die initiatiefnemers reeds
hebben verzameld en wil op die wijze een stimulans zijn om welzijnsactiviteiten voor ouderen te ontplooien. Maar het gaat hier om eenmalige activiteiten en exploitatie- of organisatiekosten zijn daarbij uitgesloten. Maar juist de
zogenaamde structurele kosten zijn cruciaal voor het goed functioneren en het
continueren van een initiatief (Ouderen in Perspectief ).
4.2.3.5

Verantwoording
Over verantwoording van hetgeen men als initiatiefnemer doet wordt verschillend gedacht. In sommige projecten wordt het evalueren belangrijk gevonden
(NMZPS, LOV, Introdans), in andere projecten wordt het door de subsidieverstrekker of financier verlangd (Ouderen in Perspectief ). Amateurverenigingen
hebben hun jaarverslagen. Sommige initiatiefnemers vinden juist dat financiers naar de optredens of exposities moeten komen en zien dat als de beste
vorm van verantwoording (Kunst in de Wijken, Café Chantant, Klassiek café).
Voor kunstenaars is het confronteren van deelnemers met kunst belangrijk en
ze hopen dat mensen daar inspiratie en levensgeluk uit putten. Ze wijzen ook
op gezondheidseffecten.
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“Er wordt niet voor niets gezegd, zingen is gezond, het is ook heel gezond. Je gaat met
een heleboel dingen in je lijf toch op een andere manier aan de gang. Daarbij is het
ontspannend…Je hebt zorgen of wat ook in je kop zitten en je hebt gewoon even wat
anders en het is een brok ontspanning”
ZMK
Ook bij de dansprojecten en de theateractiviteiten speelt gezondheid mee. De
doelgroep ouderen blijft langer gezond als ze in beweging blijven en dansen is
daar uitstekend geschikt voor. Bovendien heeft dansen ook een stimulerende
invloed op de geestelijke gezondheid.
“Als mensen hun creatieve vermogen aanspreken, zijn ze langer in staat hun eigen
problemen op te lossen”.
Introdans A
“De betekenis? Contacten zijn al genoemd en het werkt therapeutisch. Hoewel ik niet
echt bezig ben in die zin. Ik ben geen therapeut, ik ben gewoon kunstenaar. Maar het
werkt therapeutisch, dat zie ik bij mijzelf ook. Als ik schilder ben ik ook alles, waar
ik me zorgen over maak, kwijt. En aangezien de mensen met dit verleden een hoop
shit hebben meegekregen in hun leven, is het natuurlijk ideaal als je een paar uren
lekker bezig kan zijn. Zonder aan die shit te denken. Niet geconfronteerd te worden
met je problemen iedere keer. En een stukje eigenwaarde wat heel veel mensen zijn
kwijtgeraakt ook weer terugwinnen. Trots zijn op hun eigen werk wat in de gangen
hangt, aan familie en kennissen laten zien. Dat is natuurlijk heel belangrijk voor die
mensen. Dus ook echt weer een doel krijgen in het leven. Waardoor je toch weer een
beetje het gevoel krijgt van ik draai weer mee in de maatschappij. Alleen maar achter
de geraniums zitten daar word je ook niet heel erg vrolijk van. Dus in die zin denk ik
dat het behoorlijk veel meerwaarde heeft. Ook in het huis, iedereen geniet daar ook
weer van. Dus het mes snijdt aan vele kanten, iedereen geniet van de schilderijen, de
mensen vinden het geweldig. Dus alles bij elkaar is het wel… een behoorlijk succes.
Het verschil (met een gewone dagactiviteit) is dat mensen bij mij zich meer kunnen
Kunstatelier
ontwikkelen”.
De geschreven verantwoording en het meten van effect is voor bijna eenieder
een brug te ver of te arbeidsintensief. Al zal dat bij een substantiële financiering
door gemeenten of fondsen toch verlangd worden. En die financiële verantwoording wordt er niet makkelijker op als meerdere fondsen en sponsoren
bijdragen aan een project, en eenieder eigen verantwoordingscriteria hanteert.
4.2.3.6

Kracht van het project
Inhoud en beeldvorming
Het goed inhoudelijk doordenken van een initiatief is een belangrijke voorwaarde voor succes. En bij dat inhoudelijk doordenken hoort nadrukkelijk het
nadenken over beeldvorming: het beeld dat potentiële deelnemers zich van het
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project kunnen vormen. In de interviews met de sleutelactoren van de verschillende projecten komt naar voren, dat soms bewust werk wordt gemaakt van
beeldvorming: in het toewerken naar een optreden, in het neerzetten van een
krachtig beeld van ouderen, in het verleiden van ouderen, die twijfelen of ze wel
mee moeten doen, in laagdrempeligheid.
“Wat de Niet-Meer-Zo-Piep-Shows zo levensecht en ontroerend maakte, was het
grijze talent. Er is een enorm aanbod aan grijs talent. Talent dat veel ouderen pas op
latere leeftijd ontdekken, en dat ook gezien mag worden. Zo waren er ouderen die na
hun pensioen een nieuwe hobby vonden, die nog steeds tapdansten, op hun tachtigste
trouwden, een prachtig boek schreven over hun gestorven geliefde, of die in een koor
of solo de sterren van de hemel zongen”.
NMZPS
Ouderen in Perspectief wilde de beeldvorming van ouderen, ook in de fotografie en de media, niet associëren met ziekte en achteruitgang of een geforceerd
jong willen blijven, maar met een realistisch beeld van senioren. Hoe geven
ouderen zichzelf weer in portretten. Dit idee sprak de ouderenbond ANBO erg
aan.
Dat beeldvorming een belangrijke factor is blijkt ook uit het Tango plus en het
Ouderen in Perspectief project. Samenwerken met zorginstellingen en welzijnsorganisaties roept nog steeds bij veel ouderen een associatie met gebreken en
problemen op. Het initiatief van Tango plus gericht op ouderen van een woonzorgcentrum en omringende wijkbewoners werd twee keer in een zorgcentrum
gerealiseerd, maar een informeel vervolginitiatief tot dezelfde cursus in de wijk
ging niet door vanwege onvoldoende belangstelling.
Personen en randvoorwaarden
De inhoudelijke activiteiten en opgeroepen maatschappelijke beeldvorming
bepalen niet alleen de effecten, die aan initiatieven en projecten worden toegeschreven. Er kan ook sprake zijn van een innovatieve aanpak op het gebied van
werving, financiering, samenwerking of de positionering van een organisatie.
“Er is nu wel een zekere omslag gaande bij corporaties om te investeren in een kunst
project of in cultuuraanbod op locatie. Om dat niet meer als kosten te zien maar als
investeren. Dat zou wel een grote verandering kunnen geven. Dan kunnen ze het ook
op een andere manier in de boekhouding zetten, als financier. De systeemwereld is
soms hardvochtig en soms hoeft er maar een palletje anders te staan en dan opent het
Kunst in de Wijken
nieuwe wegen“.
Het NMZPS project laat zien dat theaters, zoals de Meervaart en organisaties
als Cantina Vocaal een belangrijke rol kunnen vervullen bij het ruimtelijk en
technisch faciliteren van amateurtheater. Het zelfde geldt voor het professionele gezelschap Introdans. Wellicht kunnen professionele accommodaties en
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gezelschappen op grotere schaal amateurkunstbeoefening door ouderen faciliteren. Belangrijk, omdat het provinciale en gemeentelijke beleid op het terrein
van kunst en cultuur en het welzijn van ouderen onder grote druk staat door de
afnemende publieke middelen.
Het gegeven, dat meerdere organisaties in beeld komen om hun bijdrage
te leveren aan amateurkunst voor ouderen, stelt hoge eisen aan de samenwerking. Dat zien we bij Ouderen in Perspectief: een samenwerking tussen
een individueel kunstenaar en ANBO, uitgevoerd in diverse zorgcentra met
ondersteuning van de gemeente Almere, de stichting Kunstenaars en Co, de
fondsen Sluyterman van Loo, VSB en de vereniging Pro Senectute, blijkt niet
voldoende om het project te continueren. Er moet niet alleen aan meerdere
randvoorwaarden tegelijk aandacht worden gegeven, maar succes of falen
hangt ook af van de chemie tussen de initiatiefnemer of professioneel begeleider en het draagvlak onder de verschillende vertegenwoordigers van ondersteunende organisaties. De persoonlijke factor blijft naast alle randvoorwaarden van groot belang. Ze brengt initiatieven tot leven, ze is van belang voor
het benutten van kansen en het oplossen van problemen, maar ze kan, als
alles teveel op de schouders van een enkeling rust, het voortbestaan van een
project ook in gevaar brengen. Dat neemt niet weg dat er indirect wel sprake
is van positieve impact. In het verlengde van Ouderen in Perspectief zijn
verschillende andere initiatieven gerealiseerd. De kunstenaar kan nu gebruik
maken van een atelierruimte in een zorgcentrum, in ruil voor 1 dag per week
werken met dementerende bewoners.
4.2.3.7

Conclusie perspectief sleutelpersonen
De onderzochte amateurkunstprojecten en verbanden van amateurkunstbeoefenaren kennen verschillende initiatiefnemers. De meeste initiatieven zijn van
individuele kunstenaars en van ouderen zelf. Individuele kunstenaars zoeken
daarbij aansluiting bij maatschappelijke organisaties (zoals zorginstellingen)
of zijn daar soms bij in dienst. Initiatiefnemende ouderen zoeken eveneens
facilitering bij organisaties (zoals welzijnsorganisaties) om hun informele
initiatief te laten slagen of richten daarvoor een vereniging of stichting op.
Daarnaast zien we initiatieven van kunstgezelschappen, gemeenten en maatschappelijke organisaties, zoals een stichting vluchtelingenwerk. De initiatieven zijn soms op specifieke groepen ouderen gericht, zoals ouderen met een
psychiatrische problematiek, ouderen in volkswijken of oudere vluchtelingen
in sociaal isolement. Maar in de meeste gevallen richt men zich op ouderen
in het algemeen of men hanteert geen leeftijdsgrenzen, maar beseft dat aan
het initiatief in de praktijk vooral door ouderen wordt deelgenomen. Bij een
gerichtheid op een specifieke groep ouderen is amateurkunstbeoefening vaak
geen doel op zichzelf. Het wordt gezien als middel om de gezondheid, sociale
contacten of een goed woon- en leefklimaat te bevorderen. Maar dat betekent
niet dat de kunstbeoefening zelf een ondergeschikt nevendoel is. Het serieus
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bezig zijn met een kunstvorm en het streven naar een artistieke prestatie is ook
voor projecten gericht op specifieke groepen ouderen kenmerkend.
De initiatiefnemers worden al snel geconfronteerd met het feit, dat een bevlogen idee alleen niet voldoende is om een initiatief kans van slagen te geven en
ook op termijn levensvatbaar te houden.In de onderzochte projecten zien we
de verschillende uitdagingen terug, die de initiatiefnemers moeten aangaan.
Allerlei randvoorwaarden moeten vervuld worden en nagegaan moet worden
over welke hulpbronnen men zelf beschikt en waarvoor men een beroep moet
doen op externe organisaties. In bijna alle projecten moeten financiën beschikbaar zijn voor de artistieke professionele begeleiding en vooral voor de initiatieven van individuele kunstenaars en ouderen zelf, neemt dat alleen al een groot
deel van het beschikbare budget in beslag. Met een combinatie van contributies van de deelnemers, kleine bijdragen van sponsoren in combinatie met het
gebruik maken van gratis of weinig kostbare accommodaties en de vrijwillige
inzet van de deelnemers en hun informele netwerk, krijgt men het initiatief
financieel rond. We zien hier initiatieven, waarin met een geringe financiële
armslag, projecten met een grote individuele en maatschappelijke betekenis
worden gerealiseerd. Initiatieven vanuit grotere maatschappelijke organisaties
zijn in dat opzicht minder kwetsbaar. Ook het werven van de deelnemers vraagt
om gerichte aandacht. Bij een deel van de projecten zijn het de deelnemers zelf,
die andere ouderen uitnodigen om aan het initiatief deel te nemen. Maar we
zien ook individuele kunstenaars uit onbekendheid met de werving worstelen.
Grote maatschappelijke organisaties kunnen voor de werving een beroep doen
op eigen medewerkers of een extern bureau inschakelen. In feite zien we in alle
projecten dat voor het voorzien in de benodigde hulpbronnen een beroep moet
worden gedaan op externe organisaties of personen, zij het wel in verschillende mate. In de onderzochte projecten ging het om een uiteenlopend palet
aan actoren. Zorginstellingen, een theaterproducent, gemeentelijke overheden, welzijnsorganisaties, een pensioenverzekeraar, een vrijwilligerscentrale,
een vogelvereniging, het Riagg, een ouderenbond, een stichting bevorderen
maatschappelijke participatie, een wijksteunpunt, centra voor de kunst, de
lokale middenstand et cetera. Soms is een project grotendeels onafhankelijk
van externe hulpbronnen. In andere projecten staat of valt de voortgang met de
beschikbaarheid van een bepaalde cruciale hulpbron, zoals accommodatie. En
weer andere projecten vragen om organisatorisch vermogen om in alle benodigde hulpbronnen met behulp van externe partners te voorzien en de noodzakelijke samenwerking goed te laten verlopen.
De sleutelinformanten van de onderzochte projecten hanteren geheel eigen
wijzen van verantwoording, maar delen het besef, dat gewerkt moet worden
aan het beïnvloeden van de beeldvorming over ouderen en het beoefenen van
amateurkunst.     
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4.2.4 Casusoverstijgende perspectieven
4.2.4.1

Inleiding
De interviews met alle sleutelinformanten geven een rijk beeld over het reilen
en zeilen van de twaalf onderzochte projecten. Toch is het belangrijk dit
beeld in een breder en algemener kader te plaatsen. Daarom zijn een twintigtal aanvullende interviews gehouden met organisaties, die van belang zijn
voor een goed beeld van het krachtenveld, waarin de verschillende vormen
van amateurkunstbeoefening door ouderen zich bevinden. Zo is onder andere
gesproken met fondsbeheerders, organisaties met specifieke expertise, provinciale en gemeentelijke organisaties, organisaties in de zorgsector, welzijnsorganisaties, kunstinstellingen en opleidingsinstituten. Het zijn organisaties,
waarvan het perspectief tot nu toe onderbelicht is gebleven, of organisaties die
qua kerntaken een bijdrage kunnen leveren aan het stimuleren of faciliteren
van amateurkunstbeoefening door ouderen.

4.2.4.2

Fondsen
Beleid
De fondsenwereld is in beweging en manifesteert zich ook op het terrein van
kunst en cultuur en de kwaliteit van leven, zingeving en kwetsbaarheid van
ouderen. Bepaalde fondsen denken na over de rol, die zij kunnen spelen in het
stimuleren en faciliteren daarvan. Een belangrijk facet van het beleid van onze
gesprekspartners is het werken aan transparantie, toegankelijkheid en goede
communicatie.
“Via onze quick scan hebben we een enorm filter. Ik vind het ontzettend belangrijk dat
we ons als fonds realiseren dat het voor veel aanvragers toch een drempel is die ze over
moeten en ook veel werk is en je moet echt zien te voorkomen dat dat werk voor niets
is. Bij ons wordt slechts 20% van de aanvragen afgekeurd, maar er zijn fondsen bij
wie het omgekeerd is: 80 % afwijzen en 20% toekennen. In het communicatietraject
RCOAK
gaat er dan wel iets goed mis. En dat bezorgt fondsen een slechte naam”.
Van veel fondsen is bekend, dat zij slechts reageren op aanvragen, maar in
toenemende mate wordt door bepaalde fondsen nagedacht over een zekere
programmering.
“In principe is een fonds reagerend op ontwikkelingen, ook wat betreft het toene
men van aanvragen op het gebied van ouderen en kunst. Je neemt dingen waar en
dan denk je: hoe kunnen we dit uitvergroten. Wij kunnen natuurlijk ook wel in een
bepaalde mate sturen. Als kunstenaars aankloppen voor geld, dan kun je zeggen:
prima, maar ik wil dat jullie een x-aantal deelnemers betrekken via welzijnsorgani
saties of zorginstelling”.
Sluyterman van Loo
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Fondsen moeten bepaalde voorwaarden stellen, maar willen daarmee initiatiefnemers niet ontmoedigen. Zo moet worden ingespeeld op informele initiatieven en
initiatieven van commerciële partijen en worden sommige initiatiefnemers -noodgedwongen- steeds zakelijker in het doorbereken van allerlei overheadkosten.
“Het Prins Bernhard Cultuurfonds is heel kritisch en kijkt bij aanvragen naar de sta
tuten van de deelnemende fondsen of kunst en cultuur daarin wel genoemd wordt.
Ik dacht: we doen al zoveel dingen, laten we onze statuten dan maar veranderen.”
Pluspunt

“We hebben dus geen enkele belemmering qua rechtspersoon. Veel informele netwer
ken hebben wel rechtspersonen, want die vallen dan toch wel ergens onder of die
vinden bijvoorbeeld een woningcorporatie als het een bewonersinitiatief is. Formeel
steunen we alleen stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk. Maar juist heel
veel creatieve mensen of mensen met ideeën gaan als zzp’er door het leven, die zijn niet
meer verbonden aan een organisatie. Dat geldt voor steeds meer mensen en zeker voor
kunstenaars. We beginnen er langzamerhand anders tegen aan te kijken. We weten
niet precies hoe we dat willen doen. We gaan nu bijvoorbeeld betrokken raken bij een
project in de zorg, waarbij de trekker een commercieel bedrijf is. Die hebben we gehol
pen met een lening. Daar zijn ze heel erg mee geholpen, want bij de bank kunnen ze
niet terecht voor het idee. Ik denk dat het aantal zzp’ers toeneemt, mensen die er geen
zin meer in hebben om zich te verbinden. Juist die mensen met hele goede ideeën, die
kunnen ze net zo goed ergens anders slijten. En daar wil ik eens over praten met een
fiscalist en jurist: hoe zou je dat nu kunnen doen? Het moet niet een stichting van ons
Sluyterman van Loo
worden”.
“Het gevolg van het stoppen met subsidies is nu dat de hele overhead op projectba
sis wordt doorberekend. En er zijn natuurlijk heel veel organisaties die vroeger een
exploitatiesubsidie kregen. Die moeten ook allemaal hun kosten doorberekenen. Daar
zijn de tarieven vaak nog royaler. Elke gesprekspartner die zoiets doet, heeft eigenlijk
een overtuigend verhaal. Van: als wij dit willen doen dan moeten we dit zo doorbere
kenen, anders is het niet gedekt. Dat vraagt van ons een omslag in het denken. Ik heb
zelf het gevoel dat je ergens een grens moet proberen te trekken, maar dat moet je dan
wel op basis van argumenten doen. Je kunt niet alleen maar zeggen: wij vinden dat
u niet meer dan € 60 per uur waard bent. Dat is een beetje vreemd”.
Sluyterman van Loo

Criteria
Fondsen zijn er niet op uit zodanige criteria aan initiatieven op te leggen, dat
het afleggen van verantwoording over hetgeen men gedaan heeft, ondoenlijk wordt. Maar men is er wel op uit ook projecten te ondersteunen, die een
goede kans op continuering hebben en waarbij andere initiatiefnemers gebruik
kunnen maken van de aanpak, die men heeft gehanteerd.
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“Ik denk dat de fondsenwereld het laatste bastion is in Nederland waar echt nog op
vertrouwen wordt gewerkt. En ik vind dat we dat moeten koesteren…Absoluut!”
Sluyterman van Loo

“Er zit veel middelmaat tussen, die vaak heel sympathiek is, dus dat je het dan toch
doet. Mensen hebben er dan in ieder geval plezier van. Maar, als we kijken naar de
vraag: wat hebben wij nu betaald en wat is er dan nog over? Gaat het dan door?
Wordt het overgenomen? Of wordt de financiering overgenomen? Wordt het inge
bed in de normale exploitatie van de organisatie? Of wordt het overgenomen door
andere clubs? Als je op die manier naar projecten kijkt, dan zouden we een heleboel
niet moeten doen.
Maar, we willen wel steeds meer selecteren op projecten die verder kijken dan de duur
van het project. En dan ook mogelijkheden zien. En, dan heb je het wel over een
bepaald soort kwaliteit van de mensen die het doen. Want dan praat je over mensen
die een behoorlijk gevoel voor ondernemerschap hebben. Of voor de organisatie, maar
dat komt uiteindelijk ook weer op mensen neer. We hebben daar in ons bestuur ook
over gesproken, dat we meer die kant op willen. Zonder dat we het andere allemaal
los laten, natuurlijk. Maar, daar zal wel ons zwaartepunt naar toe gaan. Wat we
sinds kort doen met dingen waar wij potentie in zien, waarvan wij zeggen dat het
doodzonde zou zijn als het na afloop van de projectperiode ophoudt, dat we in de
voorfase, nog voordat wij een oordeel gaan geven, met ze gaan praten. Dan vragen
we: hebben jullie er over nagedacht? Zo niet, ga er over nadenken. En: kom met je idee
er over, hoe je dat denkt voort te kunnen zetten als het succesvol is”.
Sluyterman van Loo

“Ik denk niet dat ik er voor zou voelen om in een organisatie te stappen waarvan je
weet dat het een bodemloze put is. Hoe mooi het ook is. Ik ben graag voor langdurige
commitments. Om iets een andere richting op te geven is 2 à 3 jaar ook te kort. Daar
moet je misschien een lange termijn voor nemen, maar wel op basis van een heel goed
business plan.
We hebben twee keer, geloof ik, in ieder geval één keer, een organisatie langdurig
ondersteund. Die bestonden, toen wij er in stapten, een paar jaar. Die hadden zich
echt bewezen, Stichting Muziek in Huis. Die waren bezig met een professionalise
ringsslag, een nieuw systeem. Zij organiseren kamermuziek in zorginstellingen. Zij
waren voor 85% afhankelijk van extern geld en ze wilden terug naar 15%, in vijf
jaar tijd. Dat is ze gelukt. Wij hebben toen samen met RCOAK hen de mogelijkheid
geboden om in die vijf jaar dat business model neer te zetten. Om dat beleidsplan uit
te voeren. Tussentijds hebben we daar over gepraat, een beetje bijgestuurd, over mee
gedacht. Voor zover we dat kunnen. En dat heeft gewoon gewerkt”.
Sluyterman van Loo
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“Wij gaat nu weer starten met een thema en daar hameren we heel erg op het vastleg
gen van wat er gebeurt, dat er een overdraagbare methode komt enz. Ik ga daar ook
in mee, dat moeten we ook doen, daar valt ook niet aan te ontkomen, maar uitein
delijk hangt het op personen. Dat is gewoon echt zo”.
Sluyterman van Loo
Onderlinge afstemming en vernieuwing
Naast het vorm geven aan eigen beleid is de onderlinge samenwerking van
fondsen van belang voor de veranderingen in de rol, die fondsen ook op terrein
van amateurkunst van ouderen kunnen spelen. Zo is er overleg van de gezamenlijke ouderenfondsen, maakt men deel uit van het FIN (Fondsen in Nederland)
en heeft de sector een convenant gesloten met overheid.
“Waarom zou iedereen die geld heeft een nieuw fonds oprichten? Er zijn zoveel fond
sen waarbij je kunt aansluiten. Maar het loopt niet storm bij die helpdesk (van de
FIN). Ik denk dat mensen toch eerder geneigd zijn om naar een notaris te gaan of
naar een bank of bij wie ze al een relatie hebben”.
RCOAK
“Het interessante aan het convenant, vind ik, waar ik me nog niet heel concreet iets
bij kan voorstellen, is dat het initiatief bij de sector ligt om voorstellen te doen voor
deelconvenanten. Dat is echt een uitnodiging, een uitgestoken hand. Maar er zijn
ook fondsenbeheerders die zeggen, dat ze het nooit hadden moeten doen, dat het slecht
is”
Sluyterman van Loo
De vernieuwing vindt ook plaats doordat de maatschappelijke samenwerkingspartners van fondsen -kunstenaars, woningcorporaties, zorginstellingen, lokale middenstand, het bedrijfsleven en natuurlijk de ouderen zelf - zich
anders gaan opstellen.
“Ik hoop en ik verwacht, en het zou geweldig zijn als daar in de opleiding meer aan
dacht voor komt, dat ouderen in het vizier komen van de kunstenaars zelf. Die dan op
de één of andere manier iets vinden. Je hebt nou zo’n ouderen popkoor in Sint Jacob,
dat is dan zo’n bevlogen activiteitenbegeleidster, weer uit een heel andere hoek hè? De
persoon, daar gaat het dan weer om, die dat dan start, die daar mensen bijhaalt uit
die popscene waar zij kennelijk actief in is, die dat dan voor ouderen gaat doen… Ik
denk echt dat er duizend bloemen gaan bloeien, op alle mogelijke manieren. En dat
ouderen zelf ook het heft in eigen hand gaan nemen en zeggen: wij willen dit of dat,
RCOAK
zus of zo en we gaan het doen!”.
4.2.4.3

Expertise organisaties
Er zijn allerlei organisaties met expertise op het terrein van amateurkunst en
ouderen gericht op de ondersteuning en deskundigheidsbevordering van individuele kunstenaars.

137

138

LESI Kunstbeoefening met ambitie

“Als een organisatie of overheid CO (Cultureel-Ondernemen) inhuurt, huren ze geen
kunstenaar in, maar gaat CO een sociaalartistiek programma ontwikkelen, dat past
bij de vraag. Daarvoor zoekt CO passende kunstvormen en kunstenaars. CO voert
uitgebreide intakegesprekken met opdrachtgevers om te weten te komen wat nodig is
om een scherp profiel op te stellen van kunstenaars die voor de opdracht geschikt zijn.
CO heeft weinig met kunstencentra en kunstvakopleidingen te maken. Heeft een eigen
groot netwerk van kunstenaars. Per jaar zijn zo’n 500 kunstenaars aan het werk
via CO. CO bemiddelt ze, maar ondersteunt kunstenaars ook een nieuwe weg in hun
carrière te vinden en zich breder te oriënteren dan hun kunstopleiding. Steeds meer
kunstenaars willen niet alleen maar kunst maken, maar zijn ook maatschappelijk
geëngageerd”.
Cultureel-Ondernemen
Het Rotterdamse Pluspunt geeft advies, begeleiding, coaching en deskundigheidsbevordering aan organisaties die werken met senioren, maar ook aan
senioren zelf, die een rol willen spelen bij het functioneren van amateurkunstprojecten.
“Je kan bij wijze van spreken een soort handboek maken maar ik kan me zomaar
voorstellen dat je een groepje van tien senioren hebt in een stad als Rotterdam, of
twaalf die je traint op dat soort dingen: hoe begeleid ik nou zo’n productie? Dat zo’n
groep zich aan kan bieden als ondersteuner”.
Pluspunt
Sommige provincies maken ook werk van het ondersteunen van amateurkunst.
Zo kent de provincie Gelderland Kunst en Cultuur Gelderland (KCG). Het KCG
heeft 6 steunpunten met coördinatoren, die zijn aangehaakt aan gemeentelijke
Centra voor Kunst en Cultuur. Ze verzorgen bijvoorbeeld regieopleidingen,
zoeken dirigenten voor koren en orkesten, ontwikkelen scholing in het werken
met ‘community art’ in wijken. Kunstgebouw is een initiatief van de provincie
Zuid-Holland om kunstinstellingen meer toe te rusten. Zij roept op om samen
te werken met ongewone partners, te denken in netwerken in plaats van instituties en gebruik te maken van toevallige podia.
Ook landelijke kennis- en adviesinstituten, zoals Movisie en Nicis, besteden
aandacht aan amateurkunst voor ouderen, bijvoorbeeld in het programma
Zilveren Kracht of in Cultuurimpuls, een ‘community of practice’, gericht op
het doorgronden van de betekenis van cultuur voor de leefbaarheid van wijken.
Ouderenorganisaties, zoals ANBO en CABO, maar ook omroepvereniging Max
zouden een veel grotere rol moeten spelen in het stimuleren van amateurkunstbeoefening door ouderen.
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4.2.4.4

