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Inleiding  
Ik kies voor de uitwerking van een cultuur- en kunsteducatief project gericht op senioren en de 
oudere senior in het bijzonder. De activiteit is gekoppeld aan de gezondheidszorg. Daartoe heb ik een 
tweetal gesprekken gevoerd met mensen (Raad van Bestuur en activiteitenbegeleiding) binnen 
Azora, een conglomeraat van verzorgingshuizen in de Achterhoek (omgeving Doetinchem). Hieraan 
zijn ook aanleunwoningen verbonden en de huizen stellen hun faciliteiten ook breder ter beschikking 
aan bewoners in de wijk.  
 
Waarom deze doelgroep en dit domein?   
Er zijn veel én steeds meer mensen van 65 jaar en ouder actief in beeldende kunstbeoefening en 
betrokken bij culturele activiteiten. In de toekomst zal dat aantal actieve kunstbeoefenaars van 65 
plussers toenemen. Er zijn veel cultuur- en kunsteducatieve aanbieders, maar een profilering naar de 
groep ( potentiele ) oudere afnemers van dat aanbod staat nog erg in de kinderschoenen, op een 
aantal receptieve kortlopende projecten na.  
In mijn activiteitenvoorstel staat de psychosociale levensloop en de kunstbeoefening en 
cultuurbeleving centraal. Deze verbinding is gelegd omdat er bruikbare theoretische 
modelonderbouwing is ontwikkeld met betrekking tot de werking van psychosociaal welzijn in de 
laatste fasen van de levensloop.  Zoals uit dit theoretisch kader naar voren komt, vertonen 
individuele levenslopen multivariabele kenmerken. Via activiteiten met gebruikmaking van 
gevarieerde werkvormen worden individuele multivariabele menselijke kenmerken, door middel van 
kunstbeoefening en cultuurbeleving herkenbaar en invoelbaar gemaakt voor zichzelf en voor 
anderen. Deze herkenning van menselijke kracht en kwetsbaarheid ondersteunt het psychosociaal 
welzijn en vormt daarmee een (hypothetische)aanname voor het ervaren van ‘gezond oud’ worden 
en vooral ook mentaal welbevinden. In die zin gaat er een beschermende, preventieve werking van 
uit. Of dat werkelijk zo is, zal kunnen blijken uit empirisch onderzoek. 
 
Kansen 
In die zin kan kunst- en cultuureducatie een bijdrage leveren binnen het kader van de Wmo, 
‘iedereen doet mee in de samenleving’ en preventie (waaronder reductie van eenzaamheid en 
versterken van gevoelens van zingeving, zeg maar ‘een natuurlijk antidepressivum’. Bevorderen van 
kwaliteit van leven. Een mooi snijvlak tussen mijn beroepsuitoefening (preventiewerker / 
communicatie) en mijn opleiding.  

 
Verbindingen van amateurkunstorganisaties en kunst- en cultuureducatieve organisaties met 
instellingen voor welzijn en gezondheid zijn sporadisch en dan nog bovenal gericht op de meest vitale 
achterban. De vraag is enerzijds in hoeverre de urgenter wordende roep om ‘gezond oud te worden’, 
centraal gesteld in beleid van ‘Healthy Aging’ leeft bij de kunst- en cultuureducatieve instellingen en 
beleidsmakers? De kunst- en cultuureducatieve infrastructuur en - aanbod alsook de opleidingen 
beeldende vorming zijn vooral gericht op kinderen, jongeren en het voornamelijk aan deze groepen 
gerelateerde onderwijs. Een vraag anderzijds is of ook de vakopleidingen beeldende vorming wellicht 
zich kunnen onderscheiden met de inrichting van een leercurriculum afgestemd op senioren als 
differentiatie- en specialisatiedomein? Senioren vormen een groeimarkt met potentie.  
 

Mieke van Os 
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Ouderen en cultuureducatie 

 
Grijze golf of verzilvering? 
Dit jaar worden 120.000 mensen die in 1946 zijn geboren 67 jaar. De leeftijd die iedereen die vanaf 
mijn geboortejaar (1960) stamt als aankomende pensioengerechtigde leeftijd heeft. Je zou 
verwachten dat hierop druk wordt geanticipeerd door beleidsmakers in de cultuursector, om deze 
potentiële publieksgroep(en) in tijden van bezuinigingen met open armen te ontvangen.  En ook de 
voorliggende categorie ouderen vormt wellicht nu al een mooie doelgroep. Maar liefst 35% van de 
totale bevolking behoort nu al tot de groep 50-plus. Dé oudere bestaat overigens niet. De benadering 
van diverse groepen ‘ouderen’ is sterk afhankelijk van de inkleuring van het begrip. Die varieert sterk, 
van vitale 50-plussers tot zorgafhankelijke senioren. Van aandoenlijke of verbitterde oudjes tot 
intelligente mannen en vrouwen die (opnieuw) op zoek gaan naar de liefde van hun leven. BNN1 
heeft ze ontdekt met het ouderen rock-koor als regelrechte hit. [Goed gejat is beter dan slecht 
bedacht: BBC documentary-maker Tim Samuels ging hun voor met de seniorrock ‘Zimmers’!] Ook de 
eerste modellen van boven de 60 krijgen een eigen podium bij ontwerpers als Juan Duyos, Giles 
Deacon, Ronaldo Fraga, Karl Lagerfeld en Vivienne Westwood . Waarom ook niet? , ‘’Ze  gaan nog 
zeker tien jaar mee.’’  Zoals Bob Dylan zong: ‘’May you stay forever young!’’ 
 
Wat heet oud en jong?  
In 1990 al signaleert het SCP: “Het beeld waarin ouderdom wordt geassocieerd met afhankelijkheid, 
inactiviteit, ziekte en eenzaamheid is aan slijtage onderhevig. Het ideaaltype van de oudere in de 
toekomst is dat van een actieve, mobiele, zelfstandige, redelijk opgeleide en koopkrachtige burger”. 
(Herweijer, 1990) Deze voorspelling is juist gebleken2. We zien in deze nieuwe visie de meer recente 
activiteitentheorie terug. Volgens deze theorie zijn ouderen beslist nog niet uitgerangeerd en is er 
zelfs sprake van een onbenut potentieel. “Oud? De duvel is oud”, zou mijn oma zeggen. Je kunt kijken 
naar de directe leeftijd (beroepsbevolking of gepensioeneerd, de gemiddelde pensioenleeftijd ligt in 
2011 al op 63,1 jaar), naar de levensfase (hierbij kijk je naar levensgebeurtenissen en hoe iemand in 
het leven staat en  met zijn vrije tijd en financiële middelen omgaat),  naar levenshouding en mate 
van behoudendheid of vernieuwing. In de literatuur komen verschillende typeringen voor, waarvan  
een veel aangehaalde als volgt luidt: 1. behoudende zorgzamen (‘mensen zoals wij’ conservatief, 
zorgzaam, sociaal, traditioneel. Veelal vrouw, ouder dan 65 jaar, zo’n kwart van de ouderen…; 2. 
oudere afwachtenden (conservatief, individueel, angstig, onzeker, eenzaam. Evenveel mannen als 
vrouwen, meesten boven 65 jaar. Ongeveer tien procent van alle senioren);  3. stoere prijsbewusten 
(optimistisch, sociaal, hedonisme, mannelijk, betrokkenheid met de buitenwereld beperkt). 4. Jonge 
ruimdenkers (ageless, progressief, eigenzinnig, sociaal. Evenveel mannen als vrouwen, veelal jonger 
dan 55 jaar. Ongeveer tien tot vijftien procent van alle senioren) en 5. vrijgevochten voorlopers 
(extravert, individueel, geluk en erg innovatief. Iets meer mannen dan vrouwen, van alle leeftijden. 
Ongeveer dertig tot vijfendertig procent van alle - jong - senioren). Bijna de helft behoort in die zin 
tot de pro-actieve ouderen en die groep stijgt. 3  
 
Toekomstfähig 
Cultuurdeelname wordt in het algemeen bepaald door een complex samenspel van factoren. Het 
gaat daarbij om variabelen als: geslacht, sociaaleconomische status, opleidingsniveau, etniciteit,   

                                                           
1
 http://www.youtube.com/watch?v=zqfFrCUrEbY   ; http://www.youtube.com/watch?v=_w6lm3TfeBY   

http://www.youtube.com/watch?v=bg3GUOfAIRQ&feature=relmfu  
http://www.youtube.com/watch?v=NuWOlVYYhR4  George Cloony is fan van ze! 
2
 RIVM/Nationaal Kompas Volksgezondheid: www.rivm.nl/vtv/object_document/o2309n18838.html 

3
  50-plus: hoezo homogeen? 5 Typologieën. Familie Kenniscentrum (voorheen 50-plus 

Expertisecentrum). Voluit vanaf 50- deel 2. De potentie van de 50-plusmarkt in 2012. (2012) 
Familiekenniscentrum.  
 

http://www.youtube.com/watch?v=zqfFrCUrEbY
http://www.youtube.com/watch?v=_w6lm3TfeBY
http://www.youtube.com/watch?v=bg3GUOfAIRQ&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=NuWOlVYYhR4
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levensfase (wel of niet werkend, wel of niet getrouwd of een partner, wel of niet grootouder)4,   
ervaren gezondheid, samenstelling en culturele interesse van het sociaal netwerk, culturele bagage 
en cultuurdeelname eerder in het leven,  woonsituatie en urbanisatiegraad (stad/platteland) en al of 
niet daarmee samenhangend mobiliteit.  Een complex van factoren speelt aldus een rol bij.  
Veel van deze variabelen zijn bij ouderen dezelfde als bij jongere leeftijdsgroepen.  
 
Voluit vanaf 50 
Cultuurdeelname van senioren lijkt vooral bepaald te worden door leeftijd, herkomst en woonplaats. 

Wat betreft het eerste: wie de senior heeft, heeft de toekomst! Want mensen leven langer en blijven 

daarbij langer gezond: de doelgroep senioren is een groeiende afzetmarkt. Tot 70 jaar woont zelfs 

99% zelfstandig; daarna loopt het instellingsgerelateerd wonen gestaag op. “Geniet van uw 

mogelijkheden” kan dan ook een goed segmentatieadagium zijn. Wat de woonlocatie betreft: de 

vergrijzing is op het platteland veel sterker dan in stedelijke gebieden5. Dat betekent dat met name 

op het platteland het aandeel senioren relatief sterker zal toenemen. Bewoners van het platteland 

zijn meer aangewezen op vervoer met de auto dan inwoners van stedelijke gebieden. Vervoer is een 

vaak genoemd probleem bij deelname aan culturele en cultuureducatieve activiteiten op het 

platteland. Naarmate iemand ouder wordt kan hij of zij voor vervoer meer aangewezen raken op 

familie en vrienden of op voorzieningen als de regiotaxi.6 Het aanbieden van maatwerk  activiteiten 

door de directe sociaal culturele omgeving of in de directe woonomgeving (bijvoorbeeld 

verzorgingshuis en buurthuis!) ingeval van oudere senioren worden naarmate de  verliezen 

toenemen, steeds belangrijker. Culturele instellingen worden bekostigd met publiek geld. Het ligt 

dan ook voor de hand dat ze alle burgers, dus ook senioren, bedienen. Niet alleen als consumenten 

trouwens. Ook als co-producent7. Iedereen wil oud worden, niemand wil het zijn. Voor mezelf neem 

ik als uitgangspunt: vanaf je vijfendertigste voel je je (minstens) tien jaar jonger dan je geboorte-

leeftijd aangeeft. 8 9 50+-ers voelen zich minstens even energiek als de jongere generatie. Zij voelen 