Overheid
Beleid inzake kunst, cultuur en welzijn
De provincies beschouwen zichzelf als tweedelijns organisatie. Ze steunen innovatie, vervullen de rol van intermediair, brengen partners bij elkaar en richten
zich op bovenlokale en regionale kunst- en cultuurprojecten en niet direct op
de grote steden, maar met name op kleinere gemeenten en het landelijk gebied.
De steden hebben veelal een eigen kunst- en cultuurbeleid. Provinciale overheden hebben een kunst en cultuurprogramma en zijn verenigd in de Raad van
Twaalf. Alle provincies hebben een ondersteunende instelling voor cultuurparticipatie en cultuureducatie, met twee doelstellingen: kunst in het regulier
onderwijs en amateurkunst. De provinciale overheden zijn ook wel financiële
partner in kunstprojecten, vooral in de regio. De provinciale centra voor kunst
en cultuur zouden initiatieven van bijvoorbeeld zorginstellingen en particulieren kunnen faciliteren door te putten uit haar pool van professionele kunstenaars en het meedenken over bijscholing en het delen van expertise en kennis.
Gemeenten variëren in hun beleid ten aanzien van kunst en ouderen. De ene
gemeente kent in dat opzicht geen doelgroepen, andere maken er juist werk
van of werken samen met andere organisaties.
Arnhem bijvoorbeeld kent geen beleid met betrekking tot ouderen en kunstbeoefening, want er is geen gemeentelijk doelgroepenbeleid. Bovendien gaat
Arnhem de komende jaren drastisch bezuinigen op kunst en cultuur en in het
bijzonder op amateurkunst; er zal nog maar heel beperkt en slechts incidenteel
subsidie beschikbaar zijn voor kunst- en cultuuractiviteiten. Het is een onontkoombaar iets: kunst en cultuur kunnen niet concurreren met urgente beleidsvragen, zoals die met betrekking tot de Wmo. Daarom wil de gemeente geen
regisserende of opdrachtgevende rol vervullen, maar meer ruimte geven aan
culturele instellingen en organisaties van actieve ouderen. Maar dat veronderstelt toch kleinere gerichte investeringen.
‘’De muziekvereniging krijgt maar 2000 euro van de gemeente per jaar, maar deze
kleine financiële basis is wel hét smeermiddel, waardoor allerlei organisatorische
kosten betaald kunnen worden. Als deze subsidie wegvalt vervalt ook de motivatie
van de leden om zich voor vervangende middelen in te zetten en nog meer extra werk te
stoppen in de organisatorische basis van de vereniging. Ook kan de gemeente door het
stopzetten van de subsidie niet zomaar meer een beroep doen op de muziekvereniging.
Nu luisteren ze tal van belangrijke evenementen op: opening van het nieuwe seizoen,
serenades in woonzorgcentra, intocht Sinterklaas, kermis etc. Dat zal allemaal veel
minder worden, als ze überhaupt nog blijven bestaan”.
gemeente Arnhem
Er zijn ook gemeenten, zoals de gemeenten Utrecht, Den Haag en Zutphen,
die ieder op eigen wijze juist extra aandacht geven aan amateurkunstbeoefening. De samenwerking tussen de stad en de provincie Utrecht heeft geleid
tot de oprichting van Zimihc, de stedelijke en provinciale ondersteuner van
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amateurkunst. Dankzij investeringen in het kader van de subsidieregeling
Amateurkunst en Cultuurbereik is de amateurkunstsector in Utrecht uitgegroeid van een voornamelijk op het traditionele verenigingsleven georiënteerde sector naar een zeer diverse sector. En Utrecht heeft een aparte website
met diensten en ondersteuning voor amateurkunstenaars en daar is ook informatie te vinden voor en over ouderen. Den Haag heeft Culturalis in het leven
geroepen als ondersteuningsorganisatie voor amateurpodiumkunst. Culturalis
scout faciliteert, begeleidt, presenteert en promoot. Zij heeft allerlei subsidiemogelijkheden en een fonds voor nieuwe initiatieven en scholing op maat.
Uniek is het bereik onder groepen van een niet-westerse komaf. Zutphen heeft
een zeer uitgebreid stimuleringsprogramma voor kunst en cultuur, waaronder
amateurkunst. Maar Zutphen richt zich daarbij met name op jongeren.
Samenwerking tussen lokale overheidspartijen is niet altijd vanzelfsprekend.
Een mooi voorbeeld van samenwerking is de oprichting van een Culturele
Raad, samenwerking tussen het culturele veld en de gemeentes uit de regio
Goeree Overflakkee. De leden van de raad hebben contacten met woningcorporaties, zorginstellingen, toerisme, onderwijs, welzijn en zelfs landbouw. Zij
maken een cultuurbeleidsplan voor Goeree en vragen de cultuursector dit uit
te voeren. Het voordeel van deze ongewone cultuurraad is dat de leden deel
uitmaken van organisaties die ook de uitvoering gaan regelen en in de raad
zelf al de verbindingen leggen. Dit project is begeleid door ‘Kunstgebouw’, een
achttal kunst- en cultuurinstellingen uit de provincie Zuid Holland.
Gebiedsgericht beleid
De vraag is hoe belangrijk gemeenten initiatieven op het gebied van amateurkunst door ouderen vinden en in welke situatie zij dit ondersteunen. In feite
kennen de gemeenten grosso modo een kunst- en cultuurbeleid van twee snelheden. Het bekende ‘gevestigde’ op traditionele manier in verenigingen en
clubs georganiseerd aanbod van de lokale Centra voor de Kunsten. Daarnaast
is er voor ouderen in bepaalde buurten en wijken het welzijns- en ouderenwerk dat activiteiten aanbiedt en ouderen daartoe tracht te activeren. Voorts
zijn er nieuwe vormen van kunst en cultuur in de wijk: wijktheater, culturele
trapveldjes en andere creatieve vormen van kunst, onder de namen Urban Arts,
en Community Art.
Community Art in buurten en wijken heeft als primaire doelstelling de sociale
cohesie in wijken te bevorderen. Het is in feite een facet van het bredere
gebiedsgerichte beleid, dat gemeenten ten aanzien van bepaalde buurten en
wijken hanteren. Vanuit de wensen van de verschillende bewonersgroepen
wordt een activiteit of een project georganiseerd. Interdisciplinaire teams in
wijken bereiden wijkactiviteiten voor die laagdrempelig zijn en tot doel hebben
zoveel mogelijk mensen in de wijk te bereiken. Kunst in Wijken is ook bedoeld
om betekenis te geven aan het leven van mensen. Als mensen aan de een of
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andere vorm van kunst deelnemen, ontwikkelen zij hun creatief vermogen wat
weer belangrijk is voor het oplossen van problemen en het inzetten van maatschappelijke veranderingen.
Beleid inzake burgerinitiatief
Het gemeentelijk subsidiestelsel wordt door sommigen als verouderd bestempeld. Het subsidiestelsel is vaak gebaseerd op een systeem dat eigenlijk al niet
meer bestaat. Het stamt nog uit de tijd van volksdanscursussen en scoutingaanbod en traditionele fanfares . Nu zijn er veel nieuwe organisatievormen en
structuren op het terrein van kunst en cultuur. De systematiek moet bijvoorbeeld veel meer losse initiatieven kunnen steunen. Wel nieuw is de functie van
cultuurscout, cultuurcoach of cultuurmakelaar. Deze nieuwe functionarissen
werken op wijkniveau, veelal in achterstandswijken of krachtwijken, en richten
zich op jongeren en culturele diversiteit, maar nog niet vaak op senioren. Kunst
en cultuur worden gebruikt als voertuig om mensen te betrekken bij hun woonen leefomgeving. Het kunnen belangrijke intermediairs zijn in de wereld van
amateurkunst en ouderen. Hier ligt ook een koppeling met en een vertaling
naar de Wmo.
Een provincie kan evenzeer van betekenis zijn voor het stimuleren en faciliteren
van burgerinitiatieven, ook op het terrein van de amateurkunst.
“De provincie Overijssel is heel actief op het gebied van kunst en cultuur, niet
eens zozeer met geld en het sponsoren van kunst- en cultuuractiviteiten. Maar
vooral met het faciliteren van een stevige ondersteuningsinfrastructuur op
lokaal en provinciaal niveau. Dat betreft bijvoorbeeld vrijwilligersondersteuning, deskundigheidsbevordering en ondersteuning van het amateurkunst
verenigingsleven. Dat kan, zeker in het kader van bezuinigingen, een goed
voorbeeld zijn voor andere provinciale steunfuncties. Neem organisatorische
rompslomp uit handen en help organisaties met overleven”.
Het blijft belangrijk te weten wat de overheid nog tot haar basisinfrastructuur
op het terrein van amateurkunstbeoefening en het welzijn van ouderen wil
rekenen. De oude infrastructuur voldoet niet meer of kan niet meer publiek
gefinancierd worden en de nieuwe infrastructuur is nog in ontwikkeling en niet
uitgekristalliseerd.
4.2.4.5

Zorg
Beleid inzake activiteiten, kunst en welzijn
Kunstinitiatieven in zorginstellingen zijn meestal niet duurzaam. Er is vaak
sprake van projectmatige externe financiering met een incidenteel karakter. Een gericht beleid op het gebied van kunst en welzijn voor ouderen is
nog steeds een uitzondering. Een enkele directeur vindt actieve kunstbeoefening van bewoners van zorginstellingen en ouderen uit de buurt zo belang-
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rijk, dat het zorgbudget daarop wordt ingericht. Humanitas en de Stromen in
Rotterdam en Hogewey in Weesp zijn daar voorbeelden van.
Toch worden zorginstellingen steeds belangrijker spelers als het gaat om het
welzijn van ouderen op het gebied van dagbesteding en activiteiten. Nu deze
activiteiten van de AWBZ zijn overgeheveld naar de Wmo zullen zorginstellingen en gemeentelijke overheid zich opnieuw ten opzichte van elkaar moeten
positioneren. En daar zou actieve kunstbeoefening van bewoners van zorginstellingen en van ouderen in de omringende buurt en wijk deel van uit kunnen
maken.
Partners
Niet alleen de verhouding van zorginstellingen met de gemeente, maar ook die
met welzijnsorganisaties staat ter discussie. En die verhouding is niet bepaald
hecht te noemen. Welzijnsorganisaties hebben niet alleen te maken met grote
bezuinigingen, maar worden ook meer en meer geconfronteerd met lokale
aanbestedingen. En men verwacht dat grote zorginstellingen hoofdaannemers
worden en dan moeten welzijnsorganisaties als onderaannemers aannemelijk
maken dat amateurkunstbeoefening een belangrijk voertuig kan zijn voor het
welzijn van ouderen.
“Nou zit die kunst nog niet in die welzijn- en zorgaanbesteding. Als we zeggen van
’we gaan zo’n werkgroep, een musicalgroep ondersteunen en daar subsidie voor aan
vragen’, dat zou nog kunnen maar zodra dat soort initiatieven meer in die aanbeste
dingsmolen meegaan dan wordt het lastiger. Dat is het denk ik”.
Pluspunt Rotterdam

Maar ook zorginstellingen, die kunstactiviteiten een warm hart toedragen,
zoeken niet vanzelfsprekend contact met welzijnsorganisaties.
“We hebben een riante locatie en die kan door het welzijnswerk gebruikt worden,
maar het overleg met de stichting welzijn ouderen is afgebroken. Het wordt teveel
een vergadercircuit en als een gemeente geen visie heeft dan beweegt zo’n club niet”.
Hogerwey, Weesp

Het kan natuurlijk anders, bijvoorbeeld in de situatie dat een zorginstelling en
een welzijnsorganisatie gaan fuseren, zoals in het geval van Libertas thuiszorg
en de Leidse welzijnsorganisatie. In deze situatie vormen allerlei vormen van
amateurkunstbeoefening een onderdeel van een nieuwe visie op het faciliteren
van wijkbewoners (Libertas leiden).
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4.2.4.6

Welzijn
Beleid inzake activiteiten, kunst en welzijn
Het sociaal-cultureel werk is al decennia gericht op culturele activiteiten, waaronder actieve amateurkunstbeoefening, veelal in zogenaamde aandachtswijken. Er zijn inmiddels welzijnsorganisaties, die het traditionele accent op
sociaal-economisch zwakke doelgroepen verlaten en hun activiteiten verbreden naar alle stadsbewoners. De nadruk komt daarbij uitdrukkelijk te liggen
op de zelforganisatie van bewoners en de samenwerking met en het faciliteren
van wijkinitiatieven. Amateurkunstactiviteiten worden dan niet meer aangeboden omdat er financiering voor is, het gaat veel meer om het ondersteunen van
bewonersinitiatieven. De laatste jaren is met name Community
Art -kunst in wijken- in de belangstelling. Het principe bij Community Art is
een gelijkwaardige relatie te realiseren in de verhouding tussen burgers, kunstenaars en
welzijnswerkers, met thema’s uit de leefwereld van bewoners (Trajekt Maastricht). Kleine
kernen van actieve bewoners fungeren als katalysator voor wijkinitiatieven. En
er is een artistieke insteek en betrokkenheid van professionele kunstenaars.
De podiumactiviteiten, producties en presentaties vinden plaats in bestaande,
voor ieder toegankelijke wijkaccommodaties. De nadruk ligt op actieve kunstbeoefening en het lerend vermogen van amateurbeoefenaars. Een ander recent
uitgangspunt voor het stimuleren en faciliteren van amateurkunst is eenzaamheid en sociaal isolement. Ouderen, maar ook mensen met dementie en hun
mantelzorgers kunnen in creatieve werkplaatsen, ondergebracht bij een
centrum voor kunst en cultuur, gezamenlijk amateurkunst bedrijven.
Partners
Welzijnsorganisaties, die zich meer richten op initiatieven van burgers zelf,
kunnen hun activiteiten ook op nieuwe locaties aanbieden, bijvoorbeeld op
locaties waar welzijn, cultuur en horeca bij elkaar komen. Een cultuurcoach
kan daar bewoners stimuleren hun eigen initiatieven kenbaar maken. Maar
daar kunnen ook nadelen aan verbonden zijn, omdat in dergelijke accommodaties aan meer regels moet worden voldaan, dat in de oudere buurhuizen.
“Iets heel eenvoudigs, als je een tentoonstelling wilt, moet je in dit monumentale
pand (met heel hoge plafonds), geld investeren. In het oude buurthuis was er niets
aan de hand, dan konden we alles zelf doen, dan ging je naar de Gamma en je regelde
het zelf. Maar dit gaat hier niet, dit moeten we door een professional laten doen. Het
moet herstelbaar zijn. Dat kost misschien niet veel, maar er is geen geld voor. En
als een koor bijvoorbeeld optreedt in een verpleeghuis en daar een vergoeding voor
vraagt, dat wil men niet storten op een particuliere rekening. Dan ben je een vrijwil
liger met inkomen en moet je daar belasting over betalen. Ja, als mensen dit horen
kunnen ze denken, laat maar. Veel activiteiten zijn opgehouden. Ik had in 2008
2000 ouderen over de drempel per week. Er nu zijn het er stukken minder. En dat is
het trieste van het geheel. En dat mis je, we kunnen wel zeggen je moet zelfstandig
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werken maar dit is een terugval. Je hebt al snel een bestuur nodig. Als je niet weet hoe
dat werkt, loopt het mis. Vroeger kon men altijd terugvallen op de ouderenwerker, nu
niet meer”.
Portes, Utrecht
Zorgcentra zijn bezig een plaats in de wijk waar het tehuis staat te verwerven.
Ze krijgen een wijkfunctie. Het restaurant wordt opengesteld en er vinden
allerlei activiteiten plaats. Ook wijkbewoners kunnen gebruik maken van de
faciliteiten van het zorgcentrum (restaurant, fysiotherapie, sportactiviteiten).
Ze kunnen deelnemen aan kunstprojecten. Kunst is een prachtig middel om
wijkbewoners de deur van het zorgcentrum over te krijgen, want de drempel
blijkt hoog. Dat is belangrijk, want slechts 5% van de ouderen woont in een
zorgcentrum. Het merendeel van de ouderen woont gewoon thuis en maakt al
dan niet gebruik van zorg in allerlei varianten en van activiteiten die aangeboden worden door wijk- en buurtcentra. Het ligt dan voor de hand dat zorginstellingen en welzijnsorganisaties samenwerken. Maar zorg en welzijn zijn
geen natuurlijke partners van elkaar. Omdat de gemeentelijke overheid teveel
het beleid van de welzijnsorganisatie bepaalt, is de zorg overgeleverd aan een
ambtenaar, die toevallig iets in kunst ziet in kader van de Wmo. Tegelijkertijd
moet nog in veel gemeenten inhoud worden gegeven aan allerlei Wmo doelstellingen, waarbij de betekenis van amateurkunstbeoefening voor de gezondheid, maatschappelijke participatie en het woon- en leefklimaat van bewoners
nog nader moet worden ingevuld.
Welzijnsorganisaties kunnen ook samenwerken met kunstinstellingen, individuele kunstenaars en amateurverenigingen, die zich op amateurkunst voor
ouderen richten. Welzijn zorgt dan bijvoorbeeld voor de werving, de activering van bewoners, vrijwilligers en faciliteert presentaties en optredens in wijk
centra.
“Werven is erg moeilijk, ik plaats oproepen in het gemeentenieuws, dorpskrantjes
en regionale dagbladen maar dat blijkt toch niet te werken. Mensen hebben het wel
gelezen maar ze doen er niets mee, het moet via mond-tot-mond-reclame of ze moeten
gevraagd worden. De begeleiders kennen veel mensen en vragen of de aanwezige deel
nemers iemand willen meenemen. Het is moeilijk de mensen duidelijk te maken wat
een activiteit eigenlijk inhoudt. Dat is bij ons ook een probleem met het verteltheater,
wij proberen vanuit het ouderenwerk en ouderenadviseurs zoveel mogelijk namen en
telefoonnummers aan te leveren aan de kunstenaar. De ouderenadviseur legt het een
en ander uit over de activiteiten en vraagt vervolgens toestemming of de mensen het
goed vinden dat zij telefonisch benaderd worden. Vervolgens gaat de dramadocente
iedereen telefonisch benaderen om op deze manier mensen te motiveren. Als de mensen
eenmaal binnen zijn en ze het een keertje hebben gezien dan vinden ze het leuk. Maar
via persberichten ligt de drempel te hoog. Het komt ook omdat mensen het vaak eng
vinden”.
De Wering, Alkmaar
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Een welzijnsorganisatie als goed doel beschouwen, is niet gewoon, terwijl
ze wat betreft dienstverlening en doelen zo in dat kader zouden passen.
Relatiepatronen van welzijnsorganisaties met fondsbeheerders zijn dan ook
uiterst schaars.
4.2.4.7

Kunstinstellingen
Beleid
Er zijn in alle geledingen van de kunstwereld ontwikkelingen gaande, die het
bekende activiteitenaanbod en bekende werkwijzen doorbreken of aanvullen.
In Den Haag probeert Culturalis– een gemeentelijke organisatie die in wijken
werkt - in te spelen op de groeiende groep vijftig plussers. Culturele instellingen
moeten naar de mensen toegaan op locatie. Bijvoorbeeld door samen te werken
met grote zorginstellingen en welzijnsinstellingen omdat die de mensen
kunnen bereiken en mensen benaderen die onbekend zijn met bepaalde kunstvormen. Ouderen hebben veel te bieden en hebben diverse talenten.
Bij de lokale centra voor de Kunsten is eveneens een ontwikkeling gaande. Het
reguliere aanbod in cursussen op velerlei terreinen verschuift qua inhoud naar
nieuwe velden zoals nieuwe media, computerkunst en dergelijke. Er wordt
ook geëxperimenteerd met de vorm. Meer kortdurende cursussen van b.v. vier
lessen, en intensievere activiteiten van enkele dagen. Nieuwe ideeën zijn steunpunten in de wijk waar je gewoon een middagje kunt dansen (Introdans) of
schilderen. Deze tendens sluit aan bij de jongere cursisten met minder tijd
maar ook bij ouderen met weinig tijd (de drukke net gepensioneerden) en bij
ouderen met veel tijd die gericht verder willen gaan in de kunstvorm die ze
eigenlijk al hun hele leven beoefenen. Een Provinciaal Kunstcentrum (KCG)
heeft zelfs een programma talentontwikkeling voor ouderen gestart, waarbij
het doel is een hogere professionaliteit te bereiken, bijvoorbeeld van schrijven
naar publiceren.
Ook professionele gezelschappen richten zich meer en meer op amateurkunst
en ouderen. Zo doet Sadler’s Wells, een theater uit Londen iets terug voor de
lokale gemeenschap omdat zij subsidie krijgt van de overheid.
“Zij verzorgden een soort kunstclub voor senioren met lezinkjes en zo totdat die oude
ren zeiden van: geef ons eens een dansworkshop. En nu hebben ze een dansgroep voor
senioren die overal ter wereld optredens geeft. Die vrouw, die choreografe heeft daar
toen over verteld en een film laten zien en daarna is die groep nog twee keer ook in
Nederland geweest. Inspirerende dingen. Het leuke daarvan vond ik ook dat zo’n
theater dat initieert dan. Een professioneel theater. De hele dansgroep, die initieert
dat”.
Pluspunt Rotterdam
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Partners
De laatste 10 jaar is Community Art heel erg in opkomst en daarin werken
kunstenaars met meerdere organisaties samen, maar desondanks is de beeldvorming in de kunstsector zelf niet uitsluitend positief.
“Kunstenaars die actief zijn op het gebied van Community Art krijgen soms het advies
om twee cv’s te maken: een met en een zonder hun community art-werk. Want veel
mensen in de kunstsector vinden nog steeds dat kunst bij Community Art te onder
geschikt is. Daarom is de combinatie kunst en wijken in de ogen van velen nog steeds
‘not done’. Een gedateerde, maar ingesleten norm (soms ook nog bij opleidingen) is
bovendien: ‘Een echte kunstenaar is geen ondernemer’. Ook bij kunstvakscholen is
er nog te weinig aandacht voor het ondernemen als kunstenaar. Een kunstenaar die
samen met anderen kunst maakt, moet sociale vaardigheden en inlevingsvermogen
hebben. Hij/zij moet ook bereid zijn om de kunst in dienst te stellen van degenen met
wie hij/zij werkt. En in staat zijn om de kunst mee te laten groeien met de deelnemers.
Dat betekent niet dat de artistieke waarde vermindert. Maar de sociale aspecten en de
kunstaspecten moeten goed in balans zijn. Of iemand daarin slaagt, is erg persoons
afhankelijk”.
Cultuur-Ondernemen
Verondersteld wordt, dat Community Art eigenlijk een heel goedkoop middel
is om welzijn in wijken te bevorderen.
“Community Art projecten moeten in feite meer onderdeel worden van een heel wijk
programma. Het kan aansluiten bij wijkthema’s als het bevorderen van sociale cohe
sie, het doorbreken van sociaal isolement of intergenerationele ontmoeting. Maar om
Community Art echt in te burgeren, moet je beter kunnen aantonen waarom het zin
vol is om het in te zetten. Bijvoorbeeld omdat de zorg er beter door wordt, dat mensen
meer tevreden zijn met hun leven of dat het effect op de gezondheid heeft”.
Cultuur-Ondernemen

Naast individuele kunstenaars zouden ook de Centra voor de Kunsten meer
verbanden aan kunnen gaan met maatschappelijke groepen, met scholen en
meer kennis kunnen genereren over wat ouderen willen.
4.2.4.8

Opleidingsinstituten
Kunstenaars die met ouderen werken moeten dubbel begaafd zijn. Hun professionele vaardigheid en artisticiteit moeten goed ontwikkeld zijn, evenals hun
sociale vaardigheden. De benodigde competenties om met groepen amateurs te
werken, waar ook nog deelnemers aanwezig zijn die hun talenten willen ontdekken en ontwikkelen, vereist dat er in de opleidingen niet alleen aandacht wordt
geschonken aan didactiek en programmeren, maar ook aan het werken met
de doelgroep ouderen. Cultuur-Ondernemen, een stichting met kennis van de
culturele sector brengt kunstenaars, culturele instellingen, bedrijven en maat-
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schappelijke en overheidsorganisaties bij elkaar. Ze had bijvoorbeeld een eenmalige opleiding voor kunstenaars specifiek voor de zorg en heeft nu een opleiding
voor Community Art. Ze heeft ook een trainingsaanbod voor kunstenaars op het
gebied van acquisitie, projectmanagement en de inzet van sociale media.
Toch wordt er in de reguliere kunstopleiding nog weinig aandacht geschonken
aan ouderen als specifieke doelgroep en de vele facetten en randvoorwaarden
die meespelen bij het initiëren en begeleiden van amateurkunstprojecten voor
ouderen.
“In de opleiding wordt er niet veel aan gedaan. We hebben wel veel contact met de
Haagse hogeschool en Cultureel Maatschappelijke Vorming, dat gaat over mensen
die in de productie of projectleiding zitten. Binnen de klassieke theater opleidingen is
het toch wel heel dun. Ze zijn in Rotterdam al heel lang bezig om een master voor de
dans- en muziekafdeling op te zetten, of in de Community Art. Dat is ook nog niet
van de grond. Daar is nog wel een hele wereld te winnen. Er zijn wel tussenvormen,
vanuit Cal-XL (laboratorium voor kunst en samenleving van Zimihc) hebben we wel
aanbod om ook makers bij elkaar te brengen en bij te scholen.” Kunst in de Wijken
Wel werken in het kader van het Europese Healthy (later Active) Ageing
programma, enkele kennisinstituten in Noord Nederland samen met het
Universitair Medisch Centrum Groningen, in de regio gevestigde bedrijven, de
drie noordelijke provincies en enkele grotere steden in deze provincies. Men
is vooral gericht op lesgeven aan ouderen en dan met name in het muziekonderwijs. Men heeft nog geen programma dat de hele range van amateurkunst
bestrijkt en ook is het toerusten van kunstenaars op artistiek, sociaal en financieel-organisatorisch terrein, nog niet aan de orde.
“Bij het lesgeven aan ouderen zijn twee hoofdpunten van belang: de biografische
invalshoek in het lesgeven en allerlei beperkingen die te maken hebben met het ouder
worden. Als docent moet je weet hebben van allerlei fysieke of psychische belemmerin
gen die zich kunnen voordoen zoals informatieverwerking, inslijpen van gewoonten
(bij viool en piano sterk), gehoor, zicht etc. Maar we willen het lesgeven aan ouderen
niet problematiseren. De diversiteit is net zo groot als bij andere leeftijdscategorieën.
Wanneer iemand moeite heeft met noten lezen, richt je dan op het uit het hoofd leren
spelen en improvisatie. Gehoorapparaten zijn vaak afgesteld op spraak, stel die in op
muziek en lever leesbrillen voor de afstand tot de bladmuziek (ouderen hebben vaak
alleen een dichtbij leesbril en een bril voor televisie kijken). Je moet verder rekening
houden met de toegankelijkheid van de locatie en het tijdstip van een activiteit (niet
‘s avonds in verband met de veiligheid). Het komt wel voor dat men zich spontaan
opgeeft n.a.v. een advertentie in een lokaal blad, maar het belangrijkste is het per
Hanzehogeschool Groningen
soonlijke contact en het zelf ervaren”.
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Op hogescholen hebben kunstvakonderwijs en cultureel-maatschappelijke
vorming heel weinig met elkaar gemeen. In dat opzicht is die situatie tekenend
voor de gescheiden werelden van kunstenaars en kunstinstellingen enerzijds
en social workers en welzijnsorganisaties anderzijds. Het zou daarom goed
zijn om de goede projecten en samenwerking, die er wel is, goed te documenteren, de grote media daarin te betrekken en longitudinaal onderzoek te doen
naar de effecten. Dat is belangrijk voor de zichtbaarheid van amateurkunstbeoefening voor het welzijn van ouderen.
4.2.4.9

Ouderenbonden
In het huidige beleid van ouderenbonden staan wonen, werken, zorg, inkomen
en vrije tijd centraal, maar is geen aandacht voor kunst en welzijn. Toch heeft
ANBO deelgenomen aan het project Ouderen in Perspectief vanwege de beeldvorming, het intergenerationele karakter en de mogelijkheid van sociale
ontmoetingen in zorginstellingen. Uiteindelijk heeft ze onvoldoende prioriteit
gegeven aan de continuering van een dergelijk project.
“We hebben wel aandacht voor specifieke groepen ouderen, zoals mishandelde
ouderen, migranten, doven en broze ouderen. Soms merk je toch dat het op een
gegeven moment stil komt te liggen. We hebben nu de ANBO Academie, daar geven
we veel workshops, doen we heel veel train de trainer workshops. We leiden adviseurs,
zodat zij weer in het land een soort sneeuwbaleffect kunnen creëren. Soms moet je dan
dingen loslaten omdat we niet de menskracht hebben om alles draaiende te blijven
ANBO
houden”.

4.2.4.10

Bedrijfsleven
Het veelkleurige bedrijfsleven kan op verschillende wijzen betrokken raken bij
amateurkunstprojecten van ouderen. Dat kan in de traditionele sponsorrol,
maar in het kader van het zogenaamde maatschappelijk ondernemen kan men
ook de eigen expertise inzetten ten bate van informele initiatieven van ouderen,
amateurkunstverenigingen, of initiatieven van individuele kunstenaars.
“Maar, je ziet in het bedrijfsleven wel belangstelling voor het maatschappelijk
betrokken ondernemen. En dat ze hun personeel inzetten. Dat is een heel interessante
ontwikkeling. Het komt neer op het financieren in natura, in betrokken mensen. En
dat heeft een grote vlucht genomen. Ik begrijp dat het bij grotere bedrijven zelfs tot de
Sluyterman van Loo
arbeidsvoorwaarden gaat behoren”.
PGGM heeft als pensioenverzekeraar een visie op ouder worden ontwikkeld.
Het gaat dan niet op de eerste plaats om de hoogte van het pensioen, maar
wat een waardevolle toekomst is. PGGM was betrokken bij de NMZPShow en
die show heeft een discussie op gang gebracht over onderwerpen die voor een
verzekeraar van belang kunnen zijn.
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“We willen er actief bij betrokken blijven en het ook groter maken, aan de ene kant
de show en aan de andere kant een discussiesite, een panel. Het ideaalbeeld is wel dat
het een structureel gebeuren wordt dat jaar in jaar uit plaatsvindt. Wel met steeds
een verschillend thema. Het moet uitgroeien tot een beweging, zodat lokale groe
pen het oppakken en ook lokaal talentenjachten gaan organiseren. Het format moet
doorontwikkeld blijven. Je kan bijvoorbeeld denken aan musicals voor kinderen van
groep 8. Zeg tegen de kinderen: bedenk een musical met je opa´s en oma´s. Je kan
denken aan een soap over ouderen. Het gaat om de generaties samen; het beeld dat je
hebt van ouderen, moet anders worden. Ouderen hebben nog zoveel dromen”. PGGM
4.2.4.11

Conclusie casusoverstijgende interviews
De casusoverstijgende interviews geven een beeld van het algemene krachtenveld, waarin projecten en verbanden voor amateurkunst voor ouderen zich
bevinden. In feite vinden bij alle betrokken organisaties - vermogensfondsen,
organisaties met amateurkunstexpertise, gemeentelijke en provinciale overheden, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, kunstinstellingen, opleidingsinstituten, ouderenbonden, en bedrijfsleven - veranderingen plaats, die van
invloed zijn op hun rol bij amateurkunstbeoefening. Er ontstaat een beeld,
waarin enerzijds wordt nagedacht over een nieuwe opstelling ten opzichte
van initiatieven van ouderen rond amateurkunst en incidenteel inhoud wordt
gegeven aan vernieuwende projecten. Maar er zijn ook organisaties, die zich
nog midden in een periode van heroriëntatie bevinden, en waarbij de rol van
amateurkunstbeoefening nog niet doordacht is.
Vermogensfondsen denken na over een meer programmatische benadering
van een deel van hun portefeuille, het bevorderen van meer duurzame projecten en de opstelling ten opzichte van informele en commerciële initiatieven.
Het adviseren en ondersteunen van initiatiefnemers en amateurkunstprojecten
geschiedt op geheel uiteenlopende wijzen. Er zijn veelsoortige organisaties,
die hun expertise aanbieden, maar nergens kan men voor alle vragen, problemen en ondersteuning bij een enkele organisatie terecht. Provincies vervullen
nog steeds een belangrijke rol in het bevorderen van amateurkunst, terwijl het
beeld bij gemeenten meer gemengd is. Dat laatste gaat zowel op voor beleid,
dat direct op kunst en cultuur is gericht, als beleid gericht op burgerinitiatieven
en het woon- en leefklimaat van bepaalde wijken en buurten. Aandacht voor
amateurkunst in en door bewoners van zorginstellingen is geen gemeengoed,
al zijn er enkele veelbelovende initiatieven. Welzijnsorganisaties vervullen met
regelmaat faciliterende activiteiten, in de sfeer van werving, activering, vrijwillige inzet en accommodatie. En ook hier doen enkele welzijnsorganisaties van
zich spreken door amateurkunstbeoefening en burgerinitiatieven als kernactiviteit te beschouwen, zich daarbij minder afhankelijk te maken van gemeentelijke opdrachten en samen te werken met allerlei lokale organisaties. In onze
projecten zijn enkele professionele kunstgezelschappen verder met het doordenken van hun rol bij amateurkunstbeoefening dan de centra voor kunst en
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cultuur. Maar ook daar zijn enkele veelbelovende initiatieven zichtbaar in het
ondersteunen van amateurkunstprojecten. Kunstopleidingen oriënteren zich
nauwelijks op amateurkunst en de behoeften van ouderen daarbij. Interessante
trainingen zijn eerder in de particuliere sfeer te vinden. Ook ouderenbonden
hebben van amateurkunst tot nu toe geen centraal aandachtspunt gemaakt. En
maatschappelijk betrokken bedrijven hebben evenmin de weg naar amateurkunstbeoefening door ouderen gevonden.
We zien al met al een mengeling van veelbelovende initiatieven, de toevallige
inzet van bepaalde personen in organisaties, onbekendheid met het belang en
de mogelijkheden van amateurkunst en ondersteuningsstructuren, die ontoereikend zijn en onvoldoende gericht zijn op ouderen.  

4.3

Interpretatie: kernfactoren van de krachtveldanalyse
Wanneer wij alle informatie over de krachtenvelden die wij verkregen uit de
interviews met initiatiefnemers, begeleiders, ondersteuners, financiers en
andere betrokkenen van de projecten en de informatie uit de projectoverstijgende interviews nader analyseren, kunnen wij een aantal kernfactoren onderscheiden.

4.3.1 Rolverdeling: initiatiefnemers, artistiek begeleiders, ondersteuners,

financiers en trekkers
Alle onderzochte projecten zijn gericht op of van grote betekenis voor ouderen,
die op een actieve wijze een bepaalde vorm van amateurkunst willen beoefenen.
Om een goed beeld te krijgen hoe dergelijke projecten tot stand komen, uitgevoerd worden en in de tijd worden voortgezet, is het van belang na te gaan,
welke actoren erbij betrokken zijn en welke activiteiten die voor hun rekening
nemen. In de beschrijvende analyse van het krachtenveld van elk project is onder
andere ingegaan op de doelstellingen en de belangen van de betrokken actoren,
de verantwoordelijkheden, die zij op zich hebben genomen en de institutionele
en maatschappelijke context, waarin zij opereren. In deze analyse is duidelijk
geworden, dat de onderzochte projecten erg van elkaar verschillen. Er is geen
sprake van een duidelijk te omlijnen patroon van vaste actoren met geëigende
verantwoordelijkheden. Wat wel naar voren is gekomen, zijn bepaalde rollen, die
in elk project op de een of andere wijze vervuld moeten worden. Soms neemt een
enkele actor al die rollen voor zijn rekening, in andere gevallen zijn ze verdeeld
over vele actoren. Maar hoe het krachtenveld van personen en betrokken er in elk
project ook uitziet, er moeten altijd vijf rollen vervuld worden. In elk project moet
een initiatief genomen worden, er moet inhoud gegeven worden aan de artistieke
uitvoering van de kunstactiviteit, daartoe moet voldaan worden aan ondersteunende organisatorische randvoorwaarden, er moet gezorgd worden voor toereikende financiering, en uiteindelijk moet duidelijk zijn wie de trekker is of wie de
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trekkers zijn van een concreet project en met welke rol of rollen, die capaciteit
of verantwoordelijkheid is verbonden. De rol van trekker kan samenvallen met
de rol van initiatiefnemer, artistiek begeleider, financier of deelnemer, maar kan
ook vervuld worden door een specifiek persoon of organisatie.
FIGUUR 2

ROLVERDELING IN HET KRACHTENVELD
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Er zijn globaal gesproken drie soorten initiatiefnemers in de onderzochte
projecten:
de initiatieven van ouderen zelf, informeel dan wel in de vorm van een vereniging; de initiatieven van individuele kunstenaars, als zelfstandige dan wel
vanuit een dienstverband met een kunstgezelschap of kunstinstelling; en de
initiatieven van maatschappelijke en commerciële organisaties.
In de meeste projecten wordt de rol van artistiek begeleider vervult door een
professioneel kunstenaar. Maar ook ouderen kunnen als gevorderd amateur
de rol van artistiek begeleider vervullen. Professionaliteit is hoe dan ook een
wezenskenmerk in het begeleiden van ouderen als actieve amateurkunstenaars. In een aantal projecten valt de rol van artistiek begeleider samen met die
van initiatiefnemer.
Zonder ondersteuning komen initiatieven niet tot bloei. Initiatief en persoonlijke inzet zijn belangrijke pijlers van geslaagde projecten, maar als niet aan
belangrijke organisatorische randvoorwaarden kan worden voldaan, komt een
project niet tot stand, laat staan dat het gecontinueerd wordt. Het is dan ook
goed een onderscheid te maken tussen vormen van eenmalige ondersteuning
en meer permanente vormen van ondersteuning. In het eerste geval staat men
sympathiek tegenover een initiatief of project, gunt men het een kans, maar
blijft men verder op afstand. In het tweede geval krijgt de ondersteuning het
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karakter van een commitment, men neemt verantwoordelijkheid voor een
aantal cruciale randvoorwaarden om het project te laten slagen, uit te bouwen
en te continueren. Bij dat laatste hoort ook de vraag naar mogelijke nieuwe
rollen voor bepaalde maatschappelijke en commerciële organisaties, alsmede
ondersteuningsrollen, die burgers zelf op zich kunnen. Bij de projecten, waarin
ouderen zelf initiatief nemen, zien we dat tot op verschillende hoogte al terug.
Een belangrijke en apart vermeldenswaardige vorm van ondersteuning is de
wijze waarop een project gefinancierd wordt. Want zelfs als in projecten veel
mogelijk wordt gemaakt door de inzet van de oudere deelnemers zelf of de
vrijwillige inzet van anderen, alleen al de artistieke begeleiding moet, hoe
bescheiden ook, betaald worden. Al gaat het vaak niet om hele grote bedragen,
toch moet in veel projecten geïnvesteerd worden in accommodatie, in technische faciliteiten, en soms ook in het bereiken en interesseren van ouderen. In
bijna alle projecten is er sprake van co-financiering: er moeten verschillende
bronnen tegelijk worden aangeboord.
In elk project zijn altijd een of enkele personen of organisaties aan te wijzen,
die als trekker van het project functioneren. Zonder een bevlogen persoon of
een innovatieve organisatie zijn projecten niet levensvatbaar. In veel gevallen
vervullen individuele kunstenaars of ouderen zelf die trekkersrol. Maar ook
organisaties kunnen zich primair verantwoordelijk voelen voor een amateurkunstproject en zich ook daarop laten aanspreken door andere geïnteresseerden. Er zijn ook projecten, waarin sprake is van meerdere trekkers die in onderlinge samenwerking een project gestalte geven en uitbouwen.
De rolverdeling over de verschillende betrokken personen en organisaties
mag dan per project verschillen, de vijf genoemde essentiële rollen zijn wel te
beschouwen als onontbeerlijke hulpbronnen, zaken die voor de opzet, activiteiten en het voortbestaan van of anders gezegd de werkingskracht van een
project bepalend zijn. We onderscheiden als essentiële hulpbronnen:
■■ een bevlogen initiatief
■■ artistieke professionaliteit
■■ gevoeligheid voor ouderen als -belangrijkste- deelnemers
■■ organisatiekracht
■■ een goede financiële basis.
Daarnaast onderscheiden wij factoren, die als hulpbronnen voor het ene project
van groot belang zijn en voor een andere project veel minder:
■■ duidelijk omschreven doelen van het initiatief
■■ gerichte werving van de deelnemers
■■ de beschikbaarheid van een locatie
■■ de vrijwillige inzet van deelnemers of anderen
■■ de gerichtheid op specifieke wijken en buurten
■■ de verantwoording.
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4.3.2 Hulpbronnen met algemene zeggingskracht
4.3.2.1

Een bevlogen initiatief
In vier onderzochte projecten is het initiatief genomen door een professionele kunstenaar. Het initiatief, de programmering en de begeleiding vindt met
bevlogenheid plaats. Deze inspirerende houding van de kunstenaar, maakt dat
al deze projecten door de sleutelpersonen als succesvol worden betiteld. In vier
projecten is sprake van een initiatief dat niet genomen is door een kunstenaar
of een organisatie, maar door ouderen zelf. Het ZMK is oorspronkelijk (100 jaar
geleden) ontstaan vanuit een persoonlijk initiatief van ouderen. Het koor functioneert nog steeds autonoom. Het Alkmaars Senioren Symfonie Orkest heeft
een vergelijkbare geschiedenis: een aantal mensen vormden na hun pensionering een ouderenorkest. In het Klassiek Cafe en Café Chantant zijn het eveneens
ouderen zelf, die min of meer als privé persoon en als amateurkunstbeoefenaars het initiatief hebben genomen en een centrale rol spelen in de uitvoering
van de projecten. Alle vier initiatieven zijn zeer levensvatbaar gebleken. Ook de
projecten waar het initiatief samen werd ontwikkeld door de kunstenaar en een
organisatie (Kunstatelier en Ouderen in Perspectief ) of geheel door een organisatie (LOV, Kunst in de Wijken) worden door de sleutelpersonen geslaagde
projecten genoemd. De bevlogenheid van de initiatiefnemers is een belangrijke
voorwaarde voor een succesvol project, maar geen voldoende voorwaarde. Er
moet namelijk aan nog een aantal voorwaarden worden voldaan. Dat is duidelijk geworden in het niet continueren van Tango plus, Ouderen in Perspectief,
Klassiek Cafe en Café Chantant en de onzekerheid rond ASSO. Zij kunnen niet
of niet meer beschikken over een van de navolgende hulpbronnen.

4.3.2.2

Artistieke professionaliteit
Zowel organisatoren als deelnemers geven aan, dat de waardering van deelnemers vaak gestoeld is op kennismaking met kunst in combinatie met de
nabijheid van een professional. De professionaliteit van de kunstenaar die
het project opzet en artistiek begeleidt is van enorm belang. Kunst beoefenen
is voor veel ouderen in de projecten ‘iets leren’. En leren kan alleen van een
vakman of -vrouw. Dat kan in een enkel geval ook een gevorderde amateur zijn,
zoals in Klassiek Cafe en Café Chantant. Het belang van artistieke professionaliteit betekent wel, dat in bepaalde projecten voor sommige deelnemers problemen ontstaan als het ambitieniveau te hoog komt te liggen. Bovendien vraagt
artistieke begeleiding in de meeste projecten om financiële armslag.

4.3.2.3

Gevoeligheid voor ouderen
In tien van de projecten is sprake van een passend en plezierig aanbod, van
goed gastheerschap en een goed zicht op de deelnemers en hun specifieke
mogelijkheden. In twee projecten is het aansluiten bij ouderen als potentiële
doelgroep mislukt. Elke deelnemersgroep vraagt een toegespitste wijze van
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werken voor met name de artistiek begeleider. De sfeer wordt door ouderen
belangrijk gevonden, men wil het gevoel hebben erbij te horen. Een combinatie van artistieke en sociale capaciteiten van een professionele begeleider
is onmisbaar. Toch kan voor bepaalde projecten spanning ontstaan tussen
het voldoen aan intrinsieke artistieke behoeften en de sociale nevenmotieven
van amateurs. Als men streeft naar een serieus eindproduct, dan kan alleen al
uit kostenoverwegingen de prestatie belangrijker worden gevonden dan het
welzijn van ouderen.
4.3.2.4

Organisatiekracht
De bevlogenheid van de initiatiefnemer heeft allereerst te maken met het inhoudelijke idee om met ouderen een bepaalde vorm van amateurkunst te bedrijven.
Maar het doordenken van wat daar organisatorisch voor nodig is, is zeker zo
belangrijk en vraagt evenzeer om mensen die zich daarvoor volledig inzetten.
En we zien dat het organisatorisch vermogen, zowel bij initiatieven van ouderen
zelf, van individuele kunstenaars als bij initiatieven van maatschappelijke of
commerciële organisaties, erg kan verschillen. Sommige projecten functioneren in dat opzicht geheel zelfstandig (ZMK, Introdans A, Kunstatelier). Maar
bij het vinden en samenwerken met partners om een initiatief van de grond te
krijgen zijn zes projecten afhankelijk van het hebben van een lokaal of regionaal netwerk. Bij twee projecten functioneert dat netwerk al als een soort infrastructuur (NMZPS, LOV). Bij Tango Plus ontbreekt de bekendheid met andere
partners, waardoor dit project niet gecontinueerd kon worden. ASSO kent wel
een aantal partners, maar maakt mogelijk onvoldoende gebruik van de mogelijkheden die zij kunnen bieden bij het oplossen van de problemen die er zijn.

4.3.2.5

Goede financiële basis
Geen enkel project voor amateurkunst en ouderen kan uitgevoerd worden als
er geen of onvoldoende financiële basis is. Veel projecten hebben inkomsten
uit bijdragen van deelnemers en kaartverkoop. Maar in de meeste gevallen
is dat onvoldoende en is er geld nodig uit externe bronnen. De onzekerheid
over deze financiering is een grote belemmering voor zes van de onderzochte
projecten. Vooral voor informele verbanden van ouderen en individuele kunstenaars, maar ook voor sommige maatschappelijke organisaties is alleen al het
vinden van financiële bronnen moeilijk. Eigenlijk heeft men daarbij specialistische ondersteuning nodig, en al helemaal om te voldoen aan de voorwaarden,
die elke financier aan zijn eigen financiële bijdrage en aan het bundelen van
meerdere financiële bronnen stelt.

4.3.3 Hulpbronnen van wisselend belang
4.3.3.1

Een duidelijk omschreven doel van het initiatief
Bij de meeste geïnterviewde initiatiefnemers is het beoefenen van ‘kunst om
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de kunst’ niet de enige doelstelling. De meer sociale doelstelling wordt in
één adem genoemd: het bevorderen van sociale contacten, en het bevorderen
van sociale cohesie (ZMK, Introdans B, Tango plus, Kunstatelier, Ouderen in
Perspectief en NMZPS .
Kunst als middel tot het opheffen van sociaal isolement en empowerment is
het hoofddoel van LOV. Het vooraf gestelde doel, het maken van hoogwaardige kunstproducten, wordt niet helemaal gehaald. “Nou voor ons heeft het
verschillende doelen, als je iets moois met elkaar maakt dan draagt dat bij aan
het gevoel van eigenwaarde…… het meedoen is onze ervaring, werkt ontzettend goed.” Alleen Introdans A had als hoofddoel het beoefenen van de danskunst. Het sociale aspect is daar duidelijk ondergeschikt .
4.3.3.2

Gerichte werving van deelnemers
De persoonlijke benadering blijft van groot belang bij het werven van deelnemers onder vrijwel alle geinterviewde deelnemers. Bij die amateurkunstprojecten waar een specifieke gerichtheid op zeer kwetsbare deelnemers bestaat,
is een persoonlijke werving door een bekend of een vertrouwd persoon cruciaal (LOV, Kunstatelier, Ouderen in Perspectief ). Dat geldt ook voor de projecten waar het helemaal niet gaat om kwetsbare deelnemers (ZMK, Tango Plus,
Introdans B en ASSO): de mond- tot mond reclame, spreken met mogelijk
geïnteresseerden is de belangrijkste methode om nieuwe leden te werven. In
de NMZPS is ook sprake van een gerichte benadering maar dan op het doen
van een auditie. Alleen Introdans A heeft voldoende deelnemers met alleen een
doelgerichte werving via kranten, flyers en website.

4.3.3.3

Beschikbaarheid van een locatie
Een locatie waar een project kan plaatsvinden is in een aantal gevallen een
probleem of dreigt dat te worden. Tango Plus beschikt niet over een eigen
ruimte die geschikt is voor ouderen, het gelegenheidscontact met het zorgcentrum was eenmalig. Klassiek Cafe is om die reden opgeheven en voor het ASSO
wordt het een probleem als de (her)bestemmingsplannen doorgaan. Voor de
meeste onderzochte projecten is er echter op dit moment geen probleem: óf
men beschikt over een eigen gebouw (Introdans A en ZMK), óf er wordt een
gebouw of een deel van een gebouw gehuurd (ASSO, NMZPS, LOV). Ouderen
in Perspectief en Kunstatelier maken gebruik van een zorgcentrum.

4.3.3.4

Vrijwillige inzet
In zes projecten is sprake van vrijwillige inzet, variërend van een zeer grote
inzet bij het ZMK tot vrijwillige mannelijke danspartners bij Tango Plus. Er
is sprake van verschillende typen vrijwilligerswerk. Allereerst de vanzelfsprekende inzet van de leden zelf (ZMK, ASSO). In feite zijn de leden van het
koor en het orkest zelf de vrijwilligers. Het koor en het orkest draaien op de
leden die allerlei taken vervullen die niet direct met zingen of muziek maken
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van doen hebben. Het is heel gebruikelijk dat men bestuursfuncties vervult en
meehelpt met het regelen van allerhande zaken, zoals het exploiteren van het
gebouw. Daarnaast bestaat er vrijwillige bijdrage van anderen dan de deelnemers. De familieleden en vrienden van ZMK leden doen mee, maar er zijn ook
anderen die min of meer los van het project staan. Deze vrijwilligers pakken
van alles aan: het koken en serveren van maaltijden, het voeren van administratie, het vervullen van bestuursfuncties, het maken van affiches en flyers, om
maar een paar voorbeelden te noemen. Het gaat in feite om eenzelfde vanzelfsprekende infrastructuur van mensen die bij bijvoorbeeld fanfareorkesten in
dorpen bestaat. We zien werkzaamheden van wijkbewoners in een buurthuis,
het werven van deelnemers, het halen en brengen van deelnemers (LOV) en een
vrijwilliger bij de NMZPS die gedurende de gehele tournee de catering verzorgt.
4.3.3.5

Gerichtheid op specifieke wijken en buurten
Vijf projecten hebben ook een functie voor de wijk. Soms gaat het er daarbij
alleen om dat men hoort dat ook bewoners van wijken en buurten, waar een
project wordt uitgevoerd, deelnemen, zoals bij Tango Plus en Kunstatelier. Maar
projecten kunnen ook specifiek op bewoners van bepaalde wijken en buurten
gericht zijn, zoals bij Kunst in de Wijken, Introdans B en Café Chantant. En
ook deze wijk- en buurtgerichte projecten komen voor bij alle drie de initiatief
nemers: individuele kunstenaars, maatschappelijke organisaties (een zorginstelling en een professioneel dansgezelschap) of een initiatief van ouderen zelf.

4.3.3.6

Verantwoording
In de meeste projecten is er sprake van de een of andere vorm van evaluatie of
verantwoording. Het hangt van de vereisten van de financiers af in welke vorm
dat plaatsvindt. Soms is er ook een interne verantwoordingsstructuur, via jaarverslagen of interne inhoudelijke evaluaties (ZMK, ASSO, Introdans A).

4.3.4 Levensvatbaarheid en continuïteit
Er is op zichzelf geen bezwaar tegen als initiatieven een eenmalig karakter
hebben en er sprake is van een tijdelijk project. Vier van de twaalf onderzochte
projecten zijn inmiddels beëindigd, maar bij geen daarvan heeft dat te maken
met een bewust tijdelijke of eenmalige opzet. Bij één project ontbrak het aan
een goede analyse van de doelgroep en geringe organisatiekracht en dit project
heeft daarmee geen kans gekregen zich te bewijzen. Een tweede project kon
geen vervanging vinden voor een noodzakelijke hulpbron, in dit geval accommodatie. Bij een derde project viel de initiatiefnemer en trekker weg en kon
daarvoor geen ander gevonden worden. En bij het vierde inhoudelijk succesvolle project blijkt het niet mogelijk een meer permanente betrokkenheid te
verkrijgen van belangrijke maatschappelijke organisaties (zorginstellingen) en
financiers. Een vijfde project verkeert in gevaar vanwege een niet toereikend
netwerk en financiële basis voor haar activiteiten. Twee projecten hebben
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inmiddels zekerheid verkregen over voortzetting van de activiteiten. En bij vijf
projecten is er sprake van duurzame projecten, met name omdat de eigen organisatie in staat is om relatief zelfstandig te bepalen onder welke condities zij de
amateurkunstactiviteiten vormt geeft. Er is dus alle reden om stil te staan bij de
levensvatbaarheid en continuïteit van projecten.
Hiervoor is al gewezen op het belang van enkele rollen, die de betrokken
actoren moeten vervullen en de hulpbronnen, die daarbij in het geding zijn.
Maar als we de levensvatbaarheid van amateurkunstprojecten voor ouderen
opvatten in termen van continuïteit en haalbaarheid in het krachtenveld waarin
ze moeten functioneren, dan is een nadere omschrijving te geven van de factoren, die er toe doen:
Op de eerste plaats moet een project in de ogen van deelnemers, ondersteuners en financiers werkingskracht hebben; het moet aantrekkelijk en de moeite
waard zijn.
Er moet op de tweede plaats sprake zijn van eigenaarschap. De hoofdrolspelers
(in ieder geval de trekkers) moeten er in geloven en dat ook in de interne organisatie, de externe samenwerking en de financieringsstructuur tot uitdrukking
brengen.
Ten derde moet het project eigen beoordelingscriteria hanteren en zich
daarmee ten opzichte van externe organisaties kunnen en willen verantwoorden. Het nadenken over het aantonen van de individuele en maatschappelijke
baat van amateurkunstbeoefening door ouderen is daarbij van belang.
Op de vierde plaats is het van belang dat de hoofdrolspelers zich blijven
verstaan met institutionele, maatschappelijke en lokale contextfactoren en
aangrijpingspunten. Het gaat daarbij om het inspelen op beleidsontwikkelingen en regelgeving, het beïnvloeden van beeldvorming, het rekening houden
met ontwikkelingen in de leefsituatie en behoeften van ouderen en het oog
hebben voor potentieel geïnteresseerde organisaties.
4.3.5 Uniformiteit en diversiteit van krachtenvelden
Hiervoor beschreven we de vijf rollen die altijd, ongeacht het krachtenveld,
vervuld moeten worden (initiatiefnemer, artistiek begeleider, organisatorisch
ondersteuner, financier en trekker) en de daarbij behorende essentiële hulpbronnen. Wanneer we die voor de onderzochte projecten omschrijven, kunnen
we zien welke overeenkomstige factoren bepalend zijn voor het krachtenveld
waarbinnen de projecten zich bevinden. Tegelijkertijd is duidelijk geworden
dat de projecten op tal van punten zeer verschillend zijn. De projecten kennen
verschillende soorten initiatiefnemers, de ondersteuning en financiering is
verschillend geregeld en er zijn ook projectspecifieke hulpbronnen.
Toch is in de diversiteit aan krachtenvelden een zekere ordening aan te brengen.
De interviews met initiatiefnemers, begeleiders, ondersteuners, financiers
en andere betrokkenen van de projecten hebben, in samenhang met hetgeen
in de projectoverstijgende interviews naar voren is gebracht, een ordening in
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enkele kenmerkende krachtenvelden mogelijk gemaakt. En deze ordening
heeft te maken met het centrale doel en de visie op de doelgroep ouderen van
projecten en met het eigenaarschap en de inzet van bepaalde sleutelactoren van
projecten. Het gaat dus om een specifieke constellatie van bepaalde hoofdrol
spelers in combinatie met specifieke doelen als grondslag voor initiatieven
voor amateurkunstbeoefening door ouderen.
Er worden drie van deze specifieke constellaties onderscheiden: een krachten
veld waarin amateurkunst is verbonden met ouderen in en rond zorg
instellingen; een krachtenveld waarin de overheid in samenwerking met andere
organisaties amateurkunst inzet voor het bevorderen van maatschappelijke
participatie binnen bepaalde groeperingen, zoals bijvoorbeeld vluchtelingen,
of binnen bepaalde wijken ter bevordering van het sociale leefklimaat; en een
krachtenveld waarin amateurkunst een doel op zich is en het eigen initiatief
van ouderen gekoppeld is aan hetgeen professionele kunstenaars hebben te
bieden. In deel 5 komen deze velden nader aan de orde.
4.3.6 Conclusies kernfactoren
De projecten laten geen vaste actoren met geëigende verantwoordelijkheden
zien. Wel moeten in elk project vijf rollen worden vervuld. In elk project moet
een initiatief genomen worden, er moet inhoud gegeven worden aan de artistieke uitvoering van de kunstactiviteit, daartoe moet voldaan worden aan
ondersteunende organisatorische randvoorwaarden, er moet gezorgd worden
voor toereikende financiering, en uiteindelijk moet duidelijk zijn wie de trekker
is of wie de trekkers zijn. De rol van trekker kan samenvallen met de rol van
initiatiefnemer, artistiek begeleider, financier of deelnemer, maar kan ook
vervuld worden door een specifiek persoon of organisatie.
De vijf genoemde rollen zijn te beschouwen als onontbeerlijke hulpbronnen,
zaken die voor de opzet, activiteiten en het voortbestaan van of anders gezegd
de werkingskracht van een project bepalend zijn. We onderscheiden als essentiële hulpbronnen: een bevlogen initiatief; artistieke professionaliteit; gevoeligheid voor ouderen als -belangrijkste- deelnemers; organisatiekracht; en een
goede financiële basis. Daarnaast onderscheiden wij factoren, die als hulpbronnen voor het ene project van groot belang zijn en voor een andere project
veel minder: duidelijk omschreven doelen van het initiatief; gerichte werving
van de deelnemers; de beschikbaarheid van een locatie; de vrijwillige inzet van
deelnemers of anderen; de gerichtheid op specifieke wijken en buurten; en de
verantwoording.
Amateurkunstprojecten voor ouderen krijgen continuïteit als naast het vervullen van genoemde essentiële rollen en het kunnen beschikken over cruciale
hulpbronnen, een project in de ogen van deelnemers, ondersteuners en financiers werkingskracht heeft: het moet aantrekkelijk en de moeite waard zijn.
Daarnaast moeten de hoofdrolspelers zogenaamd eigenaarschap vertonen: ze
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moeten in een project geloven en dat ook in de interne organisatie, de externe
samenwerking en de financieringsstructuur tot uitdrukking brengen. Projecten
zijn ook gebaat bij eigen beoordelingscriteria om zich te positioneren en ten
opzichte van externe organisaties te kunnen verantwoorden ten aanzien van de
individuele en maatschappelijke baat. Tenslotte is het van belang dat de hoofdrolspelers zich blijven verstaan met institutionele, maatschappelijke en lokale
contextfactoren en aangrijpingspunten. Het gaat daarbij om het inspelen op
beleidsontwikkelingen en regelgeving, het beïnvloeden van beeldvorming,
het rekening houden met ontwikkelingen in de leefsituatie en behoeften van
ouderen, en het oog hebben voor potentieel geïnteresseerde organisaties.
De interviews met initiatiefnemers, begeleiders, ondersteuners, financiers
en andere betrokkenen van de projecten hebben, in samenhang met hetgeen
in de projectoverstijgende interviews naar voren is gebracht, een ordening in
enkele kenmerkende krachtenvelden mogelijk gemaakt. Het gaat daarbij om
een specifieke constellatie van bepaalde hoofdrolspelers in combinatie met
specifieke doelen als grondslag voor initiatieven voor amateurkunstbeoefening
door ouderen. Er worden drie van deze specifieke constellaties onderscheiden:
een krachtenveld waarin amateurkunst is verbonden met ouderen in en rond
zorginstellingen; een krachtenveld waarin de overheid in samenwerking met
andere organisaties amateurkunst inzet voor het bevorderen van maatschappelijke participatie binnen bepaalde groeperingen, zoals bijvoorbeeld vluchtelingen, of binnen bepaalde wijken ter bevordering van het sociale leefklimaat;
en een krachtenveld waarin amateurkunst een doel op zich is en het eigen initiatief van ouderen gekoppeld is aan hetgeen professionele kunstenaars hebben
te bieden.