                                                           
4
 Het aandeel werkende 55-plussers is de afgelopen jaren flink gestegen van 34 procent in 2000 tot 49 procent 

in 2010. Dit percentage zal de komende jaren verder toenemen, vooral omdat meer vrouwen blijven werken, 
maar ook omdat uittreedroutes minder aantrekkelijk zijn gemaakt. In Zuidoost-Brabant is de levensverwachting 
bij geboorte 78 jaar  voor  mannen en 82 jaar  voor vrouwen. Mannen en vrouwen die de 65 jaar  hebben 
bereikt kunnen gemiddeld nog rekenen op respectievelijk 18 en 21 levensjaren. De levensverwachting in de 
regio is vrijwel  vergelijkbaar met het landelijke beeld. Alleen de mannen in Zuidoost-Brabant leven 
0,2 jaar  langer dan gemiddeld voor  Nederlandse mannen geldt (1). Op 1 januari 2010 telde de regio Zuidoost-
Brabant bijna 118.000 inwoners van 65 jaar  of ouder. Dit is 16%  van de totale bevolking. De meerderheid van 
de ouderen in de regio voelt zich gezond, is betrokken  bij het maatschappelijke leven en kan zich prima 
redden. Door  de toename van de gezonde levensverwachting zijn veel ouderen in staat lang sociaal actief te 
blijven. Hoeveel mensen hebben een verhoogd risico op gezondheidsachterstand omdat zij een lagere 
sociaaleconomische status hebben? De omvang van deze groep is aanzienlijk, ook  in de kleinere, matig of 
weinig verstedelijkte gemeenten. Ook laaggeletterdheid is van invloed op de gezondheid van mensen. Naar  
schatting is in Zuidoost-Brabantse gemeenten 10-15% van de inwoners van 15 tot en met 74 jaar  laaggeletterd. 
Zij missen vaardigheden om gezond te worden en te blijven, omdat zij onvoldoende competenties hebben die 
nodig zijn om gezondheidsinformatie te verzamelen, lezen, begrijpen en toepassen. Laaggeletterdheid hangt 
nauw samen met een lage opleiding, werkeloosheid, niet-werken, een allochtone afkomst en een oudere 
leeftijd. 
 
6
 A. van den Broek, J. de Haan & F. Huysmans (2009).  Cultuurbewonderaars en cultuurbeoefenaars 

: trends in cultuurparticipatie en mediagebruik. Den Haag: SCP; Grijs en for granted. A. Twaalfhoven (2011), 
Recente en relevante publicaties over senioren en cultuurdeelname worden uitgelicht. Boekman 86 p. 24-28;  
7
 A. van den Broek e.a. SCP, 2010. Gegevens over cultuurdeelname en andere vormen van vrijetijdsbesteding 

door diverse generaties, waaronder die van 55 tot 64-jarigen, 65 tot 74-jarigen en 75-plussers. 
8
 Volgens in life-span development gespecialiseerde ontwikkelingspsycholoog McCluskey.  
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zich ook even verantwoordelijk (al geven ze aan minder verantwoordelijke bezigheden te hebben).  

Ze voelen zich relaxter en genieten meer van de gewone dingen. De werkzame empty nester voelt 

even sterk de behoefte mee te tellen in de maatschappij, wat voor de niet-werkzame empty nesters 

minder sterk geldt. Deze laatsten vinden ‘achter lopen’ wel een vervelend gevoel en proberen ‘de 

gap’ door aanschaf van bepaalde producten en activiteiten te compenseren. Authenticiteit in de 

communicatie is voor hen van groot belang. Persoonlijke aandacht en service is voor niet-werkzame 

empty nesters van extra groot belang.  In hun ‘koopbeslissing’ speelt kennis een belangrijke rol en ze 

zijn relatief minder gevoelig voor peer-pressure. Ze zijn relatief merktrouw en hechten aan een 

vertrouwd gevoel. Belangrijk vinden zij de originaliteit – waar komt het product vandaan en hoe 

wordt het gemaakt. 10 Hier liggen mogelijke gegevenheden voor cultuureducatie vanuit wel een 

positieve benadering! ‘Niet-geleefd worden’ is voor hen een groot goed.  Dat blijft een lastige: hoe 

spreek je mensen aan? Het veiligst is de aanspreekvorm ‘u’. 11 

 

Toepassing voor de praktijk (gericht op de wat ‘oudere’ senior): 
− Samenstelling aanbod dat beide groepen (behoudend en wat vooruitstrevender) aanspreekt; dus 

een combinatie met vernieuwende professionele culturele activiteiten (zie ook de filmpjes, 
hoezo Oubollig?) en herkenbare werkvormen. 

− Verbreding: liefst ook interessant voor bijvoorbeeld begeleiders (inclusief mantelzorgers en / of 
vrijwilligers) zodat deze ook met plezier kunnen deelnemen aan de activiteit en de drempel voor 
de oudere (senior)  verlagen.  