4.4

Conclusies en aanbevelingen

4.4.1 Conclusies ten aanzien van de deelvragen
Welke rol speelt kunstbeoefening in het welzijn van ouderen, en hoe kan op
grond daarvan kunstbeoefening door ouderen effectief worden gestimuleerd
en gefaciliteerd? Om antwoord te kunnen geven op deze hoofdvraag van deze
studie zijn in een twaalftal projecten niet alleen de behoeften van ouderen en de
effecten op hun welzijn geanalyseerd, maar is ook een analyse gemaakt van de
vele randvoorwaarden, die projecten voor actieve amateurkunst tot een succes
maken en een duurzaam karakter geven.
Vier van de deelvragen, die in deel 1 van deze studie zijn geformuleerd, zijn
bepalend voor deze analyse.
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Deelvraag 2 : Hoe zijn bestaande praktijken van actieve kunstbeoefening ingericht, wat zijn voor het welzijn van ouderen werkzame factoren en hoe ervaren
de deelnemers deze praktijken?
In een eerste inventarisatie is de inrichting van de onderzochte projecten
beschreven aan de hand van een aantal kenmerken. Deze kenmerken betreffen de initiatiefnemer en de doelen en doelgroep waarop hij of zij zich richt (de
rol van de kunst, optredens en exposities, wijkgerichtheid, specifieke groepen
ouderen) de rollen die relevante sleutelactoren al of niet hebben, de aanwezigheid van hulpbronnen (zoals begeleiding, werving, financiën, accommodatie,
vrijwillige inzet) en de externe verantwoording en borging van het initiatief.
De onderzochte amateurkunstprojecten en verbanden van amateurkunstbeoefenaren kennen verschillende initiatiefnemers. De meeste initiatieven zijn van
individuele kunstenaars en van ouderen zelf. Individuele kunstenaars zoeken
daarbij aansluiting met maatschappelijke organisaties (zoals zorginstellingen), of zijn daar soms bij in dienst. Initiatiefnemende ouderen zoeken eveneens facilitering bij organisaties (zoals welzijnsorganisaties) om hun informele initiatief te laten slagen of richten daarvoor een vereniging of stichting
op. Daarnaast zien we initiatieven van kunstgezelschappen, gemeenten en
maatschappelijke organisaties, zoals een Stichting Vluchtelingenwerk. De
initiatiefnemers worden al snel geconfronteerd met het feit, dat een bevlogen idee alleen niet voldoende is om een initiatief kans van slagen te geven en
ook op termijn levensvatbaar te houden. In de onderzochte projecten zien we
de verschillende uitdagingen terug, die de initiatiefnemers moeten aangaan.
Allerlei randvoorwaarden moeten vervuld worden en nagegaan moet worden
over welke hulpbronnen men zelf beschikt en waarvoor men een beroep moet
doen op externe organisaties. In bijna alle projecten moeten financiën beschikbaar zijn voor de artistieke professionele begeleiding en vooral voor de initiatieven van individuele kunstenaars en ouderen zelf, neemt dat alleen al een groot
deel van het beschikbare budget in beslag. Met een combinatie van contributies van de deelnemers, kleine bijdragen van sponsoren in combinatie met het
gebruik maken van gratis of weinig kostbare accommodaties en de vrijwillige
inzet van de deelnemers en hun informele netwerk, krijgt men het initiatief
financieel rond. We zien hier initiatieven, waarin met een geringe financiële
armslag, projecten met een grote individuele en maatschappelijke betekenis
worden gerealiseerd. Initiatieven vanuit grotere maatschappelijke organisaties
zijn in dat opzicht minder kwetsbaar. Ook het werven van de deelnemers vraagt
om gerichte aandacht. Bij een deel van de projecten zijn het de deelnemers zelf,
die andere ouderen uitnodigen om aan het initiatief deel te nemen. Maar we
zien ook individuele kunstenaars uit onbekendheid met de werving worstelen.
Grote maatschappelijke organisaties kunnen voor de werving een beroep doen
op eigen medewerkers of een extern bureau inschakelen.
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In feite zien we in alle projecten dat voor het voorzien in de benodigde hulpbronnen een beroep moet worden gedaan op externe organisaties of personen,
zij het wel in verschillende mate. In de onderzochte projecten ging het om een
uiteenlopend palet aan actoren. Soms is een project grotendeels onafhankelijk
van externe hulpbronnen. In andere projecten staat of valt de voortgang met de
beschikbaarheid van een bepaalde cruciale hulpbron, zoals accommodatie. En
weer andere projecten vragen om organisatorisch vermogen om in alle benodigde hulpbronnen met behulp van externe partners te voorzien en de noodzakelijke samenwerking goed te laten verlopen.
De deelnemende ouderen aan de verschillende projecten en verbanden voor
amateurkunst geven veelal aan persoonlijk benaderd te zijn. Ze waarderen de
artistieke begeleiding, omdat die in staat is de deelnemers uit te dagen tot een
prestatie maar wel op zo’n manier dat de deelnemers in hun waarde worden
gelaten. Het samengaan van de artistieke uitdaging en je als deelnemer thuis
voelen is kenmerkend voor een goede sfeer. De meeste deelnemers stellen het
naar buiten treden met de resultaten van hun kunstbeoefening op prijs. Veel
deelnemers zijn bereid tot een bepaalde vrijwillige inzet om het project te laten
functioneren en men realiseert zich daarnaast het belang van het uitdragen van
de betekenis van amateurkunst voor ouderen.  
Deelvraag 4: Welke actoren zijn betrokken -of zouden betrokken moeten zijnbij de kunstbeoefening van ouderen in het algemeen en de praktijkprojecten
in het bijzonder en wat is hun invloed?
Allereerst is het goed inhoudelijk doordenken van een initiatief een belangrijke
voorwaarde voor succes. En bij dat inhoudelijk doordenken hoort nadrukkelijk het nadenken over beeldvorming: het beeld dat potentiële deelnemers zich
van het project kunnen vormen. In de interviews met de sleutelactoren van de
verschillende projecten komt naar voren, dat soms bewust werk wordt gemaakt
van beeldvorming: in het toewerken naar een optreden, in het neerzetten van
een krachtig beeld van ouderen, in het verleiden van ouderen, die twijfelen of ze
wel mee moeten doen, in laagdrempeligheid. Maar de inhoudelijke activiteiten
en opgeroepen maatschappelijke beeldvorming bepalen niet alleen de effecten,
die aan initiatieven en projecten worden toegeschreven. Er kan ook sprake zijn
van een innovatie aanpak op het gebied van werving, financiering, samenwerking of de positionering van een organisatie.
De hiervoor genoemde hulpbronnen zijn meer bepalend voor de gang van zaken
in de projecten dan de al of niet aanwezigheid van een bepaald type actor. Bijna
alle in de analyse onderscheiden organisaties kunnen over meerdere hulpbronnen beschikken. Er is dus geen sprake van een duidelijk te omlijnen patroon
van vaste actoren met geëigende verantwoordelijkheden. Wat wel naar voren
is gekomen, zijn bepaalde rollen, die in elk project op de een of andere wijze
vervuld moeten worden. Soms neemt een enkele actor al die rollen voor zijn
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rekening, in andere gevallen zijn ze verdeeld over vele actoren. Maar hoe het
krachtenveld van personen en betrokken er in elk project ook uitziet, er moeten
altijd vijf rollen vervuld worden. In elk project moet een initiatief genomen
worden, er moet inhoud gegeven worden aan de professionele uitvoering van
de kunstactiviteit, daartoe moet voldaan worden aan ondersteunende organisatorische randvoorwaarden, er moet gezorgd worden voor toereikende financiering, en duidelijk moet zijn wie de trekker is of wie de trekkers zijn van een
concreet project en met welke rol of rollen, die capaciteit of verantwoordelijkheid is verbonden.
Vanuit de projectoverstijgende interviews is naar voren gekomen welke rollen
fondsen, expertise organisaties, de verschillende overheden, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, kunstinstellingen, opleidingsinstituten, ouderenbonden en het bedrijfsleven, in het krachtenveld van projecten voor amateurkunstbeoefening door ouderen vervullen of zouden kunnen vervullen.
Vermogensfondsen denken na over een meer programmatische benadering
van een deel van hun portefeuille, het bevorderen van meer duurzame projecten en de opstelling ten opzichte van informele en commerciële initiatieven.
Het adviseren en ondersteunen van initiatiefnemers en amateurkunstprojecten
geschiedt op geheel uiteenlopende wijzen. Er zijn veelsoortige organisaties,
die hun expertise aanbieden, maar nergens kan men voor alle vragen, problemen en ondersteuning bij een enkele organisatie terecht. Provincies vervullen
nog steeds een belangrijke rol in het bevorderen van amateurkunst, terwijl het
beeld bij gemeenten meer gemengd is. Dat laatste gaat zowel op voor beleid,
dat direct op kunst en cultuur is gericht, als beleid gericht op burgerinitiatieven
en het woon- en leefklimaat van bepaalde wijken en buurten. Aandacht voor
amateurkunst in en door bewoners van zorginstellingen is geen gemeengoed,
al zijn er enkele veelbelovende initiatieven. Welzijnsorganisaties vervullen met
regelmaat faciliterende activiteiten, in de sfeer van werving, activering, vrijwillige inzet en accommodatie. En ook hier doen enkele welzijnsorganisaties van
zich spreken door amateurkunstbeoefening en burgerinitiatieven als kernactiviteit te beschouwen, zich daarbij minder afhankelijk te maken van gemeentelijke opdrachten en samen te werken met allerlei lokale organisaties. In onze
projecten zijn enkele professionele kunstgezelschappen verder met het doordenken van hun rol bij amateurkunstbeoefening dan de centra voor kunst en
cultuur. Maar ook daar zijn enkele veelbelovende initiatieven zichtbaar in het
ondersteunen van amateurkunstprojecten. Kunstopleidingen oriënteren zich
nauwelijks op amateurkunst en de behoeften van ouderen daarbij. Interessante
trainingen zijn eerder in de particuliere sfeer te vinden. Ook ouderenbonden
hebben van amateurkunst tot nu toe geen centraal aandachtspunt gemaakt. En
maatschappelijk betrokken bedrijven hebben evenmin de weg naar amateurkunstbeoefening door ouderen gevonden.
We zien al met al een mengeling van veelbelovende initiatieven, de toevallige
inzet van bepaalde personen in organisaties, onbekendheid met het belang en
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de mogelijkheden van amateurkunst, en ondersteuningsstructuren, die ontoereikend zijn en onvoldoende gericht zijn op ouderen.  
Deelvraag 6: Wat zijn de inhoudelijke criteria voor het beoordelen van effectieve projecten en activiteiten gericht op actieve kunstbeoefening van ouderen
en aan welke beleidsmatige, organisatorische en financiële randvoorwaarden
moet daarbij worden voldaan?
In effectieve projecten worden de essentiële rollen door een enkele of door
meerdere actoren vervuld. De rolverdeling over de verschillende betrokken
personen en organisaties mag dan per project verschillen, de vijf genoemde
essentiële rollen zijn wel te beschouwen als onontbeerlijke hulpbronnen,
zaken die voor de opzet, activiteiten en het voortbestaan van of anders gezegd
de werkingskracht van een project bepalend zijn. We onderscheiden als hulpbron
nen met algemene zeggingskracht:
■■ een bevlogen initiatief
■■ artistieke professionaliteit
■■ gevoeligheid voor ouderen als -belangrijkste- deelnemers
■■ organisatiekracht
■■ een goede financiële basis
Daarnaast onderscheiden wij hulpbronnen van wisselend belang: hulpbronnen die voor het ene project van groot belang zijn en voor een andere project
veel minder:
■■ duidelijk omschreven doelen van het initiatief
■■ gerichte de werving van deelnemers
■■ de beschikbaarheid van een locatie
■■ de vrijwillige inzet van deelnemers of anderen
■■ de gerichtheid op specifieke wijken of buurten
■■ de verantwoording
De levensvatbaarheid van projecten heeft niet alleen van doen met het kunnen
opzetten en eenmalig uitvoeren van een project, het gaat ook om de continuïteit
daarvan in het krachtenveld waarin projecten moeten functioneren. Daarvoor
zijn vier factoren van cruciaal belang:
■■ de werkingskracht van een project in de ogen van deelnemers, ondersteuners en finan
ciers
■■ een door de trekkers van het project ervaren en uitgedragen ‘eigenaarschap’ en verant
woordelijkheid
■■ het hanteren van eigen beoordelingscriteria en het aantonen van individuele en maat
schappelijke baat
■■ het inspelen op institutionele en maatschappelijke contextfactoren en mogelijkheden
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Deelvraag 1: Welke categorisering van ouderen is relevant en wat zijn de factoren
in kunstbeoefening die voor de diverse categorieën een specifieke rol spelen?
De projecten kennen verschillende soorten initiatiefnemers, de ondersteuning
en financiering is verschillend geregeld en er zijn ook projectspecifieke hulpbronnen. Toch is in de diversiteit aan krachtenvelden een zekere ordening aan
te brengen. En deze ordening heeft te maken met het centrale doel en de visie
op de doelgroep ouderen en met het eigenaarschap en de inzet van de sleutelactoren van projecten. Het gaat dus om een specifieke constellatie van bepaalde
hoofdrolspelers in combinatie met specifieke doelen als grondslag voor initiatieven voor amateurkunstbeoefening door ouderen. Er worden drie van deze
specifieke constellaties onderscheiden: een krachtenveld waarin amateurkunst
een doel op zich is en het eigen kunstinitiatief van ouderen gekoppeld is aan
hetgeen professionele kunstenaars hebben te bieden; een krachtenveld waarin
maatschappelijke participatie centraal staat zoals in Community Art projecten
en vluchtelingenprojecten, waarbij de overheid en andere betrokken organisaties een rol spelen; en een krachtenveld waarin amateurkunst is verbonden met
ouderen in en rond zorginstellingen.
4.4.2 Aanbevelingen
De krachtenveldanalyse heeft in het licht van stimuleren en faciliteren van
kunstbeoefening door ouderen een aantal conclusies opgeleverd. Ze worden
hier in het kort omschreven en in deel 5 van deze studie verder uitgewerkt.
Stimuleren en faciliteren moet niet alleen gericht zijn op de potentieel deel
nemende ouderen aan amateurkunst projecten, maar ook op de organisaties,
kunstenaars en ouderen die projecten initiëren en doen voortbestaan.
Initiatiefnemers, artistiek begeleiders, degenen die een project organisatorisch
dragen, degenen die voor de financiering zorgen en degene, die als trekker en
eindverantwoordelijke functioneert van een project, zijn gebaat bij ondersteuning op het punt van:
■■ het formuleren van criteria voor effectieve projecten
■■ het versterken -in plaats van het overnemen- van het interne organisatorische en financiële vermogen
■■ het aanbieden van -betaalbare- accommodaties en faciliteiten
■■ vrijwillige inzet bij amateurkunstinitiatieven van ouderen zelf (informeel of
in verenigingsverband)
■■ het tot stand brengen van samenwerking en de introductie van nieuwe partners bij het vinden van externe hulpbronnen
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De trekkers van amateurkunstprojecten moeten zich (indien nodig met ondersteuning van expertiseorganisaties) blijven verstaan met institutionele, maatschappelijke en lokale contextfactoren en aangrijpingspunten. Het gaat daarbij
om het inspelen op beleidsontwikkelingen en regelgeving, het beïnvloeden
van beeldvorming, het rekening houden met ontwikkelingen in de leefsituatie
en behoeften van ouderen, en het oog hebben voor potentieel geïnteresseerde
organisaties.
Nagegaan moet worden hoe bestaande ondersteuningsstructuren en expertiseorganisaties een breder arsenaal aan diensten gericht op amateurkunst van
ouderen kunnen bieden.
Optredens, boekpresentaties, exposities, kortom ‘podiummomenten’, moeten
gezien worden als belangrijke (maar niet de enige ) verantwoordingsgronden
en vormen van externe legitimering.
Het is van belang een onderscheid te maken tussen tijdelijke en duurzame
projecten. Voor het stimuleren en faciliteren van projecten maakt het wat uit of
het om een duurzaam of een tijdelijk initiatief gaat.
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5

Stimuleren en faciliteren

5.1

Inleiding
Het doel van het vierde deelonderzoek is het ontwikkelen van een gedifferentieerd stimulerings- en faciliteringsprogramma voor actieve kunstbeoefening
van ouderen, met de gewenste effecten op hun welzijn en zingeving. In dit
programma worden de bevinding van de drie voorgaande deelstudies verwerkt
tot en vertaald in een praktisch toepasbaar programma.
In het programma maken we een onderscheid tussen stimuleren en faciliteren. De bandbreedte van ondersteuningspraktijken kan niet alleen met de term
‘stimuleren’ worden gedekt.
Stimuleren kan zich bijvoorbeeld richten op het activeren van ouderen om meer
aan kunstbeoefening doen (bijv. door sociaal geïsoleerde ouderen, ouderen die
zorg nodig hebben, ouderen in een transitiefase van hun leven). Stimuleren
kan zich ook richten op organisaties om kunstbeoefening (of ouderen als
aparte doelgroep) meer te integreren in hun doelstellingen, arrangementen en
programma’s: bijv. bij programma’s voor wonen/welzijn/zorg, scholingsaanbod, aanbod van kunstencentra of wijkgerichte arrangementen.
Faciliteren daarentegen richt zich bijvoorbeeld op informele initiatiefnemers
en groepen vitale ouderen die al aan amateurkunst doen of dat willen doen.
Het richt zich ook op de actoren die met hun programma’s tegen problemen
aanlopen, op het onderwijs, op het beschikbaar stellen van intermediairs etc..
Het onderscheid tussen faciliteren en stimuleren in het stimulerings
programma is van belang om de juiste match tussen probleem/doelstellingen/impact en passende maatregelen te vinden. En ook om in de afspraken en
communicatie daarover de juiste invalshoek te kiezen.
Belangrijke aandachtspunten zijn, naast bestaande door professionals aangeboden praktijken, het aangeven van de mogelijkheden tot het faciliteren en
ondersteunen van dat wat informeel reeds gaande is, hierbij rekening houdend
met de in kaart gebrachte krachtenvelden. Daarbij zal specifiek aandacht
gegeven worden aan de rol die vrijwilligers, welzijnsorganisaties en fondsen
in dat krachtenveld kunnen innemen. Het programma omvat verder criteria
voor het beoordelen van effectieve projecten en een omschrijving van relevante
beleidsmatige, organisatorische en financiële randvoorwaarden.

5.1.1

Leeswijzer
In dit vijfde deel van het onderzoeksrapport gaan wij eerst in op een aantal sociaal-maatschappelijke trends die relevant zijn en implicaties hebben voor het
stimulerings- en faciliteringsprogramma. Daarna komen in het kort de resultaten van het empirisch onderzoek naar de relatie tussen actieve amateurkunstbeoefening en welzijnsbeleving alsmede de krachtenvelden waarin de projec-
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ten uitgevoerd worden aan de orde, in het licht van het stimuleren en faciliteren
van kunstbeoefening door ouderen.
Op grond van de resultaten wordt het begrip ‘speelvelden’ uitgewerkt. We
onderscheiden drie speelvelden: het speelveld kunst om de kunst, het speelveld kunst en maatschappelijke participatie van ouderen en het speelveld kunst
in de zorg.
Na deze inleidende paragrafen volgen de aanbevelingen voor het stimuleren en
faciliteren van amateurkunst voor ouderen. Eerst komt de geringe zichtbaarheid, de onderschatting van de impact van kunstbeoefening en de beeldvorming rond ouderen en kunstbeoefening aan de orde en worden aanbevelingen
geformuleerd om deze te verbeteren. Vervolgens gaat het over het werken met
ouderen en de deskundigheidsbevordering van artistieke leiders.
De voorstellen tot kwaliteitsverbetering van het aanbod en de initiatieven en die
van de speelvelden worden daarna beschreven. Daaruit komen de criteria voort
voor succes: criteria voor het beoordelen van effectieve projecten en activiteiten gericht op amateurkunstbeoefening door ouderen en de beleidsmatige,
organisatorische en financiële randvoorwaarden waaraan daarbij moet worden
voldaan.
Tenslotte volgen de aanbevelingen voor een stimulerings- en faciliteringsprogramma. Dat programma kent drie onderdelen: het organiseren van lokale
proeftuinen voor kwaliteitsverbetering van de uitvoeringspraktijk, het creëren
van maatschappelijke servicenetwerken nieuwe stijl en het ontwikkelen van
innovatieve financieringsmodellen.
5.1.2 Sociaal-maatschappelijke trends en ontwikkelingen
Bepaalde sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen zijn een belangrijke én
een innovatieve basis voor het stimuleringsprogramma. Een belangrijke basis
omdat deze ontwikkelingen bepalend zijn voor de haalbaarheid van vernieuwingsmaatregelen en omdat ze kansen bieden voor het aanhaken en verankeren ervan. En een innovatieve basis omdat veel van de ontwikkelingen ook
trends zijn die gepaard gaan met het ontstaan van nieuwe werkwijzen, verbanden en relatiepatronen, waarvan het stimuleringsprogramma kan profiteren.
Hieronder worden deze trends kort geschetst.
De Nieuwe Ouderen: amateurkunst voor zingeving en ontplooiing
In de inleiding spraken wij al over de sterke vergrijzingstrend en de toenemende levensverwachting. Over 20 jaar bestaat ongeveer 25% van de bevolking
uit 65-plussers. De eerstvolgende grijze golf zijn de babyboomers, de Nieuwe
Ouderen in de 3de en straks 4de levensfase: actief, zelfstandig, gericht op zelfontplooiing (‘eindelijk kan ik doen wat ik altijd graag wilde’), zingeving is een
belangrijke drijfveer voor hun nieuwe activiteiten. Mensen leven langer, maar
wat vooral opvalt is dat zij een nieuwe visie hebben op die langdurige levensfase. Kunstbeoefening door ouderen levert naast persoonlijke verrijking ook
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een maatschappelijke meerwaarde op. Het versterkt een, vaak al aanwezige,
actieve levenshouding en het leidt tot meer maatschappelijke participatie.
Deze ontwikkeling wordt maatschappelijk algemeen onderkend, maar vertaalt
zich tot nu toe nog niet in veel aandacht in de amateurkunstsector of in onderzoeken naar amateurkunst. In het SCP-rapport 2010 over ‘Mogelijkheden tot
kunstbeoefening’ zijn bijvoorbeeld wel aparte paragrafen gewijd aan jongeren
en mensen met een beperking, maar niet aan ouderen. Ook in andere onderzoeksrapporten over amateurkunst komen ouderen als doelgroep nauwelijks
voor. Een uitzondering hierop zijn de praktijkstudies en -uitwisselingen van
Kunstfactor in samenwerking met provinciale kunstorganisaties, zoals de
reeks praktijkonderzoeken ‘Nooit te oud voor…’. De meeste stimuleringsprojecten voor amateurkunst richten zich op educatieve doelen en de ambitie van
‘culturele talentontwikkeling’. Belangrijke doelgroepen zijn jongeren en bewoners van achterstandswijken (zie onderzoeksrapport ‘Kracht van cultuur’).
‘Lifelong-learning’ in al zijn facetten en betekenis voor ouderen is tot nu toe
geen dominante doelstelling in stimuleringsprogramma’s of bij opleidingen
van kunstdocenten en ouderen activiteitenbegeleiders.
Toenemende aandacht voor amateurkunst in de kunstopleidingen
Mede onder de druk van bezuinigingen, maar ook door het ontstaan van het
toenemende aantal amateurkunstenaars, is de amateurkunstsector ‘booming’:
professionals hebben de amateurs gevonden. Dat zal in toenemende mate ook
van invloed zijn op opleidingen en nieuwe professionele diensten in de creatieve sector. Het is denkbaar dat bij aanpassingen van opleidingen of nieuwe
opleidingen ook ouderenspecifieke criteria ontwikkeld worden, bijvoorbeeld
voor het opzetten en begeleiden van projecten. In het buurland Duitsland
bijvoorbeeld is een scholingsprogramma ontwikkeld voor ‘Seniorentheater’,
waarin ook kwaliteitsrichtlijnen voor certificering van theatermakers in staan
die met ouderen werken.
Langere levensduur en amateurkunst als compenserend middel in de
ouderenzorg
De langere levensduur maakt dat meer ouderen in de 4de levensfase kwetsbaar
worden. Zij worden getroffen door ouderdomsziekten, chronische aandoeningen, het verlies van naasten en het uitdunnen van sociale netwerken. Hun
balans van draaglast en draagkracht kan daardoor worden bedreigd. Voor deze
ouderen kan kunstbeoefening een specifieke betekenis hebben. Het kan als
een soort compenserende buffer werken, waarmee de draagkracht versterkt
kan worden. Bijvoorbeeld als afleiding van ziekte en pijn en in sommige gevallen ook als alternatief geneesmiddel of therapie. Dat vraagt om meer facilitering dan alleen verbetering van de gezondheidszorg. Of zoals Hans Becker,
ex-directeur van stichting Humanitas Rotterdam, eens zei: ‘We kunnen ze niet
beter maken, we kunnen wel kwaliteit aan hun bestaan toevoegen en voor aflei-
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ding zorgen’. Tot nu toe is amateurkunst in woonzorgcentra en verpleeghuizen
slechts incidenteel onderdeel van activiteitenprogramma’s en omgekeerd zijn
woonzorgcentra nauwelijks partner van amateurkunstprojecten, bijvoorbeeld
bij wijkgerichte kunstprogramma’s. Wel wordt er op verschillende terreinen
geëxperimenteerd met kunst als alternatief geneesmiddel in de ouderenzorg of
compensatiemiddel bij fysieke of psychische pijn (zoals met zingen, dansen,
muziek maken). Gezien de positieve resultaten van deze experimenten en de
groeiende doelgroep daarvoor, maken arrangementen met een combinatie van
ouderenzorg en amateurkunst een goede kans.
Eigen kracht en zelfredzaamheid van burgers zijn uitgangspunten voor overheden en sociaal-maatschappelijke professionals op het gebied van zorg en
welzijn
Op alle maatschappelijke terreinen zijn eigen kracht, zelfredzaamheid, participatie van burgers, aansluiten bij talenten en kracht van bewoners sleutelwoorden voor beleid geworden. Zo ook in het kader van de Wmo, maar ook bij het
reorganiseren van de welzijnssector (Welzijn Nieuwe Stijl), bij het bezuinigen
van overheidssubsidies en bij het ondersteunen van mensen met beperkingen.
Om stimuleringsmaatregelen voor ouderen en kunstbeoefening in dit krachtenveld een plek te geven, kan bij het principe van de ‘eigen kracht’ aangesloten worden, bij participatiedoelstellingen en nieuwe zelfredzame welzijnsarrangementen. Amateurkunstbeoefening is van invloed op welzijn en dús eigen
kracht. Bijvoorbeeld amateurkunstaanbod als onderdeel van arrangementafspraken in nieuwe verbindingen tussen de welzijns- en zorgsector; amateurkunst voor ouderen als onderdeel van woonservicewijkplannen; amateurkunst
ouderen als thema van het zilveren kracht-programma, zoals ook Kunstfactor
in de uitgave ‘Generaties in de Amateurkunst’ schetst. Er zal in dit kader, en
dus ook in het stimulerings- en faciliteringsprogramma, extra aandacht nodig
zijn voor de groep ouderen die niet voldoende zelfredzaam zijn, maar die ook
niet in een intramurale setting leven.
De toenemende extramuralisering
Steeds meer mensen blijven ook op hoge leeftijd thuis wonen. Dat betekent
een verandering in behoefte die in toenemende mate invloed zal hebben op de
klassieke activiteitenprogramma’s en dagbestedingsactiviteiten. Deze zullen
anders georganiseerd moeten worden om de zelfstandig wonende ouderen te
bereiken, of het nou vitale ouderen betreft, die ondanks eventuele lichamelijke
beperkingen nog heel actief zijn, of kwetsbare ouderen die om verschillende
redenen weinig deelnemen aan sociaalmaatschappelijke activiteiten. Nieuwe
wijkgerichte toepassingen van amateurkunst, specifiek gericht op ouderen,
zouden daarin een rol kunnen spelen.
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Toename informele zelfsturende groepen: meer facilitering dan stimulering
“Ze zijn overal te vinden: op elk schoolplein en op tal van arbeidsplaatsen, in
het uitgaansleven en als subgroepjes binnen grote organisaties, op internet
en onder toerfietsers al evenzeer als bij de liefhebbers van skydivefotografie.
Informele groepen, of small groups zoals ze aan de overzijde van de oceaan
meestal worden aangeduid, zijn alom aanwezig”… “Hoewel de term ‘grassroots’ vaak wordt gebruikt voor politiek en sociaal geïnspireerde initiatieven
vanuit de gemeenschap, kunnen initiatieven van burgers ook een meer recreatief, spiritueel of dienstverlenend karakter hebben Vanuit die gedachte zien we
informele groepen als de grassroots van de civil society.” (Informele Groepen,
SCP 2011).
De toename van informele groepen is ook een duidelijke trend in de amateurkunst die wellicht tot een herijking van de huidige vraag/aanbod-patronen leidt
en tot andere randvoorwaarden voor facilitering en stimulering. Door deze
trend zal meer nadruk komen te liggen op facilitering dan op stimulering.
Tegelijkertijd zorgt deze trend ook voor het stimuleren van amateurkunst door
ouderen. Want het groeiende aantal informele amateurkunstgroepen maakt de
kans op een passend aanbod voor individuele behoeften groter. Ook hierbij is
het weer van belang om aandacht te houden voor kwetsbare groepen die niet in
staat zijn om zelf een informele groep te starten en diegenen die niet makkelijk
aansluiting vinden bij deze zelforganisaties.
Toenemend gebruik nieuwe (sociale) media
Voor de aankomende babyboomers zijn sociale netwerken en media, virtuele levens en ontmoetingsplaatsen steeds meer onderdeel van hun leven,
een vertrouwde en belangrijke vrije tijdsbesteding. Uit onderzoek van onderzoeksbureau PewInternet uit september 2010 blijkt dat het gebruik van sociale
netwerken van mensen boven de 65 jaar binnen één jaar (2009/2010) verdubbeld was van 13% naar 26%.
De rol van de nieuwe media is veel groter dan alleen een communicatiemiddel
voor bestaande initiatieven en verenigingen op het gebied van amateurkunst.
Schrijvers en dichters, en ook fotografen en schilders, nemen steeds vaker
deel aan artistieke projecten op internet en aan sociale netwerken waarbij zij
hun producten aan een groter publiek tonen. Daarnaast kunnen deze media
in toenemende mate een rol spelen bij het wekken van interesse van ouderen
voor klassieke en nieuwe vormen van amateurkunst en voor de daadwerkelijke
werving van deelnemers aan amateurkunstprojecten
Wijkgericht werken en aanbod
Veel overheidsmaatregelen en stimuleringsprogramma’s richten zich op
dorpen, wijken en buurten. Voorbeelden daarvan zijn woonservicewijken,
intergenerationeel werken en Community Art. Voor deze ontwikkeling zijn
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tot nu toe twee relevante aspecten voor het stimuleringsprogramma inzichtelijk geworden. Opmerkelijk is dat ouderen bij wijkgerichte community art
projecten vaak niet als aparte groep in beeld zijn (uitzondering daargelaten
zoals het wijktheater Rotterdam, dat specifieke seniorenvoorstellingen heeft
georganiseerd), terwijl ze vaak wel een belangrijke doelgroep van gemeentelijk
Wmo-beleid vormen.
De terugtrekkende overheid en nieuwe filantropische coalities en ondersteuningsstructuren
De fondsenwereld is aan het veranderen, gewild en ongewild. Er is duidelijk sprake van een transitiefase. De rol van fondsen in lokale krachtenvelden
neemt toe, samen met die van private financiers, zoals maatschappelijk betrokken ondernemers, maar ook kerken en andere filantropische organisaties. Er
ontstaan perspectiefverschuivingen in rollen en nieuwe paradigma’s. Deze
ontwikkeling wordt sterk gestimuleerd door de overheid: ‘Mijn ministerie zal
met de fondsenwereld en mensen uit het bedrijfsleven onderzoeken hoe meer
ruimte kan worden geboden aan ondernemender vormen van maatschappelijk initiatief.’ (Minister Donner tijdens een werkconferentie in juni 2011 over
‘Meer ruimte voor burgers’ http://bit.ly/rxWpbv). De nieuwe en sterkere rol
van fondsen en particuliere financiers in combinatie met de andere genoemde
trends kan voor amateurkunst voor ouderen een interessante wegbereider zijn.
5.1.3 Resultaten van het onderzoek naar de relatie ouderen, kunstbeoefening