− Zorg voor de samenstelling van het arrangement 

 
What’s in for me? 
Een vraag die jongeren stellen, maar hun evenknie op leeftijd niet minder.  Iemand wil er wijzer van 
worden (profijtbeginsel):  om beter met situaties om te gaan (coping needs), omwille van 
persoonlijke ontwikkeling en sociale contacten (expressive needs), om bij te dragen aan een prettige 
leefomgeving middels maatschappelijke participatie (contributive needs),  in het kader van 
belangenbehartiging – zeker in een maatschappij waarin zorg-welzijn-wonen en cultuur steeds meer 
op het eigen bordje komt te liggen (influence needs) en vanuit de behoefte aan zingeving 
(transcendence needs). Volgens Doets terug te voeren op twee leidende motivaties voor niet- 
werkende senioren: één algemene sociale leeroriëntatie, waarbij leren een middel is om sociale 
contacten te onderhouden;  twee instrumentele leeroriëntaties, namelijk op maatschappelijke 
participatie. De aankomende generatie senioren, de babyboomers,  heeft het ideaal dienen met de 
paplepel ingenomen. Het is de gewezen flower-powergroepering. Een generatie die ertoe wil doen 
en niet achter de geraniums (is voor het overgrote deel van de mensheid echt inmiddels een 
clichébeeld) gaat zitten. Een generatie die een persoonlijker samenleving wil, hecht aan ideeën en 
idealen. Een zoektocht kondigt zich aan naar een nieuwe tijdsinvulling, vaak in de vorm van  

                                                                                                                                                                                     
9
 Sociaal psycholoog Patricia Cross 

(in Herweijer
) onderscheidt drie soorten belemmeringen voor deelname aan 

onderwijs / educatie door ouderen. 
10

 50+: nieuwe fasen, nieuwe wensen. Verschillen in koopgedrag tussen de diverse levensfasen. (2012) (2007). 
Familie Kenniscentrum. Voluit vanaf 50- deel 2. De potentie van de 50-plusmarkt in 2012. (2012) 
Familiekenniscentrum.  
11

 55% heeft hiervoor voorkeur – zeker in een eerste persoonlijk contact, 15% wenst graag ‘je’ en 35% is het om 
het even, schriftelijk ligt dit wat vlakker, maar toch. 63% vindt het geen enkel probleem om op basis van leeftijd 
een voordeel te genereren, hoewel de 50-55 jarige dat gevoelig vindt liggen. Van belang ook is de werving te 
plaatsen in een herkenbare situatie, realistisch, met inzet van ‘gewone’ mensen, met aansprekende, maar wel 
informatieve teksten, direct en begrijpelijk – laat zien wat ze kunnen verwachten - , inspireer tot nieuwe 
ideeën en breng enthousiasme over. Geen overdreven onechte emoties en geen overdrijvingen. Ontleend aan 
Commap Ad Likeabilitymodel van Erik du Plessis. 
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vrijwilligerswerk.  De verwachting is dat zeker 33% van hen zijn schouders – gericht! - hieronder zet. 
Of zich actief bezighoudt met de kleinkinderen; nu al zorgt 40% voor hun kleinkroost. In die zin kan 
de  cultuur- en kunsteducatieve sector wat leren van de pannenkoekenrestaurants. En filosofie en 
kunstgeschiedenis behoren tot de top-drie van populairste studies onder de 50+-studenten die per 
2011 aan een studie zijn begonnen. De babyboomer is er trots op een babyboomer te zijn, trots op 
hun levenservaring. 12 
 
Waardenoverdracht 
Volgens socioloog Becker leren mensen vooral waarden aan in de tijd dat ze opgroeien.  Dit 
waardenpatroon blijft door de jaren heen stabiel.  Vanuit dit gegeven is de groep 50-plus te 
segmenteren op de volgende generationele kenmerken: 

1. Vooroorlogse generatie (1910-1929) 
2. Stille generatie (1930-1945) (de nu 68-82 jarigen)  
3. Protestgeneratie – babyboomgeneratie (1946 -1954) (de nu 55-67 jarigen)  
4. Verloren generatie (1955-1970) (de nu 43 – 54 jarigen)   (:! 
Ad 2: Waarden-oriëntatie gerelateerd aan wederopbouw en welvaartstijging; behoudende 
zorgzamen ver in meerderheid, hun gevoelsleeftijd ligt het dichtste bij de ‘echte’ leeftijd); 
beperkter inkomen. 
Ad 3. Waarden-oriëntatie meer op maatschappelijke hervorming (behoudende zorgzamen iets in 
meerderheid boven vrijgevochten voorlopers, maar dit kantelt snel <60 jaar!) 
Ad 4. Waarden-oriëntatie meer op persoonlijke ontplooiing.  

 

Toepassing voor de praktijk: 

 Sociaal aspect toevoegen, zodat er sprake is van ‘ontmoeting ‘.  

 Aandacht voor een servicelevel 

 Verrijkingselementen 

 Serieus educatief aanbod voor wie zich in kunst en cultuur wil verdiepen 

 Aandacht voor een koppeling met de levenservaring 

 Educatie rekening houden met de waarden-oriëntatie in de jaren van opgroeien (stabiel) 

 De pijlen niet alleen richten op de jeugd; juist alvast droogzwemmen en warmlopen voor de 50+ 
markt  

 
Waar een wil is, is nog niet altijd een weg 
Wegversperringen of wegversmallingen voor senioren kunnen zijn:  

 institutioneel: inhoud en organisatie van het onderwijs zijn niet afgestemd. De culturele sector 
kan de kennis, ervaring en het enthousiasme van ouderen benutten ook bij het ontwikkelen, 
organiseren, uitzetten, in banen leiden van activiteiten. Dat betekent rekening houden met: de 
behoefte om zelf verantwoordelijk te zijn voor het eigen werk en autonoom te zijn. Niet iedere 
begeleider of educatief werker is geschikt om les te geven aan, educatief materiaal te 
ontwikkelen voor, of een activiteit te begeleiden met  senioren.   

 situationeel: les- en entreegelden zijn te hoog, bereikbaarheid van instellingen en het comfort 
zijn onvoldoende.  

 dispositioneel: psychologische eigenschappen, waaronder de angst van ouderen om te leren, 
omdat ze weinig of geen onderwijservaring hebben en/of het gevoel dat ze te oud zijn om te 
leren. Naast de vraag waarom senioren leren is het ook interessant te weten hoe ze leren. De 
theorieën van Kolb en Gardner  worden vaak aangehaald, maar ook bestreden! Bijvoorbeeld in 
de recente uitgave van Pedro de Bruyckere en Caspar Hulshof  “Jongens zijn slimmer dam meisjes 

                                                           
12

 Kuperus, M, K. Rat en N. Wilbrink (2008). Lokaal onder de loep. Trendrapport vrijwillige inzet 2008. Utrecht: 
MOVISIE. Voluit vanaf 50- deel 2. De potentie van de 50-plusmarkt in 2012. (2012) Familiekenniscentrum.  
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en andere mythes over leren en onderwijs”  (Culemborg, 2013). Belangrijk dat de media het denkbeeld 
over de competenties van senioren – inclusief die over het leervermogen - bijstellen! Het 
vermogen tot leren is doorgaans tot op hoge leeftijd op peil, mits er rekening wordt gehouden 
met het gegeven dat het opnamevermogen en het tempo bij het verwerken van nieuwe 
informatie wel aan- of beter gezegd inpassing vragen. Een specifieke vorm van leren zit in het 
belang van ‘verhalen’, waarvan blijkt dat we ze beter onthouden. Het brein gaat anders om met 
dit soort informatie. Verhalen zijn als het ware psychologically privileged:  we begrijpen verhalen 
beter, onthouden ze meer accuraat en luisteren er graag naar. 13 Verder zijn van belang: 
afwisseling en verrassende elementen én rustmomenten.  

 
Online onderschat 
Ja, en wat voor alle activiteiten geldt: de bekendheid met het aanbod; de concurrentie van andere 
activiteiten, waaronder activiteiten die met het reilen en zeilen thuis van doen hebben (wie heeft er 
tegenwoordig een lege kalender?) en een harde notenkraker: de beeldvorming van cultuur in 
combinatie met zelfbeeld “Kun je dat eten?”, “Iets voor gestudeerden”, … Senioren informeren zich 
overigens voornamelijk door traditionele media, zoals huis-aan-huisbladen, folders en tijdschriften. 
(Zie ook bijlage 1) Het is echter een mythe dat senioren niet actief zijn op het web. Ze  gebruiken in 
toenemende mate het internet.  Van de 65-74-jarigen heeft 75% een internetverbinding en daarvan 
zit 60% zelf één tot drie uur per dag achter de computer en dat aantal neemt nog sterk toe, want de 
groep 50-64 jarigen zit al op 95% internetaansluiting. Online Nieuwsbrieven worden door 50+ beter 
gelezen dan door 50-. Van de 65 jarigen gebruikt 26% de social media en dit aantal stijgt nog steeds 
en onder 50-64 jarigen ligt het al op 47%. 55-plussers blijken het meest in te gaan op online 
advertenties. 14 Het is dus zeker een aanrader om in te zetten op online communicatie! 
 

Toepassing voor de praktijk: 

 Gevarieerd programma, inclusief vervoersarrangement 

 Dataverrijking en regelmatig digitale Nieuwsbrief uitbrengen 

 Banners plaatsen op websites  

 Onderscheidende google-advertentie Adwords plaatsen (eventueel om de kosten te spreiden 
vanuit een gezamenlijk platform)  

 
Heel gewoon?! 
Nederlanders zijn niet echt opgevoed met cultuur, al scoren wij hoog in vergelijking met omringende 

landen15     

                                                           
13

 Bruyckere, P., Hulshof, C. (20130. Jongens zijn slimmer dan meisjes en andere mythes over leren en onderwijs. 
Leuven, Culumborg: Lannoo Campus / van Duren Psychologie.  
14

 50+: nieuwe fasen, nieuwe wensen. Verschillen in koopgedrag tussen de diverse levensfasen. (2012) (2007). 
Familie Kenniscentrum. Voluit vanaf 50- deel 2. De potentie van de 50-plusmarkt in 2012. (2012) 
Familiekenniscentrum. Older Adult end Social Media. PEW Internet, 2010. Onderzoeksbureau Crowd Science, 
2011. 
15

 L. Volz. 2009. Senioren en actieve kunstbeoefening: factsheet. Kunstfactor 

Op stedentrip naar kunst- en cultuur in België, Frankrijk, Spanje, ja zelfs Portugal valt me altijd op dat 

ik daar steevast groepen écht jonge kinderen onder begeleiding van een volwassene aantref.  Kleintjes 

van amper twee turven hoog maken, op hun eigen niveau, al kennis met de schatten  die de culturele 

wereld te bieden heeft en vullen hun rugzakje vol ervaringen waar ze in hun latere leven naar  

believen uit kunnen putten.  Een beeld wat ik hier in Nederland zelden tref.  De basis voor de actieve 

deelname aan kunst en cultuur wordt – zo krijg ik althans de indruk - in die landen immers jong gelegd 

door kunst- en cultuureducatie én amateurkunst.  
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[groep kinderen in Museum te Berlijn, 2012] 

 
 
[groep kinderen in Museum te München 2013] 