en welzijn (zie deel 3)
In deze en de volgende paragraaf wordt nagegaan hoe de resultaten van het
empirisch onderzoek en de krachtenveldanalyse aanknopingspunten bieden
voor het te ontwikkelen stimulerings- en faciliteringsprogramma.
Positieve effecten
Ouderen ondervinden positieve effecten voor hun welzijn op alle welzijnsdomeinen (materieel welzijn buiten beschouwing gelaten). Twee domeinen
springen er uit: het domein zingeving en het domein sociale relaties. Zij zijn
de primaire spil in wat kunstbeoefening ouderen oplevert ook op de welzijnsdomeinen gezondheid en activiteiten. In het onderzoek zijn factoren onderscheiden die stimuleren dat ouderen baat hebben bij de activiteit voor hun
welzijn. Ouderen vinden het belangrijk dat zij ‘iets leren’ in de kunst, deskundig begeleid worden, gelegenheid hebben voor een ‘podiummoment’, steun
ondervinden vanuit het sociale netwerk, beweging en afleiding hebben, de
kunstactiviteit een positief beeld uitdraagt, er een positieve groepssfeer is en
de tijdsinvestering aansluit op hun activiteitenagenda.
De positieve effecten die ouderen ondervinden voor hun welzijn spelen zich
af op verschillende welzijnsdomeinen tegelijkertijd, zijn dynamisch en niet
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afhankelijk van de kunstvorm die wordt beoefend en de manier waarop de activiteit is georganiseerd. In alle projecten is een diversiteit aan ouderen als het
gaat om hun ambitie en hun oriëntatie op de groep en op sociale relaties. De
ontvankelijkheid en welzijnsopbrengst is voor ouderen in de derde levensfase
niet wezenlijk anders dan voor de ouderen in de vierde levensfase. Dat is ook
het geval voor zelfredzame en voor kwetsbare ouderen.
Dit onderzoek heeft laten zien dat amateurkunstbeoefening kan dienen ter
compensatie van of ondersteuning bij het dragen van verlies op oudere leeftijd.
Met name als het gaat om verlies aan gezondheid, sociale en intieme contacten
en mogelijkheden tot activiteiten. Uit dit onderzoek is duidelijk geworden dat
kunstbeoefening behalve een expressievorm en mogelijkheid tot zingeving een
middel kan zijn dat een impact heeft op meerdere levensterreinen en kan voorzien in belangrijke randvoorwaarden waarmee ouderen tot welzijn en kwaliteit
van leven en zelfsturing komen. Het stimuleren en faciliteren van kunstbeoefening door ouderen, stimuleert en faciliteert dus welzijn. Dit is een belangrijke
reden om kunstbeoefening specifiek gericht op ouderen te stimuleren en faciliteren.
Het hierboven beschreven perspectief van ouderen op kunstbeoefening maakt
duidelijk dat het stimuleren en faciliteren van (meer) ouderen zich op de
volgende terreinen kan afspelen: werving, professionele begeleiding, randvoorwaar
den en beeldvorming. Binnen ieder terrein zijn verschillende criteria te formuleren
Werving
De werving van ouderen voor deelname: dat wil zeggen aanspreken van en
inspelen op factoren die ouderen ontvankelijk maken. Dat betekent concreet
dat het aan te bevelen is om ouderen aan te spreken op ervaringen met kunst
en hun (latente) intrinsieke behoeften (en dus niet op sociale ontmoeting,
actieve tijdsbesteding en emancipatiedoelen of therapie). Daarnaast is het van
belang om een kansrijke omgeving te creëren voor ouderen en daarop in te
spelen, sociaal (maatschappelijk) actieve groepen met ouderen aan te spreken,
ouderen in transitiemomenten en ouderen met gekoesterde verlangens. Een
persoonlijke benadering en uitnodiging zijn daarbij van belang vooral ook
bij ouderen die kwetsbaar zijn. Maar ook via traditionele wervingskanalen is
het zinvol ouderen te verleiden die altijd al kunst hadden willen beoefenen en
door kennismaking met kunstbeoefening een ervaringsgericht talent te laten
ontdekken.
Professionele begeleiding
Professioneel begeleiden van ouderen die deelnemen aan een kunstactiviteit
betekent dat ontvankelijkheid van ouderen wordt vastgehouden. Het gaat hier
om criteria ter bevordering van de artistieke en sociale kwaliteit van de begeleiding. Het is aan te bevelen het aanbod beter af te stemmen op de verschillende
behoeften van ouderen om artistiek te presteren (het bieden van diversiteit in
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ambitieniveau) binnen een sociale context. De professionele begeleiding is
gericht op het leren van artistieke vaardigheden, uitdagen en presteren op maat
maar tegelijk ook op het bieden van een sociaal veilige leer en creëer omgeving. Dat betekent dat er binnen iedere activiteit variatie wordt aangeboden in
verschillende artistieke uitdagingen waaraan de mogelijkheid wordt gekoppeld van publieke waardering zoals een podiummoment, expositie maar ook
(gezamenlijk) gecreëerde eindproducties voor de eigen kring van deelnemers,
partners, familie en vrienden waarbij het proces voorop staat.
Randvoorwoorden creëren
Randvoorwoorden creëren om ouderen ontvankelijk te maken en ontvankelijk
te laten blijven. Belangrijk is in dit geval het zoveel mogelijk wegnemen van
belemmeringen in de toegang en mogelijkheden in de kunstbeoefening veroorzaakt door fysieke en psychische gezondheidsproblemen. Het gaat dan om de
bereikbaarheid naar de kunstactiviteit en de toegankelijkheid van de activiteitenlocatie maar ook om de frequentie van de activiteit en het tempo van oefeningen en toegankelijkheid van didactische hulpmiddelen bij het oefenen van
vaardigheden en bij repetities. Ook kan oudere deelnemers de mogelijkheid
worden geboden om tijdelijk niet mee te participeren, kortdurende kunstprojecten aan te bieden en rekening te houden met duur en de benodigde fysieke
en psychische inspanning voor een eindproductie.
Beïnvloeden van beeldvorming heeft deels betrekking op de identiteit van de ouderen
zelf en deels op publieke collectieve beeldvorming. Negatieve of positieve
beelden over ouderen en ouderdom lijken nauwelijks van invloed op de motivatie
van ouderen in ons onderzoekproject om aan kunstactiviteiten mee te doen en op
de betekenis en identiteit (age coding) die zij daaraan ontlenen. Dit neemt niet weg
dat beeldvorming en de invloed op age coding voor andere ouderen die (nog) niet
deelnemen aan kunst wel een rol kan spelen zowel als belemmering maar mogelijk ook als stimulans om te gaan participeren aan een kunstactiviteit. Daarvoor
is er in eerste instantie een positieve beeldvorming nodig over ouderen en kunst
in het publieke domein. Dat betekent dat er enerzijds een publiek beeld wordt
beïnvloed over ouderen waarin kunstbeoefening belangrijke bagage voor goed
ouder worden levert (goed welzijn), en anderzijds de boodschap wordt neergezet
dat kunst door ouderen een serieuze bezigheid is en uit de activiteit een relatief
kwalitatief hoogwaardige kunstproductie voortrolt.
Kortom het beeld waarin kunstbeoefening door ouderen de status heeft van
een doorsnee hobby of ‘breiclubje’ zou moeten worden weersproken door een
publiek beeld dat laat zien dat ouderen kunnen leren en presteren in de kunst
en daarvan baat ondervinden voor hun welzijn. Ook vanuit de georganiseerde
kunstactiviteit kan er op worden ingezet dat de beoefende kunst door ouderen
wordt uitgedragen als een serieuze artistieke persoonlijke ontwikkeling en een
productie met ambitie.

175

176

LESI Kunstbeoefening met ambitie

5.1.4 Resultaten van de krachtenveldanalyse (zie deel 4)
De krachtenveldanalyse heeft in het licht van stimuleren en faciliteren van
kunstbeoefening door ouderen een aantal conclusies opgeleverd.
Stimuleren en faciliteren moet niet alleen gericht zijn op de potentieel deelnemende ouderen aan amateurkunst projecten, maar ook op de organisaties,
kunstenaars en ouderen die projecten initiëren en doen voortbestaan.
Initiatiefnemers, artistiek begeleiders, degenen die een project organisatorisch
dragen, degenen die voor de financiering zorgen en degene, die als trekker en
eindverantwoordelijke functioneert van een project, zijn gebaat bij ondersteuning op het punt van:
■■ het formuleren van criteria voor effectieve projecten
■■ het versterken -in plaats van het overnemen- van het interne organisatorische en financiële vermogen
■■ het aanbieden van -betaalbare- accommodaties en faciliteiten
■■ vrijwillige inzet bij amateurkunstinitiatieven van ouderen zelf (informeel of
in verenigingsverband)
■■ het tot stand brengen van samenwerking en de introductie van nieuwe partners bij het vinden van externe hulpbronnen
De trekkers van amateurkunstprojecten moeten zich (indien nodig met ondersteuning van expertiseorganisaties) blijven verstaan met institutionele, maatschappelijke en lokale contextfactoren en aangrijpingspunten. Het gaat daarbij
om het inspelen op beleidsontwikkelingen en regelgeving, het beïnvloeden
van beeldvorming, het rekening houden met ontwikkelingen in de leefsituatie
en behoeften van ouderen, en het oog hebben voor potentieel geïnteresseerde
organisaties.
Nagegaan moet worden hoe bestaande ondersteuningsstructuren en expertiseorganisaties een breder arsenaal aan diensten gericht op amateurkunst van
ouderen kan bieden.
Optredens, boekpresentaties, exposities, kortom ‘podiummomenten’, moeten
gezien worden als belangrijke (maar niet de enige) verantwoordingsgronden
en vormen van externe legitimering.
Het is van belang een onderscheid te maken tussen tijdelijke en duurzame
projecten. Voor het stimuleren en faciliteren van projecten maakt het wat uit of
het om een duurzaam of een tijdelijk initiatief gaat.
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5.1.5 Een categorisering in speelvelden
De grote betekenis van actieve kunstbeoefening voor het welzijn van ouderen,
de behoefte aan hulpbronnen om projecten en initiatieven effectief te maken,
en de maatschappelijke trends en omstandigheden maken het stimuleren en
faciliteren van amateurkunst door ouderen zinvol en noodzakelijk.
Om nader inzicht te kunnen krijgen hoe dat stimuleren en faciliteren vorm zou
moeten krijgen, is één van de deelvragen voor dit project als volgt geformuleerd: welke categorisering van ouderen is relevant en welke factoren in kunstbeoefening spelen voor de diverse categorieën ouderen een specifieke rol?
In eerste instantie zijn wij op zoek gegaan naar een specifieke categorisering
die de relatie tussen ouderen, kunst en welzijn inzichtelijk maakt. In 1.5 zijn wij
ingegaan op mogelijke typologieën van ouderen in termen van wonen, welzijn,
zorg en geluk maar ook op een mogelijke categorisering van het aanbod.
Verder gaven we de mogelijkheid aan om typologieën in het stimulerings- en
faciliteringsprogramma ‘getrapt’ in te zetten.
Het onderzoek heeft ons geleerd, dat een stimulerings- en faciliterings
programma niet primair gebaseerd moet worden op een categorisering
van ouderen. De onderzoeksbevindingen geven immers op het punt van
ontvankelijkheid voor amateurkunstbeoefening geen duidelijke verschillen te
zien in de derde of vierde levensfase en/of de mate van zelfredzaamheid.
Ook is het niet mogelijk om vanuit het ouderenperspectief een indeling te
maken op basis van kenmerken van de verschillende projecten die een specifieke relatie vertegenwoordigen met de beoogde welzijnseffecten van amateurkunstbeoefening, zoals we die beschreven in 3.1.3.2: kunst als doel op zich;
kunst als middel tot een doel;kunst als strategie; kunst als therapie. Bij alle
deelnemers staan de kunst en het ambitieniveau centraal . Dit neemt uiteraard niet weg dat er (kwetsbare) ouderen zijn waarmee rekening gehouden
moet worden bij initiatieven voor amateurkunst door ouderen als het gaat om
zaken als werving en begeleiding en bereikbaarheid en toegankelijkheid van
de locaties.
Een typologie vanuit de aanbodzijde biedt meer mogelijkheden, zoals een
typologie die gebaseerd is op bepaalde initiatiefnemers, randvoorwaardelijke
hoofdrolspelers en de maatschappelijke settings waarbinnen kunst beoefend
kan worden. Dat heeft ermee te maken dat het stimulerings- en faciliterings
programma zich niet alleen moet richten op - potentiële- deelnemende
ouderen, maar ook op de - mogelijke - initiatieven van individuele kunstenaars, maatschappelijke organisaties en groepen ouderen. Het gaat immers
niet alleen om de levensvatbaarheid van initiatieven en projecten, maar in veel
gevallen ook om de continuïteit ervan.
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De interviews die met initiatiefnemers, begeleiders, ondersteuners, financiers
en andere betrokkenen van de onderzochte projecten zijn gevoerd, in samenhang met hetgeen in zogenaamde projectoverstijgende interviews naar voren
is gebracht, hebben een zekere ordening in enkele kenmerkende krachtenvelden zichtbaar gemaakt. Het gaat daarbij om een specifieke constellatie van
bepaalde hoofdrolspelers in combinatie met hun doelen als grondslag voor
initiatieven voor amateurkunstbeoefening door ouderen.
Deze krachtenvelden dragen meer mogelijkheden in zich dan tot nu toe benut
worden. Om de potentie van deze krachtenvelden tot uitdrukking te brengen
spreken we in het vervolg van speelvelden. Een speelveld wordt opgevat als
een potentieel krachtenveld voor amateurkunstbeoefening door ouderen. Een
speelveld kan getypeerd worden door een specifieke constellatie van sleutelactoren in combinatie met specifieke doelen, die aan initiatieven voor amateurkunstbeoefening ten grondslag liggen.
We onderscheiden drie van deze specifieke constellaties of speelvelden: een
veld waarin amateurkunst een doel op zich is en het eigen kuns initiatief
van ouderen gekoppeld is aan hetgeen professionele kunstenaars hebben te
bieden; een veld waarin maatschappelijke participatie centraal staat zoals in
community art projecten en vluchtelingenprojecten, waarbij de overheid en
andere betrokken organisaties een rol spelen; en een veld waarin amateurkunst
is verbonden met ouderen in en rond zorginstellingen,
Hier geven we een korte omschrijving. In 5.5 werken wij deze speelvelden
nader uit en formuleren wij speelveldspecifieke aanbevelingen. De speelvelden
spelen verder een rol in ons advies voor het instellen van een aantal proeftuinen (5.7.1)
Speelveld Kunst om de kunst
Bij ‘Kunst om de kunst’ spelen zingeving (zoals het zoeken naar een nieuwe
invulling van de 3de / 4e levensfase) en het herontdekken, verder ontwikkelen
of aanboren van talenten een grote rol. Een deel van deze kunstbeoefeningsactiviteiten wordt door traditionele amateurkunstverenigingen georganiseerd,
een ander deel door professionele kunstorganisaties. Een nieuwe trend die zich
steeds meer doorzet zijn informele initiatieven van ouderen zelf en initiatieven
van individuele professionele kunstenaars.
Speelveld Kunst en maatschappelijke participatie van ouderen
In dit speelveld staat de meerwaarde van kunstbeoefening voor maatschappelijke participatie en het welzijn van ouderen centraal. Kunstbeoefening als
voertuig voor maatschappelijke participatie wordt in de huidige praktijk vooral
ingezet bij wijkgerichte community art-programma’s of in andere projecten die
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gericht zijn op participatie. Welzijnsorganisaties spelen hierbij vaak een rol,
m.n. bij de werving van deelnemers.
Speelveld Kunst in de zorg
Bij kunst in de zorg gaat het vooral om de meerwaarde van kunstbeoefening
voor de gezondheid en het welzijn van ouderen. In dit veld denkt men aan
welzijnsorganisaties, zorgcentra, verpleeghuizen.
Deze drie speelvelden spelen in het stimulerings- en faciliteringsprogramma
een centrale rol.
We hebben er al met al voor gekozen om binnen het stimulerings- en faciliteringsprogramma typologieën gefaseerd (getrapt) in te zetten. Een typologie
van het aanbod in termen van speelvelden is als eerste invalshoek leidend en
vervolgens wordt daarbinnen bekeken of ingespeeld kan worden op specifieke
behoeften van ouderen.

5.2

Zichtbaarheid en beeldvorming
Het onderzoek geeft inzicht in de positieve invloed van kunstbeoefening op
het welzijn en de gezondheid van ouderen. Uit de kunstbeoefening ontlenen
ouderen fysieke en psychische gezondheid, erkenning en verbondenheid uit
betekenisvolle sociale contacten, ontspanning en een zinvolle levensinvulling.
Tegelijkertijd levert kunstbeoefening door ouderen ook een maatschappelijke
meerwaarde op. Het versterkt een, vaak al aanwezige, actieve levenshouding
en het leidt tot meer maatschappelijke participatie. De relatie tussen individuele en maatschappelijke meerwaarde is wederkerig en moeilijk van elkaar te
scheiden. De vergrijzingstrend en de meerwaarde van kunstbeoefening voor
ouderen vertalen zich tot nu toe nog maar beperkt in maatregelen die ouderen
faciliteren en stimuleren om kunst te beoefenen.
Zo zijn ouderen als afzonderlijke doelgroep en vergrijzing als dominante
maatschappelijke trend nauwelijks in beeld bij culturele programma’s en
onderzoeken naar kunstbeoefening. De meeste stimuleringsprojecten voor
amateurkunst richten zich op educatieve doelen en de ambitie van ‘culturele
talentontwikkeling’ met als belangrijkste doelgroepen jongeren en bewoners
van achterstandswijken. Een van de uitzonderingen vormt Kunstfactor, die met
een reeks praktijkonderzoeken, artikelen en enkele landelijke bijeenkomsten
de aandacht vestigt op het thema ‘Ouderen en kunstbeoefening’
‘Ouderen zitten niet of nauwelijks in het blikveld van beleidsmakers. Je bent nog te
veel afhankelijk van toeval. De cultuurscout van IJsselmonde bijvoorbeeld, komt uit
het ouderenwerk dus daarmee hebben we dan Verborgen Schoonheid en anderen din
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gen mee gedaan en zij heeft ook die cultuurraad voor senioren ondersteund. Mensen
moeten er zelf iets mee hebben. Er is niet automatisch bij iedereen oog voor. Als er dan
te weinig initiatieven zijn op dat vlak, dan ebt het weer weg. Je moet wel zorgen dat
het meer aan de voorkant, op de eerste rij aanwezig is zeg maar. ’
Uit: interview met Pluspunt/Rotterdam

De positieve impact van kunstbeoefening op het welzijn en de gezondheid van
ouderen is nog onvoldoende bekend, wordt maatschappelijk nog maar mondjesmaat onderkend en veelal ondergewaardeerd. Resultaten van onderzoeken
naar de positieve effecten van kunstbeoefening voor ouderen, zoals dans en
muziek op (ouderdoms)ziekten, krijgen tot nu toe nauwelijks een vertaling in
welzijns- en zorgprogramma’s voor ouderen of in landelijke kunst- en cultuurprogramma’s en -opleidingen. Kunstbeoefening als middel voor maatschappelijke activering van ouderen komt bijvoorbeeld niet voor in Wmo-nota’s.
Voor de deelnemers aan het onderzoek blijken percepties over ‘oud/ouder zijn’
(wat je wel of niet hoort te doen als je op leeftijd bent) geen belemmering te zijn
om kunst te beoefenen. Wellicht heeft dat ermee te maken dat de onderzoeksgroep vooral uit ouderen met een actieve levenshouding blijkt te bestaan.
Uit de interviews met professionele ondersteuners van amateurkunst blijkt
echter dat publieke beeldvorming wel een rol speelt bij het ondersteunen en
verder brengen van activiteiten rondom ouderen en kunstbeoefening. Het
publieke beeld van ouderen en kunstbeoefening is niet negatief, maar ook niet
per definitie positief of krachtig, zoals overwegend het geval is bij jongeren en
kunstbeoefening. Er zijn bepaalde percepties van wat ‘gewoon’ is bij ouderen
en kunst en de interviewpartners noemen ook bepaalde mythes:
‘Mensen zoeken het vaak niet achter zichzelf. Het heeft ook met beeldvorming te
maken, er zijn heel veel mythes zoals: ‘na je 8e leer je nooit meer vioolspelen; na je
40e kan je niet meer pianospelen’. Daardoor worden mensen gehinderd en die bereik
je niet met oproepen in de lokale bladen.’ Uit: interview Hanzehogeschool Groningen
Sommige typen kunstbeoefening worden niet vanzelfsprekend met ouderen
geassocieerd, zoals moderne dans, theater en specifieke muzieksoorten. Als
ouderen daar wel werk van maken, is er meestal veel publieke belangstelling
voor en wordt er vaak positief en met bewondering op gereageerd, zoals bij de
Niet Meer Zo Piep Show en bij projecten van Introdans.
Een andere publiek beeld is dat ouderen vanaf een bepaalde leeftijd vooral
consumenten zijn in plaats van producenten, initiatiefnemers of makers van
kunst.
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Deze drie aspecten, onzichtbaarheid, onderschatting van de impact van kunstbeoefening en de beeldvorming rond ouderen en kunstbeoefening, zijn van
belang voor alle aanbevelingen voor het stimulerings- en faciliteringsprogramma. We veronderstellen dat een grotere zichtbaarheid van ouderen als
doelgroep van kunstbeoefening, een grotere onderkenning van de waarde van
kunstbeoefening voor ouderen met zich mee zal brengen. Hoe meer nieuwe
beelden tegenover oude percepties geplaatst worden, hoe groter de slagkracht
van stimuleringsmaatregelen waarschijnlijk zal kunnen zijn.
Aanbeveling
Wij adviseren om ter ondersteuning van de stimuleringsmaatregelen een beeldvormingscampagne te starten. Deze campagne zou enerzijds praktijkvoorbeelden van ouderen en kunstbeoefening zichtbaarder moeten maken en anderzijds
de resultaten tonen van toegespitst onderzoek naar de impact van kunstbeoefening op de gezondheid van ouderen, hun zorgconsumptie en maatschappelijke
participatie, en naar de betekenis ervan voor de lokale gemeenschap.
Een dergelijke campagne kan zich zowel richten op de projecten die in het
kader van het stimulerings- en faciliteringsprogramma uitgevoerd worden
als op innovatieve projecten die reeds plaatsvinden. Het is daarbij van belang
gebruik te maken van populaire media voor ouderen, zoals televisie en tijdschriften, maar ook van nieuwe sociale media, waarvan ouderen in toenemende mate gebruik maken.
Stichting Ideële Reclame (SIRE) kan bij een campagne een belangrijke rol
spelen.

5.3

Werken met ouderen, deskundigheidsbevordering van
artistieke begeleiders
Professionele begeleiding door een kunstenaar of docent is een belangrijke
stimulerende factor voor kunstbeoefening door ouderen. Essentiële vaardigheden van de artistieke begeleiders zijn het ontwikkelen van een dubbeltalent
(artistiek en sociaal), het rekening houden met leeftijdsspecifieke factoren bij
de werving en begeleiding van ouderen en het ondernemend en vindingrijk
kunnen opereren in de speelvelden kunst, maatschappelijke participatie en
zorg.
Deze factoren spelen slechts een beperkte rol in de huidige opleidingspraktijk. Kunstvakopleidingen bijvoorbeeld zijn overwegend gericht op een disciplinaire indeling, een indeling in soorten kunsten. ‘Lifetime-learning’ is geen
uitgangspunt of doelstelling voor opleidingen van kunstdocenten. Zo komen
kunststudenten wel in aanraking met talentontwikkeling en cultuureducatie, tevens speerpunten voor amateurkunst. Maar talentherontdekking of het
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verder ontwikkelen van talenten op latere leeftijd komen niet voor in kunstcurricula. Studenten krijgen tijdens hun opleiding weinig gelegenheid om kennis
te maken met de praktijk van kunstbeoefening door ouderen.
Bij de begeleiding van amateurkunstactiviteiten voor ouderen spelen leeftijdsspecifieke factoren een rol, die in de huidige opleidingspraktijk niet aan bod
komen:
‘Geen van de opleidingen heeft eigenlijk een doelgroepenspecificatie. Verondersteld
wordt dat kunstenaars dat in de praktijk leren.’
Uit: interview met Cultuur Ondernemen en CAL XL

Leeftijdsspecifieke elementen die van belang zijn bij de begeleiding zijn:
aandacht voor het levensverhaal van de deelnemers, het rekening houden met
een ander tempo van de deelnemers (vergeleken met het tempo van jongeren),
persoonlijke aandacht voor individuele verwachtingen en behoeften vanuit hun
levensgeschiedenis én vanuit de behoefte aan zingeving in de 3de of 4de levensfase, het rekening houden met bepaalde beperkingen, zoals aanpassingen
i.v.m. beperkt gehoor en verminderde lenigheid
‘De levenservaring en de verwachtingen van ouderen zijn essentieel anders dan die
van jongeren en volwassenen. …. Ze hebben ander onderwijs gehad, ze hebben andere
verwachtingen. Dat heeft invloed op de relatie docent-leerling. Die is veel gelijkwaar
diger. Vaak hoor je van docenten dat ouderen zoveel praten. Dat moet je niet als
probleem zien, maar juist als bron voor je lessen. Het biografische aspect speelt mee:
je kunt een oudere hebben die zijn/haar gehele leven gegrepen is door Chopin en een
bepaald stuk wil leren spelen. Zo’n vraag zal je nooit van een kind krijgen. Als docent
moet je daar iets mee doen. En als het niet in de volle breedte lukt, kun je dan een een
voudiger setting bieden waarbij het nog wel Chopin blijft.
Uit: interview met Hanzehogeschool Groningen

‘Als docent moet je weet hebben van allerlei fysieke of psychische belemmeringen die
zich kunnen voordoen zoals informatieverwerking, inslijpen van gewoonten (bij
viool en piano sterk), gehoor, zicht etc. Maar we willen het lesgeven aan ouderen
niet problematiseren. De diversiteit is net zo groot als bij andere leeftijdscategorieën.
Wanneer iemand moeite heeft met noten lezen, richt je dan op het uit het hoofd leren
spelen en improvisatie (bij Jazz gemakkelijker dan bij klassiek). Gehoorapparaten
zijn afgesteld op spraak, stel die in op muziek; lever leesbrillen voor de afstand tot de
bladmuziek (ouderen hebben vaak alleen een dichtbij leesbril en een bril voor TV kij
ken).
Uit: interview met Hanzehogeschool Groningen
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Daarnaast zijn er specifieke vaardigheden van kunstenaars nodig, die kunst
maken met en les geven aan ouderen met bepaalde ziekten, zoals de ziekte van
Parkinson en dementie. De opleidingsmarkt voorziet hier tot nu toe niet in.
Artistieke begeleiders moeten over de vaardigheid beschikken om de kwaliteit
van kunst hoog te houden en tegelijkertijd aan te sluiten bij de leefwereld en
mogelijkheden van de deelnemers. Dit zijn uiteraard geen leeftijdsspecifieke
vaardigheden; ze zijn ook nodig voor het begeleiden van andere amateurkunstenaars en voor community-artprojecten. Deze vaardigheden komen in de
opleidingen nog onvoldoende aan bod.
‘…bovendien zijn veel professionele kunstenaars niet toegerust om met amateurs aan
het werk te gaan. Net als bij community art activiteiten missen kunstenaars daar
voor vaak bepaalde kwaliteiten, zoals sociaal-pedagogische capaciteiten, inlevings
vermogen en de vaardigheid om hun eigen kunstopvattingen minder voorop te stel
len.’
Uit: interview met Cultuur Ondernemen/CAL XL
Deze bevindingen sluiten aan bij een scherpe analyse van de kunstopleidingen
die in opdracht van Kunstfactor in 2009 is uitgevoerd: ‘Er is te weinig competent kader beschikbaar om aan de vraag vanuit de actieve kunstbeoefening te
kunnen voldoen. De HBO-opleidingen zouden meer aandacht moeten besteden aan amateurkunst en de rol van professionals daarin. De curricula van
kunstvakopleidingen sluiten didactisch én inhoudelijk onvoldoende aan bij de
vraag vanuit de amateurkunst (de arbeidsmarkt). Dit geldt voor de meer traditionele kunstvormen en de verenigingen, maar ook voor nieuwe ontwikkelingen
als community arts.’Bron: Analyse amateurkunst, Kunstfactor2009’
Studenten krijgen tijdens hun opleiding weinig gelegenheid om kennis te
maken met de praktijk van kunstbeoefening door ouderen en de ouderenzorg
‘Voor veel studenten is het nog een beetje een ver van mijn bed show (muziekles geven
aan ouderen), maar als ze ermee te maken krijgen, dan vinden ze het prachtig.’
Uit: interview met Hanzehogeschool Groningen

Verder blijkt het begeleiden van amateurkunstenaars en community-artprojecten in de kunstwereld eerder belemmerend dan bevorderend voor een kunstenaarscarrière te zijn. Hier valt nog een hele wereld te winnen.
‘Kunstenaars die actief zijn op het gebied van community art krijgen soms het advies
om twee cv’s te maken: een met en een zonder hun community art-werk. Want veel
mensen in de kunstsector vinden nog steeds dat kunst bij community art te onderge
schikt is. Daarom is de combinatie kunst en wijken in de ogen van velen nog steeds
‘not done’.
Uit: interview met Cultuur Ondernemen en CAL XL
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Een ander knelpunt tenslotte is het feit dat studenten tijdens hun opleiding
weinig geconfronteerd worden met beleidsmatige, financiële en organisatorische randvoorwaarden om praktijken van kunstbeoefening (door en met
ouderen) mogelijk te maken.
Aanbeveling
Kunstvakopleidingen moeten worden toegerust op het gebied van deskundigheidsbevordering op het werken met ouderen. Dat kan bijvoorbeeld door in de
opleiding een module op te nemen over het werken met ouderen of er een afstudeervariant van te maken. Ook is het denkbaar om aan de postinitiële opleiding
over Community Art een module over werken met oudere amateurkunstenaars
toe te voegen. Een mogelijkheid om kunststudenten kennis te laten maken met
de praktijk, is het ‘adopteren’ van interessante informele initiatieven, wijkprojecten of zorginstellingen door een opleidingsinstituut.