Begripsverstopping 
Veel is echter nog onbekend over de meer fundamentele vraag 'Wat leert de literatuur ons over de 
relatie tussen hoge(re) leeftijd, cultuureducatie en/of cultuurparticipatie' ? Er is nauwelijks onderzoek 
over cultuurdeelname dan wel cultuureducatie waarin de focus ligt op de heterogeniteit binnen de 
groep 'senioren' ligt. (Zie ook bijlage 1) Ook is het interessant om te kijken naar hoe jongeren en 
ouderen dezelfde activiteiten beoordelen: wat zijn elementen die de ouderen aanspreken en wat zijn 
elementen die de jongeren aanspreken? Wat is het verschil tussen die senior en een dertiger die 
dezelfde activiteit bijwoont? Ook zijn er nog veel aannames over de effectiviteit van de toe te passen 
didactiek: ligt het gemiddelde tempo in een activiteit bijvoorbeeld te hoog voor de oudere 
deelnemers? Willen ouderen andere dingen leren? En hoe houd je rekening met een eventuele 
teruggang in geheugencapaciteit of andere beperkingen die een oudere leeftijd met zich meebrengt? 
Hierop kan wellicht samenwerking met ouderenwerkers, geriatrisch geschoolden en 
neurowetenschappers, maar ook met disciplines als ouderenmarketeers, industrieel ontwerpers   
nieuw licht werpen.  Bovendien zijn de termen cultuureducatie16 en cultuurparticipatie voor velerlei 
interpretatie vatbaar. Zo kun je het beiden over een dier hebben  en zelfs nog allebei over een hond, 
maar heeft de een ‘n Teckel in gedachten en de ander een Dobermann. Ook de term burgerschapszin 
is allerminst eenduidig. Om het helemaal verwarrend te maken iets er ook nog het begrip 
‘volkscultuur’, al dan niet tussen aanhalingstekens! ‘Geen kunst aan?’….Zoiets als cultuur van het 
dagelijks leven. Heeft Maxima gelijk als ze stelt dat ‘De Nederlandse identiteit’ niet bestaat? Het 
raakt het spanningsveld  ‘vreemd’ en ‘eigen’.  

                                                           
16

 Met erfgoededucatie bedoel ik een onderwijsbenadering op het terrein van geschiedenis en cultuur die 
uitgaat van materiële en immateriële sporen uit het verleden die in onze samenleving als waardevol worden 
beschouwd en die bijdraagt aan kennis van en inzicht in historische ontwikkelingen en verschijnselen en aan 
een gevoel van continuïteit en verbondenheid met het verleden, mede met het oog op de toekomst. Meer 
gericht op beleven dan op bestuderen.  

1 . Toch verbaast mij dit. Hoe dan ook, steeds meer mensen raken 

ervan overtuigd: het verschaft mensen wortels. Het versterkt hun 

binding met het verleden en het heden. Meer aandacht in het 

onderwijs voor cultuureducatie, zo zegt het Sociaal Cultureel 

Planbureau, vergroot, naast andere competenties, het vermogen om 

van de kunsten te genieten. Is het niet in de puberteit en het daarop 

volgende spitsuur in het leven - carrière en jong gezin - dan wel in de 

rustiger jaren daarna (SCP 2010). Er is dus een slag te maken.  Zoals 

iedere leeftijd een goede is om te stoppen met roken, zo is iedere 

leeftijd een goede om te starten met (cultuur- en kunst) educatie. 

Behalve een persoonlijke verrijking brengen cultuureducatie en 

(amateur)kunst meer teweeg. Ze bevorderen sociale cohesie, 

maatschappelijke participatie, de gezondheid1 en de economie. In die 

zin lijkt de sector aan te sluiten bij de intrinsieke overtuigingen van  

de (aankomende) generatie ouderen vanuit de werkwoorden 

samenwerken, creatief denken en handelen en de trefwoorden  

persoonlijke ontwikkeling, actief burgerschap en sociale 

verbondenheid. 1 Nieuwe talenten ontplooien, je passie uitleven, zien 

en gezien worden (nieuwe contacten opdoen), een nieuwe identiteit1 

voor de oudere   (zelfvertrouwen). Daarmee is het een instrument 

voor gemeenschapszin  en tegengas tegen anonimiteit, sociaal 

isolement en een gevoel van kwetsbaarheid en onveiligheid. 1 1 Klinkt 

goed.  
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Wat smaakt naar meer? 
Opvallend is dat cultureel erfgoed relatief veel jong senioren trekt en archieven in toenemende mate 
75-plussers. Ook de dans, muziekvoorstellingen winnen aan belangstelling. Klassieke muziek en ook 
de popconcerten. 17Niet zo raar, want iedereen die nu boven de 50 jaar komt is van de generatie 
Rolling Stones en Beatles en zijn opgegroeid met concerten. Bovendien is hun smaak verrijkt door die 
van hun kinderen en andersom.  Dat ouderen bankzitters zijn is ook een misverstand. In 2007 deed 
ruim 40% van de 50- tot 80-jarigen aan actieve kunstbeoefening en van de 80-plussers nog bijna 30% 
(Bron: SCP AVO ’95-’07).  18Senioren hebben niet alleen een grote spreiding in leeftijd, maar ook in 
opleidingsniveau, culturele ervaring en interesse, koopkracht en gezondheid. Bij het ontwikkelen van 
aanbod is het dus belangrijk om allereerst te bepalen om welke (sub)groep het gaat in je aanbod.  
Bijvoorbeeld de koopkrachtige ouderen die streven naar artistieke ontwikkeling of juist ouderen met 
een laag inkomen en klein sociaal netwerk met behoefte aan ontmoeting en gezelligheid. Vooral 
combinaties van activiteiten zijn kansrijk: bijvoorbeeld een activiteit gericht op grootouders en hun 
kleinkinderen of een etentje gekoppeld aan een workshop19. Het nuttige met het aangename, twee 
vliegen in een klap. Dat idee.  
 

Gezondheid en kunst raken elkaar 

Bij het ouder worden nemen verliezen in het sociale, cognitieve en lichamelijke levensdomein toe. 
Wezenlijke vriendschappen worden schaarser, emoties verwerkt iemand bij voorkeur zelf en 
lichamelijke ongemakken nemen toe. Een beeld spiegelt veranderende en stabiele 
persoonlijkheidskenmerken. Beeldende kunstbeoefening is een activiteit van ordenen, bewerken en 
vormgeven waarbij persoonlijke herinneringen en ervaringen het uitgangspunt zijn. De activiteit van 
beeldende kunstbeoefening maakt individuele ervaringen en herinneringen zichtbaar, beheersbaar, 
invoelbaar en deelbaar. De metacommunicatie van beeldende kunstbeoefening maakt zichtbaar en 
invoelbaar wat in woordelijke communicatie verborgen zou blijven. Beeldende kunstbeoefening 
voorziet daarom in drie belangrijke menselijke behoeften: ontwikkeling van vaardigheden, wezenlijk 
contact met jezelf en anderen en schoonheidsbeleving. Het blijkt dat mensen door de materiele en 
fysieke eigenschappen van beeldende kunstbeoefening zich tot op hoge leeftijd uitgedaagd en 
getroost voelen en zich daarna lichamelijk meer ontspannen en makkelijker contact aangaan, met 
zichzelf en anderen. Beeldende kunstbeoefening versterkt het psychosociaal welzijn en het ervaren 
van gezondheid. Psychologen en welzijnswerkers in de ouderenzorg hebben specifieke kennis en 
ervaring over psychosociale ontwikkeling in de latere levensloop. Kunsteducatieve professionals 
hebben specifieke agogische en vakkundige kennis van beeldende vormgeving. Samen vormen zij een 
specifieke kenniscombinatie die kan vormgeven aan preventieve programma’s rond gezond ouder 
worden. Beeldende kunstbeoefening is vanuit het perspectief van ouder worden een 
gezondheidspreventieve activiteit. 
 
Mindset 
Bij jonge ouderen (±55) blijkt dat er vaak sprake is van een gevoelige psychosociale ontwikkelingsfase 
die teruggrijpt op de identiteit. Vragen die kunnen spelen zijn: Wie ben ik, wie was ik en wie wil ik 
(nog) zijn. Uit het onderzoek blijkt dat beeldende kunstbeoefening het vraagstuk rond de 
persoonlijke identiteit spiegelt en zowel een stimulerende als een troostende werking heeft. Bij 
oudere ouderen (±65), geeft beeldende kunstbeoefening ontspanning naast het werken. En is dan 
ook zeer geschikt als actieve sociale groepsactiviteiten na de pensionering. Veel senioren ontdekken 

                                                           
17

 Broek, A. van den, J. de Haan en F. Huysmans (2009). Cultuurbewonderaars en cultuurbeoefenaars. Trends in 

cultuurparticipatie en mediagebruik. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. 
18

 http://www.youtube.com/watch?v=703yEdfHpnE   http://www.youtube.com/watch?v=sLVvJR24Sc8  
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=I_LqfxyIfGs&feature=endscreen  [luchtdirigeren: geweldig!] 
19

 Sanders, E., S. Schaap en M. Masius (2006). Marktonderzoek Senioren en Cultuur in Brabant. Conclusies en aanbevelingen 
voor de sector. Tilburg: UITmarketingburo. 

http://www.youtube.com/watch?v=703yEdfHpnE
http://www.youtube.com/watch?v=sLVvJR24Sc8
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=I_LqfxyIfGs&feature=endscreen
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dat momenteel! In een later leeftijdsstadium (±70) kan beeldende kunstbeoefening de 
autobiografische herinneringen (her)ordenen en met terugwerkende kracht een gezonde 
psychosociale ontwikkeling bewerkstelligen. Hier liggen mogelijkheden voor de cultuur- en 
beeldende sector in het kader van fondswerving Healthy Aging20.  
 
De kracht van verhalen 
Ons persoonlijk bewustzijn gaat altijd vergezeld van emoties (Damasio, 2001). Daarnaast laat de 
psychosociale theorie van emotieverwerking in de tweede helft van de levensloop een opvallende 
tegenstelling zien ten opzichte van de eerste helft van de levensloop (Heckhausen & Schulz 1995; Schulz & Heckhausen 

1997). Emotieverwerking in de eerste helft van de levensloop is extern gericht op de omringende 
(sociaal culturele) omgeving terwijl in de tweede helft van de levensloop, emoties individueel  
worden verwerkt en opgelost.  Veroudering wordt gekenmerkt door verliezen in de sociale, 
lichamelijke en geestelijke leefwereld die de persoonlijke identiteit van mensen kenmerkt. Descartes 
verklaart daarin dat het enige waar we zeker van kunnen zijn is, dat we zijn. Dat komt zelfs im frage 
op hogere leeftijd… Deze processen kunnen de psychosociale balans in de latere levensloop 
verstoren. Beeldende kunstbeoefening stimuleert op verschillende manieren de emotieverwerking 
en ondersteunt  de psychosociale ontwikkeling. Ontwikkelingsprocessen van winst, verlies, groei en 
verval; deze zijn plastisch. Een levensloop is multidimensionaal, multidirectionaal en multicausaal en 
multidisciplinair. Dat wil zeggen dat ook in de late levensloop individuen kunnen blijven leren en 
veranderen. In de late levensloop vertonen individuen een meer heterogene groep met een meer 
specifieke leefstijl. In vaktermen de ‘individuele intervariabiliteit’ in de latere levensloop genoemd.  
 