5.4

Kwaliteitsverbeteringen aanbod en initiatieven
In dit hoofdstuk gaan we in op de volgende vragen:
Wat zijn belangrijke factoren voor het succesvol werven en begeleiden van
ouderen bij het actief beoefenen van amateurkunstbeoefening? Welke factoren
dragen bij aan een sterke organisatie van een initiatief en hoe kunnen zwakke
punten van initiatieven versterkt worden? Op basis van ons onderzoek zijn
werkbare factoren inzichtelijk geworden die kunnen bijdragen aan een betere
stimulering van ouderen en facilitering van initiatieven voor kunstbeoefening
door ouderen.

5.4.1 Stimulerend werven van deelnemers
Aantrekkelijke PR en werving via media zijn wel belangrijk, maar stimuleren
ouderen meestal niet voldoende om mee te doen met amateurkunstactiviteiten. De volgende factoren spelen een belangrijke rol bij stimulerende manieren
van werven: verkenning van de doelgroep en de afstemming van het aanbod
daarop, persoonlijke benadering en outreachend samenwerken. Hoewel voor
alle drie factoren relatief veel tijd nodig is, betaalt deze tijdsinvestering zich
meestal terug. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld ook ouderen bereikt
worden, die in eerste instantie niet ontvankelijk zijn voor kunstbeoefening.
Ook maken deze factoren het mogelijk om beter aan te sluiten bij de leefsituatie en de motivaties van potentiële deelnemers wat van meerwaarde is voor
de begeleiding en de continuïteit van deelname. Verder maakt het de organisatie mogelijk om bijtijds rekening te houden met eventuele fysieke en andere
belemmeringen van de deelnemers.
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Verkenning doelgroep en afstemming aanbod
Een initiatiefnemer moet helder in beeld hebben voor welke ouderen de activiteit bedoeld is en welke doelstellingen hij/zij met het aanbod nastreeft, verdergaand dan: ‘ouderen stimuleren om kunst te beoefenen’. De werving moet afgestemd
worden op de leefsituatie en leefstijl van de ouderen én de doelstellingen van
het aanbod. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat in een zorgcentrum met veel
oudere vrouwen die vroeger te maken hadden met textiele werkvormen veel
animo is voor het maken van quilts of voor een ‘wildbreiproject’. Doelstellingen
daarbij kunnen zijn: het (her)ontdekken en ontwikkelen van artistieke vaardigheden, onderlinge sociale contacten en verbondenheid en maatschappelijke
winst door producten voor anderen te maken.
Belangrijk is om de doelgroep voorafgaand aan een initiatief zo goed mogelijk goed in beeld te krijgen. Gaat het om ouderen die al ontvankelijk voor zijn
voor kunstbeoefening omdat ze vroeger ook actief kunst beoefend hebben of
gaat het om ouderen voor wie kunstactiviteiten helemaal nieuw zijn? Betreft
het een activiteit, waarmee de potentiële deelnemers vertrouwd zijn? Zijn het
ouderen met een actieve levenshouding, die op zoek zijn naar sociale contacten of juist naar een uitdaging? Of sociaal kwetsbare ouderen voor wie vooral
sociale veiligheid en gezelligheid van belang zijn? Gaat het om ouderen die hun
specifieke kunstvaardigheid verder willen scholen of om ouderen die vooral op
zoek zijn naar ontspanning?
De antwoorden op deze vragen bepalen de manier van werving, de tone of voice
en de vindplaatsen, maar ook de samenwerkingspartners bij de werving. In alle
situaties moet er rekening worden gehouden met voldoende tijd en aandacht
voor het uitleggen van de activiteit, zeker als het om activiteiten gaat die niet
‘gebruikelijk’ zijn voor de deelnemers.
‘Dit soort projecten hebben meer uitleg nodig daarom houden de ouderenadviseurs
een voorlichting over de activiteiten….Toen we ermee begonnen hebben we een bij
eenkomst georganiseerd met de wethouder en veel pr eromheen en verschillende oude
renbonden uitgenodigd om een voorbeeld te geven over hoe een activiteit in zijn werk
gaat. Zo hebben we bijvoorbeeld de bezoekers de vraag gesteld of zij wel eens een
muziekinstrument bespelen, daar reageerde een stuk of twintig mensen op en daar uit
weer nieuwe deelnemers ontstaan. Eigenlijk zou je dit een keer in de twee jaar moeten
organiseren in de dorpen.
Uit: interview met Welzijnsorganisatie De Wering
Persoonlijke benadering: door de initiatiefnemer zelf en mond-tot-mond
Een persoonlijke stimulerende benadering is voor de werving veelal cruciaal,
ongeacht om welk soort aanbod het gaat. Soms gaat het dan om de persoonlijke inzet van de initiatiefnemer(s). Maar vaak werkt het nog beter als een
bekende of een vertrouwenspersoon een oudere op een kunstaanbod attendeert, hem/haar vraagt mee te gaan.

185

186

LESI Kunstbeoefening met ambitie

‘Werven is erg moeilijk, ik plaats oproepen in het gemeentenieuws, dorpskrantjes
en regionale dagbladen maar dat blijkt toch niet te werken. Mensen hebben het wel
gelezen maar ze doen er niets mee, het moet via mond-tot-mondreclame of ze moeten
gevraagd worden. De begeleiders kennen veel mensen en vragen of de aanwezige deel
nemers iemand willen meenemen.’ Uit: interview met welzijnsorganisatie de Wering
Outreachend (samen)werken
Outreachend (samen)werken is een andere stimulerende factor voor werving.
Een belangrijk kenmerk van outreachend werken bestaat uit het leggen van
contacten met informele verbanden en organisaties via wie een persoonlijke
benadering van deelnemers en mond-tot-mond werving mogelijk is, bijvoorbeeld via ouderenwerkers, ouderenorganisaties, maar ook onorthodoxe partners en samenwerkingsverbanden, zoals fysiotherapeuten voor dansactiviteiten, een (reis)boekhandel voor een cursus verhalen vertellen.
‘Ga op zoek naar partners die bepaalde groepen ouderen goed kennen (het netwerk
hebben) en ze ook kunnen bereiken. Ga je gebouw uit en de wijken in, durf samen te
werken met ongewone partners, van woningcorporatie tot zorginstellingen, van fit
nesscentra tot Surinaamse eethuisjes, van welzijnsorganisaties tot ouderenbonden.’
Uit: interview met Kunstgebouw

Outreachend werken is tegelijkertijd ook meer dan ‘de wijk ingaan’. Het heeft
ook betrekking op een proactieve benadering en op het verleiden van mensen
om mee te doen door aan te sluiten bij hun leefwereld. Bovendien is het een
belangrijke manier van netwerkopbouw en het inbedden van een activiteit in
een bredere context. Deze twee factoren zijn tevens belangrijk voor de organisatiekracht en continuïteit van een initiatief/aanbod. Om toegang te krijgen tot
de leefwereld is samenwerking met andere welzijnsprofessionals onmisbaar,
zoals bijv. ouderenadviseurs en -werkers, maatschappelijk werk, sociaal-culturele werkers, opbouwwerk en activiteitenbegeleiders in de zorg e.a..
Wervingmiddelen
Rekening houdend met bovengenoemde succesfactoren kunnen vervolgens
diverse middelen ingezet worden die de interesse van ouderen in kunstbeoefening stimuleren, zoals
■■ passieve kunstparticipatie als wegbereider voor actieve kunstbeoefening;
‘Er is begonnen met twee voorstellingen waarbij de begeleidende docenten zowel een
verhaal vertelden als speelden. Daarna konden mensen naar een werkplaats en pas
daarna hoefden ze zich te verbinden aan een voorstelling.’
Uit: interview met ‘Kunst in de Wijken’/Delft, Senioren! Muzikaal wijktheater
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interesse wekken via kortere cursussen van kunstencentra, al dan niet ‘op
locatie’: de plekken waar ouderen al komen of wonen;
■■ voor kwetsbare ouderen, die te maken hebben met lichamelijke beperkingen, ‘all-in arrangementen’ aanbieden: kunstactiviteit incl. maaltijd,
vervoer van en naar huis.
Men moet oog houden voor randvoorwaardelijke aspecten zoals toegankelijke gebouwen en ruimtes; het organiseren van aanbod overdag en vooral
op zondag; het doorgaan in vakantietijd voor met name de meer kwetsbare
ouderen.
■■

5.4.2 Stimulerend begeleiden van deelnemers
Net als voor de werving gelden ook voor het begeleiden van oudere deelnemers
specifieke succesfactoren. Deze zijn essentieel zijn voor de motivatie van deelnemers om te blijven meedoen. De onderstaande factoren zijn ook van belang
bij kunstactiviteiten die voor een bredere doelgroep bedoeld zijn en waar
ouderen aan deelnemen.
Artistieke begeleiding met kwaliteit
Professionele begeleiding door een kunstenaar, kunst in de hoofdrol en het
streven naar kwaliteit, dat zijn cruciale factoren voor de motivatie van deelnemers. Voor hen betekent kwaliteit dat ze serieus worden genomen. Ze willen
iets leren en ze willen hun ambities kunnen verwezenlijken. Dat dat in de
praktijk heel verschillende vormen en niveaus kan betekenen, blijkt uit de
volgende twee citaten: van de ‘Niet-Meer-Zo-Piep-Show’ en het ‘Klassiek Café’
in Amsterdam.
‘Je gaat niet voor het automatisme, je gaat ervoor alsof het de eerste keer is dat je zingt.
We worden heel erg streng begeleid: “Dat hoort niet zo hè, wees je ervan bewust dat je
twee uur lang op het toneel zit. Iedereen ziet hoe jij kijkt”. Zulke aanwijzingen krijg je
voortdurend. En terecht … je kan niet zomaar wat aanklunzen, je moet echt werken.
Uit: interview met respondent van de NMZPS

‘… er zijn een aantal mensen die jaren niet gezongen hebben door omstandigheden
(ziektes en noem maar op of die niet meer durven of die iets aan hun hart mankeren)
en die komen dan hier en die worden weer helemaal enthousiast. Het is laagdrempe
lig natuurlijk. En wij pushen dat van: kom op, gezellig een liedje zingen. Nou, als
het niet gaat, dan doe je het gewoon niet. Je hoeft geen wereldprestatie te leveren. En
zo zijn er toch een paar mensen die weer gaan zingen. Hartstikke leuk. Mensen heb
ben weer een hobby, ze hebben er weer plezier in.’
Uit: interview over Klassiek Cafe Amsterdam
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De professionaliteit van de kunstenaar uit zich ook in de omgang met de deelnemers: hij of zij laat de deelnemers in hun waarde, ze worden serieus genomen
en niet als zorgvragers of ouderen met beperkingen benaderd.
‘Een kunstenaar die samen met anderen kunst maakt, moet sociale vaardigheden en
inlevingsvermogen hebben.
Hij/zij moet ook bereid zijn om de kunst in dienst te stellen van degenen met wie hij/
zij werkt. En in staat zijn om de kunst mee te laten groeien met de deelnemers. Dat
betekent niet dat de artistieke waarde vermindert. Maar de sociale aspecten en de
kunstaspecten moeten goed in balans zijn.’ Uit: interview met Cultuur Ondernemen
Persoonlijke sociale begeleiding met aandacht voor het groepsproces
Vertrouwdheid met een groep, een goede sfeer en de sociale betekenis van de
activiteit wegen voor veel deelnemers zwaar. Aandacht voor het groepsproces
en de sfeer zijn dan ook belangrijke punten voor de begeleiding, gecombineerd
met persoonlijke begeleiding op sociaal niveau, al dan niet met een leeftijdsspecifieke insteek. De meeste oudere deelnemers waarderen het bijvoorbeeld
als er persoonlijke aandacht is, aansluiting gezocht wordt bij hun levensverhaal, voldoende tijd is voor hun eigen leertempo, als er rekening gehouden
wordt met hun persoonlijke mogelijkheden en beperkingen, maar zonder hen
op hun leeftijd of beperkingen aan te spreken.
Of een groep twee begeleiders nodig heeft - één voor de artistieke en één voor
de sociale begeleiding - hangt af van de mogelijkheden van de betreffende
kunstenaar en van de aard van de activiteit. Uit de onderzochte casussen blijkt
een sterke voorkeur te bestaan voor de combinatie van beide soorten begeleiding in één persoon.
Volgens ervaringsdeskundigen heeft een scheiding tussen artistieke en sociale
begeleiding ook voordelen:
‘Je moet zorgen dat je een plek hebt, dat het warm is, je hebt een goede kunstenaar
nodig. Je hebt naast die kunstenaar bijna altijd een groepsbegeleider nodig. Er is
altijd wat aan de hand. Je moet mensen gastvrij ontvangen. Het ging over voor
waarden toch? Ik denk waar mensen behoefte aan hebben, oprechte aandacht is. Heel
veel mensen vertellen graag hun verhaal.’ Uit: interview met Kunst in de Wijken/
Delft: Senioren! Muzikale wijktheatervoorstelling

Publieke waardering
Een performance - expositie, optreden, voorstelling - als onderdeel van de activiteit, kan onmisbaar zijn voor de motivatie van deelnemers. Het verlangen
naar publieke waardering voor de kunstprestatie kan voor veel deelnemers een
belangrijke persoonlijke opbrengst en bepalende factor zijn om met de activiteit door te gaan.
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‘Eigenlijk doet het publiek het voor ons. Zo zit het echt in elkaar volgens mij. Want
dat is ook het leuke ervan, dat zij dat ook weten, dat zij er echt zijn voor ons en dat
maakt het publiek ook heel lief voor ons. Zij vinden het leuk om te geven en wij krij
gen na een heleboel werk toch ook iets terug.’
respondent NMZPS
Podiummomenten versterken de eigenwaarde en bieden deelnemers iets om
naar toe te werken en zich daarvoor in te zetten; hun prestatie wordt serieus
genomen. Een podiummoment is ook een manier om andere mensen in aanraking te brengen met de betreffende kunstactiviteit.
Er werden 13 uitvoeringen gegeven en in totaal 750 bezoekers bereikt. Dat zijn men
sen die normaal niet naar voorstellingen gaan. Het succes was groot. Mensen in de
zaal waren enthousiast, herkenden veel en bleven na voor een discussie.’
Uit interview over Kunst in de Wijken/Delft, Senioren! Muzikaal wijktheater

Ook dragen podiummomenten bij aan de zichtbaarheid en een positieve beeldvorming over ‘Ouderen en beeldvorming’.
5.4.3 Een sterk organiserend vermogen, passende ondersteuning en passende

financiering
In deze paragraaf beschrijven we eerst de knelpunten in de huidige situatie van
amateurkunstinitiatieven, zoals die naar voren kwamen uit de 12 onderzochte
projecten en de aanvullende interviews en vervolgens geven wij de kenmerken
van sterke organisaties, passende ondersteuning en passende financiering
weer.

Huidige situatie
Organisatiekracht
De organisatiekracht van veel amateurkunstinitiatieven van en voor ouderen is
beperkt. Veel initiatieven staan op zich zelf, hebben een beperkt netwerk en zijn
niet in een groter geheel ingebed, de financiering is meestal tijdelijk en gebrekkig. Het organiserend vermogen en continuïteit hangen vaak af van één drijvende kracht. Voor veel projecten is het risicovol als de aanjager wegvalt en er
personele wisselingen zijn. Dat kan de reden zijn waarom een project uit elkaar
valt. De meeste initiatiefnemers en deelnemers zijn doeners die met inhoud
aan de gang willen. Ze willen en kunnen een groot deel van hun (beperkte) tijd
en energie meestal niet besteden aan organisatie, marketing, financiering en
verantwoording van een activiteit.
‘Want ze willen vertellen, ze willen helemaal niet regelen. Dat is ook een andere tak
van sport.’
Uit: interview met Pluspunt
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Bij een groot deel van de initiatieven is sprake van een grote kracht en inzet van
vrijwilligers.
‘Vrijwilligers vervullen bijvoorbeeld in een vereniging een bestuursfunctie of verrich
ten taken voor de pr, kleding, decors, catering of logistiek. Meer dan een half miljoen
50-plussers is actief als vrijwilliger in de amateurkunst: 8% (ruim 260.000) van de
50- tot 65-jarigen en 10% (247.000) van de 65-plussers.’
Factsheet Senioren en Kunstbeoefening 2010, Kunstfactor

Financiering
De financiering van de meeste amateurkunstprojecten voor/door ouderen
betekent voor initiatiefnemers vaak sprokkelwerk en kost veel tijd. De financieringsbronnen zijn meestal: veel verschillende subsidiegevers met uiteenlopende subsidiecriteria per project (gemeente, provincie, rijk, fondsen); eigen
middelen en eigen bijdragen deelnemers; kaartverkoop en sponsorgelden. De
problemen m.b.t. de financiering zijn divers:
■■ Eén van de subsidieproblemen bij kunstbeoefeningprojecten door ouderen
op het snijvlak van welzijn en kunst, is dat projecten welzijnssubsidies
mislopen omdat kunst een dominante factor is en welzijnsdoelstellingen
volgens de subsidiegevers onderbelicht zijn en andersom, dat kunstsubsidies niet verstrekt worden omdat de sociale aspecten te centraal staan en
kunst ‘slechts’ een middel is voor sociale contacten.
‘Net als in de jaren 80 speelt het spanningsveld welzijn versus kunst in het aanvragen
van financiering. Te veel het één of te veel het ander. Kunst als middel of als doel?’
Uit: interview met Pluspunt/Rotterdam
■■

Bij kunstbeoefening door ouderen ontstaan naast verenigingen steeds
vaker informele initiatieven die geen juridische organisatievormen kennen,
met een privépersoon of zzp’er als initiatiefnemer.
‘Er zit zelf niet genoeg organisatiekracht bij de vertellers dat ze een stichting gaan
oprichten en alles zelf kunnen regelen. Of ze (de initiatiefnemer) moet een stichting
oprichten maar wie moet dan in het bestuur?
Uit: interview met Pluspunt/Rotterdam

Subsidieverstrekking aan particuliere en commerciële initiatiefnemers is tot
nu toe nog niet gebruikelijk. Slechts enkele fondsen, zoals het RCOAK en
Sluyterman van Loo, wagen zich daar soms aan:
‘Formeel steunen we alleen stichtingen en verenigingen, zonder winstoogmerk. Ook
daar is dus die verandering in. Juist heel veel creatieve mensen of mensen met ideeën
gaan als zzp’er door het leven, die zijn niet meer verbonden aan een organisatie. Dat
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geldt voor steeds meer mensen, ook voor mensen die zorg leveren, maar voor kunste
naars helemaal. Kunstenaars werken over het algemeen niet in dienstverband. We
beginnen er langzamerhand anders tegen aan te kijken.’
Uit: Interview met Sluyterman van Loo
■■

De huidige gemeentelijke en provinciale subsidiesystemen zijn onvoldoende toegerust op informele losse initiatieven, waar een persoon de motor van
is in plaats van een organisatie.
‘Het hele subsidiestelsel is gebaseerd op een systeem dat eigenlijk al niet meer bestaat.
Het stamt nog uit de tijd van volksdanscursussen en scoutingaanbod en traditionele
fanfares . Nu zijn er veel nieuwe organisatievormen en structuren om met elkaar cul
tuur te maken. Er moet dus een systematiek komen die toegepast kan worden op deze
nieuwe vormen en het nieuwe werken in het veld. Bijv. een systematiek waarmee
veel meer losse initiatieven gesteund kunnen worden. Het is nog niet bekend hoe het
nieuwe systeem eruit moet komen te zien.’
Uit: interview met Culturalis

■■

Initiatieven voor ouderen en kunstbeoefening hebben door de recente bezuinigingen in de maatschappelijke sector met een driedubbele verandering te
maken: het wegvallen of inkrimpen van ondersteuning en financiering op het
gebied van welzijn, zorg én kunst. Dat geldt niet alleen voor het wegvallen van
individuele projectsubsidies, maar ook voor het wegvallen van delen van de
maatschappelijk-culturele ondersteuningsstructuur in de welzijns- en kunstwereld.

Ondersteuningsaanbod
Eén probleem van kleinschalige initiatieven op het gebied van kunstbeoefening
door ouderen is dat veel initiatiefnemers niet de weg kennen om aan ondersteuning te komen. Ze weten niet waar ze moeten aankloppen en zijn niet thuis
in de ondersteuningsnetwerken en steunfuncties.
‘Er zijn wel plekken waar je als informeel initiatiefnemer terecht kunt, maar dan moet
je wel de weg weten. Bijvoorbeeld de consulent van het Rotterdams Amateurtheater.
Of een consulent van de SKVR, consulent amateurdans, consulent muziek, consulent
beeldend. En die hebben ook een heel klein taakje op het gebied van amateurkunst.’
Uit: interview met Pluspunt

Met de terugtrekkende rol van de overheid komt een deel van de ondersteuningsstructuur voor kunstbeoefening onder zware druk te staan. In sommige
gemeenten en regio’s zijn of worden nieuwe servicebureaus en ondersteuningspools voor amateurkunst en kunstinitiatieven opgericht. Een eerste
vluchtige analyse laat zien dat de meeste steunfuncties geen doelgroepspecifiek aanbod hebben voor ouderen en kunstbeoefening. Het is nog niet duide-
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lijk of ze specifieke ondersteuning bieden aan kleinschalige kunstinitiatieven
en amateurkunstgroepen voor de behoeften die in dit onderzoek naar voren
komen. Bijvoorbeeld op het gebied van innovatieve financiering, samenwerking met grote organisaties in de kunst of zorg, deskundigheidsbevordering
m.b.t. organiserend vermogen. De indruk is dat de ondersteuningsteams
vooral vanuit de kunstsector worden ingestoken, in plaats van interdisciplinair.
In de welzijnssector zijn opbouwwerkers, sociaal-cultureel werkers en vrijwilligerscentrales de ondersteuners van initiatiefnemers of verenigingen op het
gebied van ouderen en kunstbeoefening. Zij ondersteunen meestal vanuit een
netwerk- en makelaarsrol en met praktische faciliteiten zoals ruimtes en pr.
Ook wat deze ondersteuningsfuncties betreft is sprake van een ingrijpende
bezuinigingsslag.

Kenmerken van initiatieven met een sterk organiserend vermogen
Een initiatief van/voor ‘Ouderen en kunstbeoefening’ met een sterk organiserend vermogen:
■■ heeft een gedreven en ondernemende initiator, die ook in staat is om als
intermediair en verbinder op te treden tussen deelnemers en andere organisaties en projecten;
■■ beschikt over voldoende vrijwilligers of professionals, die de financiering,
projectorganisatie, marketing en verantwoording van het initiatief kunnen
regelen. En die ook externe ondersteuning weten te mobiliseren bij ontbrekende vaardigheden en capaciteiten (zoals marketing, projectplannen,
financiële kennis, verantwoording, sociale begeleiding bij interne problemen, tekort aan vrijwilligers);
■■ is zich bewust van de waarde en kwaliteit van de vrijwilliger en kan voor een
goede begeleiding van de vrijwilligers zorgen en passende deskundigheidsbevordering regelen;
■■ kan (als dat bij de doelstellingen en inhoud past) voor continuïteit zorgen,
verbindt zich daarvoor met een grote organisatie en/of is in staat om
een faciliterend netwerk van stakeholders op te bouwen en te onderhouden. Denkt daarbij ook aan ongewone coalities en netwerkpartners, zoals
Rotaryclubs, brede scholen, reisbureaus, toerismebureaus/VVV’s, regionale televisie e.a.;
■■ is in staat om verschillende financieringsbronnen aan te boren en cofinanciering te regelen;
■■ houdt bij de verantwoording en marketing rekening met de belangen van de
deelnemers, de ondersteuners en de stakeholders;
■■ kan zich handhaven in een veranderend veld, is ondernemend en vindingrijk en kan flexibel inspelen op nieuwe omstandigheden: bijvoorbeeld bij
zwaar weer, als de drijvende kracht uitvalt, als de vaste oefenruimte komt
te vervallen.
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Kenmerken van passende ondersteuning
Een ondersteuningsorganisatie of ondersteuner voor initiatieven m.b.t.
ouderen en kunstbeoefening:
■■ is goed bekend en makkelijk vindbaar, ook voor initiatiefnemers die niet
thuis zijn in een van de professionele ondersteuningswerelden;
■■ is in staat om individueel maatwerk te leveren en slimme en creatieve oplossingen te bedenken;
■■ is op de hoogte van ontwikkelingen, faciliteiten, financiering en andere
ondersteuningsvormen m.b.t. ouderen en kunstbeoefening in andere
sectoren, zoals kunst, participatie en zorg;
■■ richt zich niet alleen op de problemen van initiatieven, maar ook op het
versterken van zwakke punten van initiatieven;
■■ ziet het belang ervan in om ook individuele personen bij het voorbereiden
en uitvoeren van een initiatief adequaat te ondersteunen in plaats van alleen
maar organisaties en is ook in staat om dat voor elkaar te krijgen;
■■ mobiliseert naast professionele ook vrijwillige advieskracht, bijv. van
zzp’ers of ervaringsdeskundigen, en rust deze toe op de vragen van initiatiefnemers.
‘… ik kan me zomaar voorstellen dat je een groepje van tien senioren hebt in een stad
als Rotterdam, of twaalf die je traint op dat soort dingen, van ‘’hoe begeleid ik nou
zo’n productie?’’ Dat zo’n groep zich aan kan bieden als ondersteuner. En dan hebben
ze gewoon net wat bagage meegekregen, je kan ook tegenwoordig eisen stellen van
‘’heeft u die ervaring en vind je het leuk om..?’
Uit: interview met Pluspunt
■■

■■

■■

is goed in ‘makelen’, het leggen van verbindingen tussen initiatiefnemers
met goede ideeën en actoren in de verschillende sectoren, die elkaar niet
goed kennen, elkaar tegenwerken of geen gebruik maken van elkaars
expertise. Deze makelaarsrol is ook belangrijk in situaties als de ‘informele
leiders’ of drijvende krachten afhaken.
stimuleert gemengde amateurkunstverenigingen en -initiatieven om leeftijdsspecifieke factoren toe te passen en faciliteert hen daarbij;
helpt initiatiefnemers bij het organiseren van cofinanciering en nieuwe
financieringsvormen (bijv. crowdfunding à la www.voordekunst.nl).

Kenmerken van passende financiële ondersteuning
Financiers die initiatieven van/voor ouderen en kunstbeoefening passend
willen steunen:
■■ ontwikkelen nieuwe vormen van financiering die passen bij het tijdelijke en
persoonlijke karakter van veel activiteiten. Ze gaan bijv. op zoek naar juridische manieren waarmee ze ook initiatieven van particulieren (individuele burgers of ondernemers) kunnen steunen. Of ze ontwikkelen nieuwe
uitgangspunten voor subsidie, zoals een beperkt basisbudget voor onkos-
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■■

■■

5.5

ten op voorwaarde van ondernemerschap dat de overige kosten op andere
manieren gefinancierd worden;  
ontwikkelen verantwoordingscriteria die passen bij het kleinschalige
karakter van informele initiatieven en de beperkte administratie- en
verantwoordingscultuur van deze initiatieven. Ze eisen bijvoorbeeld geen
impactmeting op projectniveau maar organiseren die met andere financiers gezamenlijk op lokaal of programmatisch niveau. Ook ontwikkelen
ze andere verantwoordingscriteria en methoden voor kleine initiatieven.
Ze stellen bijv. minder eisen m.b.t. vastlegging, overdraagbare methoden,
jaarrekeningen. Ze ontwikkelen een quickscan voor kleine initiatieven, bijv.
bij cofinanciering en als er weinig geld gemoeid is. Ze stimuleren initiatiefnemers om ook aspecten in beeld te brengen die niet gemeten kunnen
worden, maar wel van belang zijn zoals bijvoorbeeld aandacht voor afgeleide successen en effecten m.b.t. zingeving: dat mensen tot hun recht komen
en dat andere mensen bereikt worden door optredens, dat er ontmoetingen
plaatsvinden, dat er onderlinge hulp en zorg kunnen ontstaan en hechte
verbanden tussen vitale en kwetsbare ouderen;
zien ‘duurzaamheid’ van initiatieven niet als hét criterium voor financiering,
maar weten ook tijdelijke/eenmalige kleinschalige initiatieven te waarderen
(bijvoorbeeld tijdelijke initiatieven die ouderen en kunstbeoefening zichtbaar maken en een bijdrage leveren aan een krachtige beeldvorming over
ouderen en kunstbeoefening).

Kwaliteitsverbetering speelvelden
In 5.4 beschreven wij de kwaliteitsverbeteringen die wenselijk zijn op het
gebied van werving, begeleiding, ondersteuning en financiering. Het gaat om
algemene aanbevelingen voor kwaliteitsverbeteringen, die voor een deel niet
specifiek zijn voor projecten gericht op ouderen.
Uit de interviews met betrokkenen van de onderzochte projecten en uit de zogenaamde projectoverstijgende interviews, tekent zich, zoals we al eerder stelden,
een zekere ordening in enkele kenmerkende velden af. Het gaat hierbij om een
specifieke constellatie van bepaalde hoofdrolspelers in combinatie met hun
specifieke doelen als grondslag voor initiatieven van amateurkunst door ouderen.
Deze krachtenvelden dragen meer mogelijkheden in zich dan tot nu toe benut
worden. Om de potentie van deze krachtenvelden tot uitdrukking te brengen
spreken we in het vervolg van speelvelden. Een speelveld wordt opgevat als
een potentieel krachtenveld voor amateurkunstbeoefening door ouderen. Een
speelveld kan getypeerd worden door een specifieke constellatie van sleutelac-
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toren in combinatie met specifieke doelen, die aan initiatieven voor amateurkunstbeoefening ten grondslag liggen.
We hebben drie speelvelden onderscheiden: het speelveld Kunst om de kunst,
waarin amateurkunst een doel op zich is en het eigen vrije tijd initiatief van
ouderen gekoppeld is aan hetgeen professionele kunstenaars te bieden hebben;
het speelveld Kunst en maatschappelijke participatie, waarin maatschappelijke participatie centraal staat, zoals in Community Art projecten en vluchtelingenprojecten, waarbij de overheid en andere betrokken organisaties een rol
spelen; en het speelveld Kunst in de zorg, waarin amateurkunst verbonden is met
ouderen in en rond zorginstellingen, waarbij welzijnsinstellingen een rol spelen.
In deze paragraaf gaan we verder in op deze speelvelden en op de specifieke
aanbevelingen voor deze velden. Het gaat hier specifiek om kunstbeoefening
door ouderen
5.5.1 Kunst om de kunst: ouderen, kunstbeoefening en de amateurkunstsector

Huidige situatie
Centrale spelers in dit veld zijn van oudsher amateurkunstverenigingen, lokale
kunst- en cultuurinstellingen, zoals kunstencentra en muziekscholen, individuele ondernemende kunstenaars en culturele steunfuncties voor amateurkunst. De samenwerking met andere sectoren is beperkt. Bij het stimuleren van
amateurkunst staat cultuureducatie voorop en ligt de nadruk op podiumkunst
en op de doelgroep kinderen en jongeren. Een veel voorkomende doelstelling
is culturele talentontwikkeling. Ouderen zijn geen dominante doelgroep in
deze sector, uitzonderingen daargelaten. Dat geldt ook voor het gemeentelijke
kunst- en cultuurbeleid, dat nauwelijks doelgroepgericht is.
De ondersteuning op lokaal niveau richt zich overwegend op het faciliteren van
amateurkunstverenigingen, niet zozeer op het stimuleren van individuele bewoners om actief amateurkunst te beoefenen. Een nieuwe trend in de amateurkunstsector is het ontstaan van steeds meer ‘informele initiatieven’: mensen vormen
samen met vrienden, kennissen en andere gelijkgestemden een groep, zoeken
een begeleider en maken met elkaar kunst. Dit lijkt een dominante ontwikkeling
voor amateurkunst te worden, die veel invloed op de ondersteuningsbehoefte in
deze sector zal hebben. Het lijkt er ook op dat deze ontwikkeling voor alle leeftijden geldt, dus ook voor de generatie babyboomers.
De toename van informele amateurkunstgroepen leidt mogelijkerwijs ook
tot een herijking van de huidige vraag/aanbodpatronen en tot andere randvoorwaarden voor facilitering en stimulering. Tegelijkertijd kan deze trend
er ook toe leiden dat meer ouderen aan amateurkunst doen, omdat het groeiende aantal informele amateurkunstgroepen de kans vergroot op een passend
aanbod voor individuele behoeften.
Er zijn weinig verbindingen tussen de gevestigde culturele instellingen en
amateurkunstactiviteiten of informele kunstprojecten voor en door ouderen.
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Aanbevelingen voor meer stimulering en betere facilitering van
het speelveld Kunst om de kunst
Aanbevelingen voor kunstencentra en servicebureaus:
■■ Werk meer interdisciplinair
■■ Organiseer samenwerking met partijen uit de welzijns- en zorgwereld, niet
alleen op projectniveau maar ook strategisch.
■■ Betrek ook andere partijen bij het werk, zoals bijv. kerken, die vaak geschikte ruimtes hebben voor koren en schilderclubs
■■ Betrek individueel opererende oudere (amateur)kunstenaars bij talentenjachten en wedstrijden.
Sectorbrede aanbevelingen:
Benoem oudere amateurkunstenaars als prioriteitsgroep bij het ontwikkelen
van nieuwe programma’s en nieuw ondersteuningsaanbod, zoals de nieuwe
ondersteuningspools in de kunstsector, de nieuwe servicecentra (Gelderland),
het nieuwe landelijke kenniscentrum voor de Kunst, bij het opstellen van regioagenda’s van CALXL, bij community art- en cultuurparticipatieprojecten.
■■ Bied bij het opstellen van cursusaanbod ook cursussen op locatie aan (bijv.
workshops in zorgcentra of ateliermiddag in plaatselijk café) en korte
cursussen, om een eerste kennismaking met een kunstvorm laagdrempelig te maken.
■■ Faciliteer amateurkunstverenigingen bij het toepassen van leeftijdsspecifieke voorwaarden.
■■ Stimuleer en faciliteer commerciële partijen om een amateurkunstaanbod
voor ouderen te ontwikkelen (bijv. dansscholen, galerieën, reisorganisaties)
en omgekeerd: richt commerciële businesspoten voor oudere amateurkunstenaars op als onderdeel van culturele centra en muziekscholen.
■■ Maak werk van meer promotie van amateurkunst als manier van zingeving
voor ouderen, o.a. door samenwerking aan te gaan met zingevingorganisaties, bladen en netwerken ( bijv. Agora, Netwerk Levensvragen en Ouderen,
kerken en Humanistisch Verbond, e.a. )
■■

5.5.2 Maatschappelijke participatie: ouderen, kunstbeoefening en sociaal-

culturele participatie
Huidige situatie
Het speelveld rondom ‘Ouderen, kunstbeoefening en sociaal-culturele participatie’ bestaat uit veel verschillende partijen. Hier vinden, op initiatiefen projectniveau, de meeste cross-overs plaats tussen initiatiefnemers en
ondersteuners uit de kunst-, welzijns-, woningbouw- en overheidssector.
De kunstorganisaties en woningcorporaties zijn vooral bij community artprojecten partner voor de aanpak van sociaal-maatschappelijke vraagstukken.
Gemeenten en welzijnsorganisaties spelen bij bijna alle initiatieven een rol.
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Op alle maatschappelijke terreinen zijn eigen kracht, zelfredzaamheid, participatie van burgers, aansluiten bij talenten en kracht van bewoners sleutelwoorden voor beleid geworden. Er is dan ook een breed palet aan sociaal-maatschappelijke doelstellingen: activeren van kwetsbare bewoners, het versterken
van de eigen kracht van bewoners, een betere leefbaarheid en sociale cohesie in
wijken, meer onderlinge sociale contacten tussen bewoners etc.
Bij de meeste activiteiten gaat het om tijdelijke initiatieven in het kader van
wijkverbetering of participatieprogramma’s, het betreft zelden structurele activiteiten.
Sommige van de doelstellingen en activiteiten richten zich expliciet op
ouderen, zonder dat kunst daarbij een rol speelt (zoals bij de uitvoering van
Wmo-doelstellingen) en bij andere doelstellingen is het precies omgekeerd:
kunst staat centraal, maar ouderen zijn geen doelgroep. Dat geldt bijvoorbeeld
voor wijkgerichte community art projecten, waar de belangrijkste doelgroepen
uit jongeren en bewoners met sociaal-economische achterstanden bestaan.
Er zijn weinig structurele ondersteuners op dit speelveld voor de combinatie
sociaal-maatschappelijke participatie en kunstbeoefening. Die zijn er wel voor
de afzonderlijke doelstellingen: welzijnsorganisaties voor sociaal-maatschappelijke participatie en soms ook kunstencentra voor maatschappelijke kunsttoepassingen.
Voor de verbinding van initiatiefnemers met ondersteuners en voor het stimuleren van meer kunst als middel om maatschappelijke doelstellingen te bereiken, zijn in de laatste jaren in veel plaatsen, vooral in de grote steden, nieuwe
ondersteuningsfuncties ontstaan, zogenaamde cultuurondersteuners. Zij zijn
aan het werk onder de naam cultuurscouts, -intendant, -aanjager of cultuurmakelaar. Een belangrijke doelstelling van hun werk is het stimuleren van participatie in de samenleving en het stimuleren en faciliteren van cultureel talent
in wijken, vooral bij jongeren. Zij werken meestal in dienst van een culturele
lokale uitvoeringsorganisatie, zoals een kunstencentrum, met een gemeente
als opdrachtgever. Partners in hun werk zijn behalve gemeentelijke afdelingen
het onderwijs, culturele- en welzijnsorganisaties en woningcorporaties.
Tot nu toe zijn er weinig voorbeelden te vinden waar deze functies ook opdrachten uitvoeren waarbij ouderen als doelgroep van kunstbeoefening centraal
staan, maar hier liggen zeker kansen.
Tussen kunst- en welzijnsorganisaties, die elkaar in dit speelveld vaak tegenkomen, vindt in beperkte mate samenwerking plaats. Meestal betreft dat samenwerking op projectniveau. Er zijn weinig informatie uitwisselingen en samenwerkingsvormen te vinden op beleids- en programmaniveau van organisaties.
Het SCP constateert in 2010 in haar rapport ‘Mogelijkheden tot kunstbeoefening in de vrije tijd’: ‘Helaas zijn er weinig gegevens over de omvang van mogelijkheden tot kunstbeoefening binnen het sociaal-cultureel werk’.
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Kunst- en cultuurinitiatieven werken met welzijnsorganisaties vooral samen bij
het werven van deelnemers (met name als het om kwetsbare ouderen gaat) en
voor het gebruik van buurtaccommodaties. Welzijnsorganisaties zelf nemen
weinig het voortouw om samen met individuele kunstenaars en kunstorganisaties initiatieven van en voor ouderen op te zetten of hen in te schakelen voor
participatieprojecten met ouderen. Hun netwerken in en kennis van de buurt
zijn belangrijke kwaliteiten die nodig zijn om deelnemers voor projecten van en
voor ouderen te vinden. Projecten in dit speelveld worden vooral gefinancierd
door provincies, gemeenten, woningcorporaties en fondsen. Door de afbouw
van kunst- én welzijnssubsidies wordt dit speelveld dubbel getroffen.

Aanbevelingen voor meer stimulering en betere facilitering van
het speelveld maatschappelijke participatie
Aanbevelingen voor overheden (gemeenten, provincie en ministeries):
■■ Neem kunstbeoefening voor ouderen op in beleidsprogramma’s m.b.t.
participatie en gezondheid, zoals bijv. Meer bewegen voor ouderen,
Nationaal programma ouderenzorg, Active aging, Wmo-beleidsplannen,
programma’s tegen sociaal isolement, woonservicewijken, wijkvernieuwing.
■■ Neem bij aanbesteding van welzijns- en zorgdiensten verbindingen m.b.t.
kunstparticipatie van ouderen als aanbestedingseis op.
■■ Benoem in community-art projecten ouderen naast jongeren als doelgroep.
■■ Voeg cultuurscouts aan sociale wijkteams toe, samen met maatschappelijke
werkers, opbouwwerkers en wijkverpleegkundigen.
■■ Maak verbindingen tussen welzijnswerk, wijkgericht werken en cultuur
beleid
Aanbevelingen voor Initiatiefnemers en ondersteuners van amateurkunst voor
ouderen:
■■ Sluit met projecten die gericht zijn op ouderen en kunstbeoefening meer
aan bij bovengenoemde voorbeelden van gemeentelijke doelstellingen en
programma’s.
Aanbevelingen voor cultuurscouts en initiatiefnemers van community-art
projecten:
■■ Zie ouderen expliciet als doelgroep voor kunstprojecten en stem werving en
begeleiding op deze groep af.
Aanbevelingen voor welzijnsorganisaties:
■■ Laat beter zien wat de kracht en toegevoegde waarde is van welzijnsorganisaties als partners bij het organiseren van kunstinitiatieven voor ouderen,
zoals hun netwerkfunctie in de wijk, accommodaties, bereik van vitale én
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■■

kwetsbare ouderen voor kunstprojecten. Bouw deze sterke kanten uit zet
deze meer in de markt, vooral in de kunstsector.
Zet kunst meer in als voertuig voor het activeren van mensen en schakel
vaker individuele kunstenaars in als partner in wijken voor meer activering.

Aanbevelingen voor kunstorganisaties:
Laat welzijnsorganisaties meer inzien wat de kracht van kunst kan zijn en
hoe zij daar gebruik van kunnen maken.

■■

5.5.3 In de zorg: ouderen, kunstbeoefening en de zorgsector

Huidige situatie
De langere levensduur maakt dat meer ouderen in de 4de levensfase kwetsbaar
worden. Zij worden getroffen door ouderdomsziekten, chronische aandoeningen, het verlies van naasten en het uitdunnen van sociale netwerken. Hun
balans van draaglast en draagkracht kan daardoor worden bedreigd.
Ouderen in de ouderenzorg worden meestal als patiënten en consumenten
beschouwd in plaats als producenten en initiatiefnemers van kunst en cultuur,
terwijl kunstbeoefening voor hen een belangrijke betekenis kan hebben, die
juist door de rol als ‘maker van kunst’ ontstaat. Kenmerken van kunstbeoefening in tegenstelling tot activiteitenbegeleiding zijn dat de kwaliteit ertoe doet,
dat er sprake is van artistieke begeleiding en een podiummoment, dat het geen
geïsoleerd aanbod betreft alleen voor de deelnemers, maar dat het ook een
uitstraling heeft op mantelzorgers en personeel.
Kunstbeoefening voor ouderen die zorg nodig hebben kan als een compenserende buffer dienen, waarmee draagkracht en eigenwaarde versterkt worden,
maar ook als afleiding van ziekte en pijn en in sommige gevallen ook als
alternatief geneesmiddel of therapie. Op verschillende terreinen in de ouderenzorg vinden er onderzoeken plaats naar de effecten van kunstbeoefening
voor de gezondheid van ouderen en wordt er geëxperimenteerd met kunst als
alternatief geneesmiddel in de ouderenzorg of compensatiemiddel bij fysieke
of psychische pijn (zoals met zingen, dansen, muziek maken). Doelgroepen
voor deze kunstinitiatieven zijn veelal ouderen met een bepaalde ziektes, zoals
dementie, Parkinson, hoge bloeddruk. Ondanks de goede resultaten die met
deze initiatieven geboekt worden, vindt amateurkunst in woonzorgcentra en
verpleeghuizen slechts projectmatig plaats en lang niet overal.
Maar ook in de wijken wordt kunstbeoefening door ouderen die veel zorg nodig
hebben, niet gestimuleerd. Steeds meer mensen blijven ook op hoge leeftijd
zelfstandig thuis wonen. Deze ontwikkeling zal in de toekomst steeds meer
invloed hebben op klassieke activiteitenprogramma’s en dagbestedingactiviteiten van woonzorgcentra. Deze moeten anders georganiseerd worden om de
zelfstandig wonende ouderen te bereiken, of het nou vitale ouderen betreft, die

199

200

LESI Kunstbeoefening met ambitie

ondanks eventuele lichamelijke beperkingen nog heel actief zijn, of kwetsbare
ouderen. Tot nu toe wordt daarop door zorg- en welzijnsaanbieders en door
kunstorganisaties nauwelijks op ingespeeld.
De belangrijkste spelers voor kunstinitiatieven van en voor ouderen in de zorg
zijn woonzorgcentra en individuele kunstenaars. Andere incidentele samenwerkingspartners zijn onderzoeksinstituten en landelijke kennisorganisaties,
zoals de stichting Kunst en Dementie. Vaak neemt een kunstenaar het initiatief
om een project in een woonzorgcentrum te organiseren. De meeste initiatieven
zijn tijdelijk en maken geen deel uit van het dagbestedingsaanbod of van het
activiteitenbeleid of behandelplannen en dat terwijl de bemoeienis van zorgcentra m.b.t. programmering, organisatie, werving en begeleiding van tijdelijke initiatieven cruciaal is voor het succes en de inbedding ervan.
Welzijnsorganisaties en gemeenten spelen slechts een kleine of te onzichtbare
rol bij het organiseren van dergelijke kunstactiviteiten. Het is echter nog niet
duidelijk wat er in de toekomst zal veranderen wanneer AWBZ-functies naar de
Wmo overgeheveld worden.
Ook lokale kunstencentra, cultuurondersteuners, landelijke zorgkoepels en
informele initiatiefnemers komen nauwelijks voor bij het organiseren van
kunstinitiatieven in de ouderenzorg. En omgekeerd zijn woonzorgcentra
nauwelijks partners van wijkgerichte amateurkunstinitiatieven en communityartprojecten.
Veel voorkomende financiers van kunstbeoefening in de ouderenzorg zijn
fondsen en de woonzorgcentra. Zij zetten bijvoorbeeld zorgmiddelen in om
kunstinitiatieven te kunnen financieren. Er is nauwelijks financiële ondersteuning vanuit zorgverzekeraars. Dat geldt ook voor ondersteuning vanuit ministeriele programma’s, zoals bijvoorbeeld het Nationale Programma Ouderenzorg.

Aanbevelingen voor meer stimulering en betere facilitering van
het speelveld Zorg
Algemene aanbevelingen:
■■ Organiseer meer structurele samenwerking tussen woonzorgcentra,
kunstencentra en welzijnsorganisaties.
■■ Stimuleer een actievere rol van zorgcentra.
■■ Start een bewustwordingscampagne gericht op zorgaanbieders over waarde
en betekenis van kunstbeoefening voor cliënten. Organiseer een cursus
voor verschillende zorgfuncties over ‘De kracht van Kunst voor ouderen’.
■■ Organiseer eenzelfde bewustwordingscampagne gericht op welzijns
organisaties.
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Aanbevelingen voor woonzorginstellingen/verpleeghuizen:
■■ Maak kunstbeoefening tot structureel aanbod en laat dit door de hele organisatie uitdragen. Zoek samenwerking met professionele bemiddelingsorganisaties van kunstenaars in de kunstsector.
■■ Regel structurele financiering, bijvoorbeeld als onderdeel van het zorgplan,
het indicatiesysteem en de algemene zorg- en welzijnsbegroting.
■■ Bied ruimten van woonzorgcentra aan als oefen- en atelierruimten voor
amateurkunstprojecten, ook voor zelfstandig wonende ouderen.
Aanbevelingen voor kunstencentra en andere ondersteuningsfuncties uit de
kunstsector
■■ Organiseer workshops in woonzorgcentra.
Aanbevelingen voor eerste en tweedelijns gezondheidszorg:
Verstrek kunstbeoefening op recept.
■■ Neem mogelijkheden m.b.t. kunstbeoefening op in eerste en tweede lijns
protocollen.
■■

5.6

Criteria voor succes
Een van de deelvragen van het onderzoek was: Wat zijn de inhoudelijke criteria voor
het beoordelen van effectieve projecten en activiteiten gericht op actieve kunstbeoefening door
ouderen en aan welke beleidsmatige, organisatorische en financiële randvoorwaarden moet
daarbij worden voldaan? In de paragrafen 5.4 en 5.5 kwam een groot aantal aanbevelingen met betrekking tot algemene kwaliteitsverbeteringen van aanbod en
initiatieven aan de orde, evenals een aantal specifieke aanbevelingen voor de
drie onderscheiden speelvelden voor amateurkunstbeoefening door ouderen.
Wij kunnen nu, gebruikmakend van deze aanbevelingen, een lijst algemene
inhoudelijke criteria opstellen voor het beoordelen van de effectiviteit van
projecten en daarmee een antwoord formuleren op deze deelvraag.
Vereisten m.b.t. projectomschrijving
De doelen en activiteiten zijn beschreven.
Methoden van werving zijn beschreven en gemotiveerd.
Er is aandacht voor leeftijdsspecifieke factoren.
Er is aandacht voor het stimuleren van voor kunst ontvankelijke ouderen.
Er is aandacht voor het faciliteren van informele verbanden van ouderen.
De rollen van de betrokken actoren, professionals, vrijwilligers en deelnemers,
zijn duidelijk omschreven.
Het vinden van een goede structuur voor financiering en vrijwillige inzet is
omschreven.
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Er is een dragende duurzame organisatie.
Er is een evaluatie gepland.
Vereisten m.b.t. doel
Primaire en secundaire doelen zijn omschreven.
De rol van de welzijnsdomeinen zingeving, maatschappelijke participatie,
gezondheid en sociale contacten zijn aangegeven.
Vereisten m.b.t. activiteit
Het gewenste ambitieniveau is omschreven.
De voorwaarden voor deelname zijn duidelijk geformuleerd.
De wijze waarop publieke waardering mogelijk gemaakt wordt (podiummoment, expositie e.d.) is beschreven.
Vereisten m.b.t. actoren
Er is een initiatiefnemer.
Er is een kernspeler inhoudelijke activiteiten.
Er is een kernspeler randvoorwaarden.
Er is een aanspreekpunt en penvoerderrol .
Vereisten m.b.t. evaluatie
Verantwoordingscriteria zijn opgesteld.
Er is aandacht voor positieve neveneffecten.
Er is aandacht voor innovatie.
Er is aandacht voor een bredere toepasbaarheid van het project.

5.7

Aanbevelingen voor een stimulerings- en
faciliteringsprogramma
Een van de doelen van het onderzoek was het aangeven van de contouren van
een gedifferentieerd stimulerings- en faciliteringsprogramma voor actieve
kunstbeoefening van ouderen, met de gewenste effecten op hun welzijn en
zingeving. In dit programma worden de bevinding van de drie voorgaande
deelstudies verwerkt tot en vertaald in een praktisch toepasbaar programma.
Hiervóór gaven wij aan welke kwaliteitsverbeteringen op het gebied van
ouderen en amateurkunstbeoefening gewenst zijn. Die verbeteringen hebben
betrekking op beeldvorming, op deskundigheidsverbetering van de begeleidende kunstenaars en op het aanbod en de initiatieven en de drie onderscheiden speelvelden, waarbij werving, begeleiding, organisatiekracht en ondersteuning besproken werden.
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Op grond van onze bevindingen is nu een stimulerings- en faciliteringsprogramma
opgesteld, waarvan de eerste contouren hier besproken worden. Het gaat om maatregelen die zich zowel op het lokale als het landelijke schaalniveau richten.
Het programma bestaat uit drie onderdelen:
■■ Het organiseren van lokale proeftuinen voor kwaliteitsverbetering van de
uitvoeringspraktijk
■■ Het opzetten van ‘Maatschappelijke servicenetwerken nieuwe stijl’ voor
verbetering van de lokale ondersteuningsstructuur
■■ Het ontwikkelen van innovatieve financieringsmodellen
5.7.1 Proeftuinen kwaliteitsverbetering uitvoeringspraktijk
We onderscheiden drie speelvelden voor kunstbeoefening door ouderen: Kunst
om de kunst, Kunst en maatschappelijke participatie en Kunst in de zorg. Elk van
deze speelvelden heeft zijn eigen kenmerken en voorwaarden voor het organiseren van activiteiten op het gebied van amateurkunst en kent specifieke knelpunten bij het stimuleren en faciliteren van kunstbeoefening door ouderen.
Wij stellen voor om voor elk van deze drie speelvelden een proeftuin met een
aantal pilotprojecten te organiseren. Een proeftuin biedt immers de kans om
de succesfactoren over werving, begeleiding, organisatiekracht en ondersteuning van amateurkunstinitiatieven van en voor ouderen te beproeven en om
ervaringen op te doen met meer samenwerking en ondersteuning vanuit de
speelvelden. De ervaringen van deze pilots kunnen ook, al dan niet in combinatie, gebruikt worden voor het oprichten van servicenetwerken nieuwe stijl.
De belangrijkste doelstellingen van deze proeftuinen zijn het toepassen van de
stimulerende factoren uit het onderzoek m.b.t. werving, begeleiding, organisatiekracht en ondersteuning van initiatieven en de ontwikkeling van inrichtingsmodellen voor kunstbeoefening door ouderen.
Deze modellen moeten bruikbaar zijn voor initiatiefnemers, uitvoerders en
ondersteuners bij het organiseren en stimuleren van nieuwe initiatieven.
Daarbij behoort ook het opstellen van nieuwe verantwoordingscriteria m.b.t.
de betekenis van de kunstbeoefening voor deelnemers.
Voor alle proefprojecten geldt dat ze aan bepaalde uitvoeringscriteria moeten
voldoen. Zo moet elk pilotproject zowel stimulerings- als faciliteringsaspecten
bevatten. Toepassing van de succesfactoren voor initiatieven m.b.t. kunstbeoefening door ouderen is een voorwaarde voor deelname aan de proeftuin. Verder
moet er bij elke pilot sprake zijn van een bepaalde vorm van (co)financiering op
basis van voorstellen van de financiële denktank. Tenslotte moet elk initiatief
een ‘buddy-organisatie’ hebben, die het initiatief ‘adopteert’ en ondersteunt.
Dat kan een meer traditionele of juist een ongewone partner zijn. Verder zal
erop gelet worden dat zowel projecten met informele als met professionele
initiatiefnemers geselecteerd worden.
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Alle pilotprojecten moeten dus bij de uitvoering rekening houden met de stimulerende factoren die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen wat betreft
werving, begeleiding, organisatievermogen, ondersteuning en inbedding. Ze
moeten voldoen aan de in 5.6 beschreven algemene criteria voor succes, die we
hier herhalen. Daarnaast gaat het ook om speelveldspecifieke criteria.

Algemene criteria
Vereisten m.b.t. projectomschrijving
De doelen en activiteiten zijn beschreven.
Methoden van werving zijn beschreven en gemotiveerd.
Er is aandacht voor leeftijdsspecifieke factoren.
Er is aandacht voor het stimuleren van voor kunst ontvankelijke ouderen.
Er is aandacht voor het faciliteren van informele verbanden van ouderen.
De rollen van de betrokken actoren, professionals, vrijwilligers en deelnemers,
zijn duidelijk omschreven.
Het vinden van een goede structuur voor financiering en vrijwillige inzet is
omschreven.
Er is een dragende duurzame organisatie.
Er is een evaluatie gepland.
Vereisten m.b.t. doel
Primaire en secundaire doelen zijn omschreven.
De rol van de welzijnsdomeinen zingeving, maatschappelijke participatie,
gezondheid en sociale contacten zijn aangegeven.
Vereisten m.b.t. activiteit
Het gewenste ambitieniveau is omschreven.
De voorwaarden voor deelname zijn duidelijk geformuleerd.
De wijze waarop publieke waardering mogelijk gemaakt wordt (podium
moment, expositie Ed) is beschreven.
Vereisten m.b.t. actoren
Er is een initiatiefnemer.
Er is een kernspeler inhoudelijke activiteiten.
Er is een kernspeler randvoorwaarden.
Er is een aanspreekpunt en penvoerderrol .
Vereisten m.b.t. evaluatie
Verantwoordingscriteria zijn opgesteld.
Er is aandacht voor positieve neveneffecten.
Er is aandacht voor innovatie.
Er is aandacht voor een bredere toepasbaarheid van het project.
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Speelveld specifieke criteria
Werving
Er is sprake van een uitvoerige verkenning van de doelgroep en afstemming van
het aanbod op doelgroep.
Er is sprake van persoonlijke benadering/uitnodiging: door de initiatiefnemers
zelf en/of door bekenden van de (potentiële) deelnemers of door professionals
die men kent of waar men vertrouwen in heeft en door mond-tot-mondreclame.
Er is sprake van een proactieve benadering van mensen waarbij aansluiting
gezocht wordt bij hun leefwereld.
Begeleiding
Er is sprake van artistieke begeleiding met kwaliteit
Er is sprake van persoonlijke sociale begeleiding met aandacht voor het groepsproces
Organisatie en ondersteuning
Er is een gedreven en ondernemende initiator (best person) aanwezig.
Er is een gedreven en ondernemende coördinator,tevens intermediair en
verbinder tussen deelnemers en andere organisaties en projecten aanwezig.
Ook deze is een best person.
Er is sprake van een naar buiten gerichte samenwerking en netwerkopbouw
met traditionele partners.
Er is sprake van naar buiten gerichte samenwerking en netwerkopbouw met
onorthodoxe partners (bijvoorbeeld boekhandel, fysiotherapeut, salsaschool,
Surinaams eethuis e.d.).
Er is sprake van naar buiten gerichte samenwerking met informele verbanden.
Er is zorg voor stabiliteit en evt. continuïteit door verbindingen aan te gaan met
een grote organisatie en/of door een faciliterend netwerk van stakeholders op
te bouwen en te onderhouden.
Er is sprake van publieke waardering (podiummoment).
Speelveldspecifieke doelen
Bij projecten in het speelveld Kunst om de kunst gaat het om talent(her)ontdekking en talentontwikkeling bij ouderen.
Bij projecten in het speelveld Kunst en maatschappelijke participatie gaat het
vaak om projecten die de meerwaarde van kunstbeoefening voor maatschappelijke participatie en het welzijn van ouderen centraal stellen.
Bij projecten in het speelveld Kunst in de zorg gaat het om gezondheidswinst
voor ouderen.
Hieronder volgt een korte omschrijving van de proeftuinen in de drie onderscheiden speelvelden.
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Proeftuin 1: Kunst om de kunst
Bij ‘Kunst om de kunst’ spelen zingeving (zoals het zoeken naar een nieuwe
invulling van de 3de /4e levensfase) en het herontdekken, verder ontwikkelen
of aanboren van talenten een grote rol. Een deel van deze kunstbeoefening
wordt door traditionele amateurkunstverenigingen georganiseerd, een ander
deel door professionele kunstorganisaties. Een nieuwe trend die zich steeds
meer doorzet zijn informele initiatieven van ouderen zelf en initiatieven van
individuele professionele kunstenaars. Al deze initiatieven worden geconfronteerd met de gevolgen van de bezuinigingsoperaties. Maar voor informele initiatieven is het extra lastig om steun te krijgen, met name omdat deze initiatieven over het algemeen geen rechtspersoon zijn, nauwelijks ‘papieren beleid’
hebben, vooral uit vrijwilligers bestaan en vaak niet goed weten hoe ze aan
ondersteuning moeten komen.
Net als in de andere proeftuinen gaat het bij dit speelveld om de vraag hoe meer
ouderen gestimuleerd kunnen worden om kunst te beoefenen. Dat betreft
zowel ouderen die er voor open staan, maar hun wens om de een of andere
reden (nog) niet uitvoeren (ontvankelijke ouderen), als ouderen die tot nu toe
niet in aanraking zijn gekomen met kunstbeoefening of die zich er niet van
bewust zijn dat kunstbeoefening een meerwaarde voor hen kan hebben (de
niet-ontvankelijken).
Andere thema’s voor deze proeftuin zijn het beter faciliteren van informele
initiatieven en het interesseren van nieuwe (commerciële) partners voor de
markt van kunstbeoefening door ouderen.
Proeftuin 2: Kunst en maatschappelijke participatie van ouderen
In dit speelveld staat de meerwaarde van kunstbeoefening voor maatschappelijke participatie en het welzijn van ouderen centraal.
Kunstbeoefening als voertuig voor maatschappelijke participatie wordt in de
huidige praktijk vooral ingezet bij wijkgerichte community art-programma’s
of mondjesmaat in maatschappelijke participatieprojecten. De meeste maat
regelen richten zich op jongeren en bewoners van achterstandswijken; ouderen
zijn over het algemeen geen expliciete doelgroep. Omgekeerd maakt kunstbeoefening voor meer maatschappelijke participatie geen deel uit van regulier
ouderenbeleid, ook niet in gemeenten met aparte ouderenprogramma’s. De
verwachting is dat dat voorlopig niet zal veranderen, gezien de bezuinigingsoperaties op sociaal-maatschappelijk gebied en dat terwijl kunstbeoefening
juist een uitstekend middel kan zijn om invulling te geven aan de actuele sociaal-maatschappelijke doelstellingen m.b.t. het versterken van de eigen individuele en collectieve kracht van bewoners.
Kunstorganisaties en kunstenaars zijn vaak de trekkers van maatschappelijke
kunstactiviteiten, maar ook landelijke organisaties, zoals vluchtelingenwerk of
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de ANBO komen als initiatiefnemers voor. Lokale welzijnsorganisaties zijn wel
regelmatig partners (voor werving, accommodaties en pr), maar minder vaak
initiator van een activiteit.
De proeftuin op dit speelveld richt zich op kunstbeoefening van ouderen als
voertuig voor maatschappelijke participatie, zowel op het gebied van de Wmo
als ook op het gebied van wijkgericht werken en woonservicewijkplannen, met
een focus op nieuwe partners en nieuwe vormen van samenwerking tussen
gemeente, welzijns- en kunstorganisaties.
Proeftuin 3: Kunst in de zorg
Bij kunst in de zorg gaat het vooral om de meerwaarde van kunstbeoefening voor de gezondheid en het welzijn van ouderen. Deze meerwaarde
wordt in de ouderenzorg en door zorgverzekeraars tot nu toe weinig erkend.
Kunstbeoefening in woonzorgcentra en verpleeghuizen is eerder uitzondering dan regel. Organisaties (ook landelijke koepelorganisaties) blijken zich
niet bewust te zijn van de waarde van kunstbeoefening. Ouderen worden in de
zorg vooral als consumenten en niet als makers/producenten gezien. Verder
zijn zorgorganisaties zich vaak niet bewust van de mogelijkheid dat ze zelf het
initiatief kunnen nemen voor kunstbeoefeningactiviteiten.
Organisaties die kunstbeoefening wél willen stimuleren, weten echter vaak
niet hoe ze dat moeten aanpakken en beschikken niet over een netwerk in de
kunstwereld. Omgekeerd zijn woonzorgcentra in wijkgerichte kunstprogramma’s (bijv. rondom community art-projecten) zelden partner, terwijl veel van
hen een wijkfunctie hebben en hun stimulerings- en faciliteringsmogelijkheden voor kunstbeoefening aanzienlijk groot zijn. Zij hebben immers potentiële
deelnemers in huis en beschikken over geschikte ruimtes. De budgetten van
de woonzorgcentra kunnen in toenemnde mate echter een probleem vormen.
Individuele kunstenaars behoren tot de initiatiefnemers van kunstbeoefenings-activiteiten in woonzorgcentra of verpleeghuizen, maar ze zijn juist niet
goed op de hoogte van de mogelijkheden van het leggen van verbindingen, van
lokale faciliteiten en ondersteuningsfuncties. Hun activiteiten blijven over het
algemeen beperkt tot projecten en worden niet ingebed in de betreffende organisatie.
De proeftuin op dit speelveld richt zich op het vergroten van het bewustzijn bij
woonzorgcentra m.b.t. de waarde van kunstbeoefening en m.b.t. hun eigen
stimulerings- en faciliteringsmogelijkheden. Daarnaast is een intensievere
samenwerking tussen kunstorganisaties en woonzorgcentra onderwerp van
deze proeftuin, evenals de vraag wat nodig is om projecten beter te verankeren
in zorgorganisaties en duurzamer te maken.
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5.7.2 Maatschappelijke servicenetwerken
Op veel plaatsen in Nederland is de kunst- en cultuursector in beweging:
bestaande ondersteuningsstructuren vernieuwen zich en breiden hun netwerken uit en  nieuwe ondersteuningsstructuren ontstaan.
Deze structuren of servicepunten zijn van groot belang voor het stimuleren
en faciliteren van kunstbeoefening door ouderen. De vraag is alleen of deze
servicepunten ook passende ondersteuning kunnen leveren aan ouderen en
voldoende kennis hebben van leeftijdsspecifieke elementen bij kunstinitiatieven. Passende ondersteuning is in de huidige praktijk vaak afhankelijk van individuele personen: bijv. een cultuurscout die affiniteit heeft met ouderen omdat
hij/zij vroeger ouderenwerker was. Een andere vraag is of steunorganisaties in
staat zijn om in te spelen op specifieke problemen van informele initiatieven.
Er is een aantal criteria te formuleren voor effectieve ondersteuning.
Een goede ondersteuningsstructuur:
■■ is makkelijk vindbaar voor organisaties en personen die op verschillende
speelvelden betrokken zijn bij kunstbeoefening initiatieven voor ouderen;
■■ werkt outreachend en multidisciplinair;
■■ is goed op de hoogte van ontwikkelingen, faciliteiten, financieringsmogelijkheden en samenwerking met andere ondersteuners van ouderen en
kunstbeoefening op de verschillende speelvelden;
■■ helpt initiatiefnemers bij het organiseren van cofinanciering en nieuwe
financieringsmogelijkheden;
■■ kent een ondersteuningsaanbod dat zich niet alleen op organisaties richt
maar ook op individuele initiatiefnemers;
■■ is goed in “makelen”: het leggen van verbindingen tussen initiatiefnemers
met goede ideeën en actoren in de verschillende sectoren, die elkaar niet
goed kennen, elkaar tegenwerken of geen gebruik maken van elkaars
expertise;
■■ stimuleert en faciliteert gemengde amateurkunstverenigingen en - initiatieven om leeftijdsspecifieke factoren toe te passen.
Wij adviseren  om passende ondersteuning in de vorm van ‘maatschappelijke
servicenetwerken’ te organiseren en lokale servicecentra, ondersteuningspools en - organisaties met deze netwerken te versterken. De servicenetwerken bestaan uit sociale ondernemers, de plaatselijke overheid, ervaringsdeskundigen, financiële experts, professionele ondersteuners en netwerkers op
het gebied van kunst, zorg en welzijn. Belangrijk is dat de servicenetwerken op
basisfaciliteiten en professionele coördinatoren kunnen rekenen. Hun taak is
om bestaande initiatieven van en voor ouderen en kunstbeoefening te faciliteren en initiatiefnemers te ondersteunen bij het organiseren van nieuwe projecten. Welke specifieke taken deze servicenetwerken moeten krijgen, is onder
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andere afhankelijk van de plaatselijke situatie en de reeds beschikbare ondersteuningsfuncties.
De proeftuinen kunnen extra informatie opleveren m.b.t. gewenste en effectieve servicenetwerken.
5.7.3 Ontwikkelen van nieuwe financieringsvormen
Uit het onderzoek blijkt dat financiering en verantwoording twee problematische factoren zijn voor initiatieven m.b.t. kunstbeoefening door ouderen. Het
organiseren van financiering is een barrière voor professionele stichtingen en
verenigingen, maar ook voor vrijwilligersorganisatie, voor ouderen met een
goed idee en voor individuele kunstenaars.
Ouderenkunstprojecten lopen bij de financiering ook tegen sectorale schotten
aan (teveel welzijn, te weinig kunst en omgekeerd). Daarnaast kan er steeds
minder beroep worden gedaan op een basisinfrastructuur voor ondersteuning.
Voor het verhelpen van deze bottlenecks zou versterking van de financiële
kracht van kunstbeoefening door ouderen via twee sporen moeten plaatsvinden.
Spoor 1: het lokale niveau. Voor het versterken van de lokale ondersteuningsstructuur (inclusief de voorgestelde ‘servicenetwerken’) zou nagedacht moeten
worden over andere financieringsvormen. Denkbaar zijn nieuwe financiële samenwerkingsmodellen tussen overheid, fondsen en maatschappelijk
betrokken ondernemers, maar ook het ontwikkelen van innovatieve financieringsalternatieven. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van adoptieconcepten
waarbij gevestigde culturele instellingen een ondersteuningstaak krijgen voor
kleinschalige initiatieven van kunstbeoefening of door het initiëren van lokale
participatiefondsen of het oprichten van lokale ondersteuningsstichtingen.
Spoor 2: initiatiefniveau. Voor het versterken van de financiële situatie van
initiatieven is het enerzijds van belang om nieuwe financieringsmodellen te
ontwikkelen die tegemoet komen aan de behoeften en mogelijkheden van
kleinschalige initiatieven m.b.t. ondersteuning en verantwoording. Anderzijds
gaat het erom drempels te verlagen voor particuliere initiatiefnemers om in
aanmerking te komen voor financiering (zoals individuele kunstenaars, individuele ouderen, zzp’ers). Ook een betere afstemming van subsidievoorwaarden
m.b.t. kunst en welzijn is van belang om initiatieven met een aanbod op het
snijvlak van kunst en welzijn beter te ondersteunen.
We adviseren om voor deze vraagstukken een denktank op te richten die nieuwe
financierings- en verantwoordingsvormen ontwikkelt, passend bij de nieuwe
realiteit van kleinschalige en informele initiatieven m.b.t. ‘Ouderen en kunstbeoefening’ en de veranderingen in de drie speelvelden.
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De denktank werkt voor deze vraagstukken concrete voorstellen uit, die vervolgens gebruikt kunnen worden bij het inrichten van de proeftuin en als onderdeel van de nieuwe servicenetwerken.

6. Stimuleren en faciliteren van amateurkunst door ouderen met ambitie
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Stimuleren en faciliteren van
amateurkunst door ouderen met ambitie
Ouderen en amateurkunst: het roept een beeld op van mensen met een leuke
hobby, een plezierig tijdverdrijf, goed voor de sociale contacten. Weinig wordt
stilgestaan bij de vitale betekenis van actieve kunstbeoefening voor het welzijn
van ouderen. Ouderen ontlenen er lichamelijke energie en mentale kracht aan.
Actieve kunstbeoefening is een katalysator van emoties, en komt tegemoet
aan intrinsieke behoeften en emoties. Uit het onderzoek “Kunstbeoefening
met ambitie” van het LESI (Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie) in
opdracht van Kunstfactor en de ouderenfondsen RCOAK en Sluyterman van
Loo, is duidelijk geworden, dat amateurkunstbeoefening - of het nu beeldende
kunst, theater, dans, zang of een andere kunstvorm betreft - niet alleen een
bron voor expressie en zingeving is, maar impact heeft op meerdere levensterreinen, zoals gezondheid en sociale contacten. Desondanks behoort kunstbeoefening door ouderen nog niet tot het reguliere aanbod van kunstinstellingen, welzijnsorganisaties of zorgcentra en worden initiatieven van individuele
kunstenaars of van ouderen zelf in de praktijk niet optimaal gestimuleerd
en gefaciliteerd. En er zijn voldoende redenen om daar verandering in aan te
brengen.
Allereerst is er de discussie over vergrijzing, waarbij we ons druk maken over
de betaalbaarheid van de ouderenzorg, het sociale leefklimaat en de sociale
cohesie van wijken en buurten, en de maatschappelijke positie van ouderen
in het algemeen. Het lijkt wel of ouderen vooral geld kosten, kwetsbaar zijn
en hun economische betekenis verloren hebben. De negatieve beeldvorming
over ouderen heeft de overhand, terwijl we ook de levenskunst en het sociale
en culturele kapitaal van ouderen kunnen benadrukken. En veel meer ouderen
hebben ook zonder betaald werk een actieve, zelfstandige levensfase voor zich,
waarin andere vormen van zelfontplooiing en zingeving om aandacht vragen.
Juist amateurkunstbeoefening geeft daaraan inhoud.  
Initiatieven en projecten van amateurkunst laten de liefde van ouderen voor hun
kunstactiviteit zien en de ambitie om te leren en te presteren. De ontvankelijkheid van ouderen om zich actief met kunst in te laten is primair daarop gebaseerd. Amateurkunstbeoefening laat zich dan ook niet eenvoudig modelleren
naar andere doelstellingen, zoals het bevorderen van sociale contacten of het
meedoen aan de samenleving. Juist haar vermogen in te spelen op intrinsieke
behoeften van ouderen aan expressie en zingeving heeft in de praktijk belangrijke positieve spin off effecten: voor de gezondheid, voor het sociaal functioneren, en vaak ook voor het leveren van een bijdrage aan de lokale gemeenschap. Amateurkunstbeoefening helpt bij het verwerken van verlieservaringen,
het werkt preventief op het gebied van gezondheid, het bindt ouderen en geeft
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indien nodig sociale steun en het geeft ouderen de gelegenheid om naar buiten
te treden en zich te laten gelden.
Een kunstvorm actief beoefenen is zo bezien zowel voor weerbare en actieve
als voor kwetsbare en meer afhankelijke ouderen van grote betekenis. Daarom
bepleiten Kunstfactor, Stichting RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo en LESI
om bestaande initiatieven en projecten voor amateurkunst door ouderen beter
te faciliteren. Ze willen individuele kunstenaars, kunstinstellingen, zorgcentra,
welzijnsorganisaties, overheden en andere geïnteresseerde organisaties ertoe
bewegen amateurprojecten voor ouderen te initiëren. En zij willen dat ook
informele initiatieven van ouderen zelf, gestimuleerd en gefaciliteerd worden.
En dat is nodig want het onderzoek heeft aangetoond, dat de meeste projecten
veel inzet en inventiviteit vragen van de initiatiefnemers, of het nu initiatieven
van individuele kunstenaars, projecten van instellingen, dan wel de zelforganisatie van ouderen betreft. En ze kennen eigen specifieke kwetsbaarheden.
Zo wordt van de individuele kunstenaar gevraagd om zich te verstaan met de
logica en regels van de projectondersteunende organisaties, moet de kunstinstelling leren inspelen op de specifieke behoeften en vraag van potentiële deelnemers en zijn informele verbanden van ouderen moeilijk financieel te ondersteunen en vereist hun zelforganisatie grote vrijwillige inzet van de deelnemers
en hun informele netwerk.
Amateurkunstprojecten kennen verschillende soorten initiatiefnemers, de
organisatorische ondersteuning en financiering is verschillend geregeld en er
zijn ook andere projectspecifieke hulpbronnen nodig. Toch is in de diversiteit
aan krachtenvelden een zekere ordening aan te brengen. Het gaat daarbij om
een constellatie van bepaalde hoofdrolspelers in combinatie met specifieke
doelen als grondslag voor initiatieven voor amateurkunstbeoefening door
ouderen.
We kunnen er drie onderscheiden: een veld waarin amateurkunst een doel
op zich is en het eigen kunstinitiatief van ouderen gekoppeld is aan hetgeen
professionele kunstenaars hebben te bieden; een veld waarin maatschappelijke
participatie centraal staat zoals in Community Art projecten en vluchtelingenprojecten, waarbij de overheid en andere betrokken organisaties een rol spelen;
en een veld waarin amateurkunst is verbonden met ouderen in en rond zorginstellingen.
Met een gezamenlijk gedragen stimulerings- en faciliteringsprogramma
kunnen we organisaties in de drie geschetste krachtenvelden mobiliseren en
de mogelijkheden voor ouderen, om deel te nemen aan amateurkunstprojecten of die te initiëren, vergroten. Een dergelijk programma kan bijvoorbeeld
binnen de drie krachtenvelden lokale proeftuinen organiseren, waarin de

6. Stimuleren en faciliteren van amateurkunst door ouderen met ambitie

uitvoeringspraktijk van amateurkunstprojecten wordt versterkt, bijvoorbeeld
op het gebied van werving en begeleiding van ouderen en wat betreft een organisatorische aanpak gericht op continuïteit. Parallel aan deze proeftuinen kan
gewerkt worden aan het optimaliseren van externe ondersteuning van amateurkunstinitiatieven en projecten. Bestaande lokale organisaties met expertise op
het gebied van amateurkunst kunnen uitgroeien tot servicenetwerken, waarop
voor alle vormen van ondersteuning en facilitering een beroep kan worden
gedaan. Landelijk kunnen innovatieve financieringsmodellen worden ontwikkeld en in opleidingen gewerkt worden aan deskundigheidsbevordering van
artistiek begeleiders. Tenslotte kan in een gerichte beeldvormingscampagne
aan de hand van praktijkvoorbeelden de vitale betekenis van amateurkunst voor
ouderen zichtbaar worden gemaakt.
De tijd is rijp. Er is behoefte aan positieve beeldvorming rond ouderen. De
latente vraag naar deelname aan amateurkunst van de ‘nieuwe ouderen’ is
groot. De kosten voor ouderenzorg zijn gebaat bij preventieve activiteiten.
De kunstwereld is zich aan het heroriënteren. Overheden verminderen hun
investeringen in de sector kunst en cultuur. Private fondsen en maatschappelijk betrokken ondernemers bezinnen zich op hun lokale functie. Kortom de
amateurkunst voor ouderen biedt mogelijkheden voor mensen en organisaties
met ambitie.
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Bijlagen

Bijlage 1 - Stellingen over de relatie
kunstbeoefening en welzijn
Fysiek/psychische gezondheid
1 [Kunstbeoefening]  is inspannend en goed voor de gezondheid
2 [Kunstbeoefening]  houdt je jong van lichaam en/of geest
3 Ik beoefen [Kunstbeoefening] uit om even ‘alles te vergeten’
4 [Kunstbeoefening] is een manier om je te gevoelens te uiten
5 Voor mij is [Kunstbeoefening] therapeutisch: ik voel me er beter door
Sociale contacten
1 [Kunstbeoefening] is een ontmoetingsplek
2 [Kunstbeoefening] is een manier om contact te krijgen met anderen
3 [Kunstbeoefening] doe ik omdat ik de anderen anders zou missen
Activiteiten
1 [Kunstbeoefening] is een hobby
2 [Kunstbeoefening] is serieus: je moet er hard voor werken en het resultaat
is belangrijk
3 Als ik [Kunstbeoefening] niet meer zou kunnen uitoefenen zou ik iets anders kunstzinnigs doen
4 [Kunstbeoefening] doe ik omdat ik niet weet wat ik anders zou moeten
doen
Zingeving/inspiratie
1 [Kunstbeoefening] schenkt mij voldoening
2 [Kunstbeoefening] is de rode draad in mijn leven
3 [Kunstbeoefening] is een levensvervulling
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Bijlage 2 - Overzicht interviews met
sleutelinformanten
SLEUTELINFORMANTEN 12 CASES
INTRODANS A
1. Introdans
2. Sportbedrijf gemeente Arnhem

Artistiek manager
Hoofd sportbedrijf

INTRODANS B
3. St Welzijn Ouderen Arnhem
4. St Beleven Arnhem

Coördinator
Cultuurscout

ZEISTER MANNENKOOR
5. ZMK
6. ZMK
7. ZMK
8. ZMK

Voorzitter van het bestuur
Penningmeester/coördinator vrijwilligers
Oud-voorzitter bestuur
Kunstenaar (dirigent)

KLASSIEK CAFÉ
9. Klassiek café

Organisator/vrijwilliger/deelnemer

KUNST IN DE WIJKEN
10. Kunst in de Wijken

Programmaleider
LOV
11.  St Vluchtelingenwerk Midden Gelderland
Leidinggevende vrijwilligers
12. St Bevordering Maatschappelijke Participatie Directeur
NIET MEER ZO PIEP SHOW
13. NMZP
Artistiek leider
14. NMZP
Koorleider
15. NMZP
Vrijwilliger
16. NMZP
Vrijwilliger
TANGOPLUS
17. TangoPlus
Docente/initiatiefneemster
18. Tangoplus
Vrijwilligster/initiatiefneemster
19. Beweging 3.0
Coördinator welzijn ouderen
CAFÉ CHANTANT
20. Café Chantant
Initiatiefnemer/vrijwilliger
21. VITA Welzijnsorganisatie
Coördinator wijksteunpunt
KUNSTATELIER HUMANITAS
22. Kunstatelier
Kunstenaar/initiatiefnemer
23. Kunstatelier
----24. Riagg BAVO/RNO
Medewerker
25. Deelgemeente Centrum
Portefeuillehouder welzijn
OUDEREN IN PERSPECTIEF
26. Ouderen in Perspectief
Kunstenaar/initiatiefnemer
27. Brentano, Huis aan de Poel
Raadswerker
28. ANBO
Projectleider
ALKMAARS SENIOREN SYMFONIE ORKEST
29. ASSO
Dirigent
30. ASSO
Voorzitter Bestuur/vrijwilliger
31. ASSO
Penningmeester/vrijwilliger
32. ASSO
Secretaris/vrijwilliger
33. Welzijnsorganisatie De Wering
Coördinator activiteiten en opbouwwerker
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Bijlage 3 - Overzicht casusoverstijgende
interviews
CASUSOVERSTIJGENDE INTERVIEWS
1. Vivium Zorggroep +
2. Verpleeghuis Hogewey, Weesp

-------------

3. KPMG

--------

4. Hanzehogeschool Groningen, Prins Claus conservatorium

Lector life long learning in Music and the arts

5. Vorstelijk complex/ Welzijnsorganisatie Portes

Social worker

6. Fonds (SlvLoo)

Secretaris bestuur

7. RCOAK

Directeur

8. Pluspunt

---------

9. Cal-XL
10. Cal-XL
11. Cal-XL

Directeur, voormalig cultuurmakelaar Deventer
Projectleider, adviseur theater Kunstfactor
-------

12. KCG Gelders kenniscentrum voor Kunst en cultuur

Directeur

13. Movisie

Medewerkers gebiedsgericht werken

14. Catharsis producties

Eiganaar/cultureel ondernemer

15. Agis

Senior adviseur zorgstrategie

16. Zutphen

Beleidsmedewerker kunst & cultuur

17. Cop Cultuurimpuls

Oprichter

18. Kunstgebouw

Projectleider publieke werken

19. Culturalis

Projectleider dans en wijken

20. Cultuur Ondernemen

Projectleider zorg en wijken

21. Pggm

Projectleider toekomst
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Bijlage 4 - Criteria voor succes van
projecten voor
amateurkunstbeoefening
Algemene criteria
Vereisten m.b.t. projectomschrijving
De doelen en activiteiten zijn beschreven.
Methoden van werving zijn beschreven en gemotiveerd.
Er is aandacht voor leeftijdsspecifieke factoren.
Er is aandacht voor het stimuleren van voor kunst ontvankelijke ouderen.
Er is aandacht voor het faciliteren van informele verbanden van ouderen.
De rollen van de betrokken actoren: professionals, vrijwilligers en deelnemers
zijn duidelijk omschreven.
Het vinden van een goede structuur voor financiering en vrijwillige inzet is
omschreven.
Er is een dragende duurzame organisatie.
Er is een evaluatie gepland.
Vereisten m.b.t. doel
Primaire en secundaire doelen zijn omschreven.
De rol van de welzijnsdomeinen zingeving, maatschappelijke participatie,
gezondheid en sociale contacten zijn aangegeven.
Vereisten m.b.t. activiteit
Het gewenste ambitieniveau is omschreven.
De voorwaarden voor deelname zijn duidelijk geformuleerd.
De wijze waarop publieke waardering mogelijk gemaakt wordt (podium
moment, expositie Ed) is beschreven.
Vereisten m.b.t. actoren
Er is een initiatiefnemer.
Er is een kernspeler inhoudelijke activiteiten.
Er is een kernspeler randvoorwaarden.
Er is een aanspreekpunt en penvoerderrol .
Vereisten m.b.t. evaluatie
Verantwoordingscriteria zijn opgesteld.
Er is aandacht voor positieve neveneffecten.
Er is aandacht voor innovatie.
Er is aandacht voor een bredere toepasbaarheid van het project.

Bijlagen

Speelveld specifieke criteria
Werving
Er is sprake van een uitvoerige verkenning van de doelgroep en afstemming van
het aanbod op doelgroep.
Er is sprake van persoonlijke benadering/uitnodiging: door de initiatiefnemers
zelf en/of door bekenden van de (potentiële) deelnemers of door professionals
die men kent of waar men vertrouwen in heeft en door mond-tot-mondreclame.
Er is sprake van een proactieve benadering van mensen waarbij aansluiting
gezocht wordt bij hun leefwereld.
Begeleiding
Er is sprake van artistieke begeleiding met kwaliteit
Er is sprake van persoonlijke sociale begeleiding met aandacht voor het groepsproces
Organisatie en ondersteuning
Er is een gedreven en ondernemende initiator (best person) aanwezig.
Er is een gedreven en ondernemende coördinator,tevens intermediair en
verbinder tussen deelnemers en andere organisaties en projecten aanwezig.
Ook deze is een best person.
Er is sprake van een naar buiten gerichte samenwerking en netwerkopbouw
met traditionele partners.
Er is sprake van naar buiten gerichte samenwerking en netwerkopbouw met
onorthodoxe partners (bijvoorbeeld boekhandel, fysiotherapeut, salsaschool,
Surinaams eethuis ed).
Er is sprake van naar buiten gerichte samenwerking met informele verbanden.
Er is zorg voor stabiliteit en evt. continuïteit door verbindingen aan te gaan met
een grote organisatie en/of door een faciliterend netwerk van stakeholders op
te bouwen en te onderhouden.
Er is sprake van publieke waardering (podiummoment)
Speelveldspecifieke doelen
Bij projecten in het speelveld Kunst om de Kunst gaat het om talent(her)ontdekking en talentontwikkeling bij ouderen.
Bij projecten in het speelveld kunst en Maatschappelijke participatie gaat het
vaak om projecten die de meerwaarde van kunstbeoefening voor maatschappelijke participatie en het welzijn van ouderen centraal stellen.
Bij projecten in het speelveld Kunst in de Zorg gaat het om gezondheidswinst
voor ouderen.
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Notities

Het Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie
zorgt voor wetenschappelijke reflectie op sociale
interventiepraktijken, maakt de resultaten daarvan
toegankelijk voor de praktijk en stimuleert de wisselwerking tussen theorievorming en praktijk. LESI is
eind 2004 voortgekomen uit een samenwerkingsverband van hoogleraren, universitaire docenten,
lectoren, docenten van hogescholen en vertegenwoordigers van brancheorganisaties in de sociale sector.

Deze brochure is geproduceerd met FSC gecertificeerd
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In dit boek wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de effecten van actieve
kunstbeoefening op het welzijn van ouderen. Daaruit blijkt dat kunstbeoefening een bron
is voor expressie en zingeving en een positieve impact heeft op meerdere levensterreinen
zoals gezondheid en sociale contacten. Desondanks is het aanbod van kunstprojecten
voor ouderen vaak nog niet optimaal. Om de mogelijkheden beter te benutten wordt in
dit boek een groot aantal aanbevelingen gedaan.
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Nederland vergrijst in rap tempo en dit gegeven is vaak aanleiding tot negatieve
beeldvorming en geweeklaag over stijgende zorgkosten. Maar de ouderen van nu en
het nabije morgen, denken zelf vaak anders over deze fase in hun leven. Na hun 65e
verjaardag wacht hun veelal nog een groot aantal gezonde en actieve jaren. Velen van hen
kiezen voor een actieve vorm van kunstbeoefening.
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