Reminiscentie van het verleden 
Fenomenologisch psychologisch onderzoek heeft betrekking op de vraag hoe mensen betekenis 
geven aan hun  leven. Individuele betekenis of zingeving ontstaat uit een persoonlijke wisselwerking 
inwerking en aanpassing aan de omgeving. De betekenis die mensen geven aan hun ervaringen is om 
deze reden geen objectief en statisch gegeven. Through the stories we construct, we build a sense of 
who we are (and who are others too) our narratieve identities. These identities are not based on an 
indecomposable ‘cogito’, or an essential self, but on a living tissue of narrated stories. The narrative 
selves will be multiple and contingent, historically and culturally specific, and will be therefore be 
subject to change.(Paul Ricoeur, 1992) Door de ordening van ervaringen (re-figuratie) in chronologische 
volgorde (configuratie) ontstaat een verhaal met een lineair perspectief, ervaren als een betekenisvol 
geheel (transfiguratie). De transfiguratie noemt Ricoeur een creatief proces. Zowel beelden als 
woorden zijn instrumenten om autobiografische ervaringen collectief en historisch herkenbaar te 
maken. Naarmate mensen ouder worden nemen de herinneringen toe. Dit wordt ook wel het 
reminiscentie effect  genoemd. In de late levensloop ontstaan door de afstand in tijd, betekenisvolle 
herinneringen, die bewerkt en verwerkt kunnen worden. Het lijkt alsof we rust vinden in het blijven 
verwerken van betekenisvolle  waargenomen herinneringen om er de aandacht er op te kunnen 
blijven richten. Herinneringen zouden deel uit kunnen maken van een persoonlijk autobiografisch 
onderzoek. Kort gezegd zou dat het ordenen van het verleden genoemd kunnen worden, zodat in 
herordening een nieuw perspectief, winst gevonden wordt. Dit proces kenmerkt een flexibele 
identiteit dat persoonlijke rust schept. . 
Voorbeelden zijn: Zelfportretten in ‘Kunst op Leeftijd’ of het voorbeeld van het fotografieproject 

‘Ouderen In Perspectief’ van kunstenaar Hein Walter in verzorgingshuizen.  

 
 

                                                           
20 Preventie bij Ouderen, Focus op zelfredzaamheid. (2009) Den Haag: Gezondheidsraad. Senioren en 

actieve kunstbeoefening. Utrecht: Kunstfactor 2010, blz. 3 
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Koppeling aan het heden 
Bij het ouder worden is ook het aandachtsgestuurde bewustzijn, dat gericht is op de toekomst en op 
de ontwikkeling, belangrijk. Volgens Luteijn, coördinator van dansprojecten voor ouderen bij 
Introdans21, Arnhem speelt leeftijd bij kunstbeoefening geen rol van werkelijke betekenis. Zowel op 
jonge leeftijd als op oudere leeftijd  levert kunstbeoefening een bijdrage aan  het individuele welzijn 
en heeft het een positief effect op de individuele  gezondheid. Onderzoek van F. Matarasso (1997) 
concludeert dat  in een kunstproces de persoonlijke ontwikkeling, sociale cohesie, de 
gemeenschappelijke en de individuele ‘empowerment’ bevordert. Uit onderzoek van M. White wordt 
geconcludeerd dat kunst -en cultuurbeoefening maatschappelijke waarden en identiteitsbetekenis 
vertegenwoordigen15). Zowel Matarrasso als White zijn Engelse onderzoekers in het 
samenwerkingsdomein van Kunst en Gezondheid.22 
Omdat individuele identiteit mede bepaald wordt door variabele eigenschappen van onszelf en onze 
omgeving die we in de latere levensloop kunnen verliezen, is het versterken van identiteit door 
‘empowerment’ in laagdrempelige beeldende kunstbeoefening een mogelijkheid om plezier te 
blijven beleven.  
 
Veel aandacht in cultuur- en kunsteducatie gaat uit naar jongeren. Het begeleiden van senioren en 
oudere senioren ouderen lijkt mij minstens zo betekenisvol. Vakkundige beeldende vorming 
pedagogen kunnen het maatwerk leveren voor kunstbeoefening tijdens de latere levensloop. 
Wellicht een specialisatie binnen de opleiding? 
 

  
Handen uit de mouwen (zie ook bijlage 6 schematisch overzicht organisatie blz. 27) 
Programma voor senioren verzorgingshuis en aanpalende zelfstandigwonenden  
(inclusief aanleunwoningen en senioren uit de wijk die zich aangesproken voelen) 

Netwerkmodel  ontwikkelen 

Kruisbestuiving in een win-win situatie: kunst- en cultuurbeoefening positief voor gezondheid en 

welbevinden. Onzekerheid minimaliseren en goesting maximaliseren rondom kunst- en 

cultuuruitoefening en cultuureducatie. De-intramuraliseren van de omgeving: de buitenwereld 

binnen halen. Het sluit goed aan bij instellingen die in hun gedachtengoed presentiezorg hoog in het 

vaandel hebben staan: erkenning geven in wat ze meemaken en mee hebben gemaakt, waardering 

om wie ze zijn en talenten kunnen ontplooien, gezien en gehoord worden.  

                                                           
21 Kunst in de samenleving. Door de ogen van Adriaan Luteijn. (2010) p 13 en p 14. Kunst factor. Utrecht: 

Sector Instituut voor de amateurkunst.  
22 Matarasso, F. (1997).Use or Ornament. The social Impact of the Arts. Glos NL. 

White, M. (2009). Arts development in Community Health  Oxford. UK.p 53. 
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► Gemeenten, zorgcentra (activiteitenbegeleiders!), ouderenorganisaties en vrijwilligers,  
► Culturele instellingen, kunstenaars en amateurkunstverenigingen, heemkundekring... 

Het vergroten van de actieve cultuurparticipatie van ouderen (65+) door het actief stimuleren van 
ouderen tot kunst- en cultuurbeoefening en het inzichtelijk maken en aanreiken van 
mogelijkheden tot participatie.  

► Fris, creatief en uitdagend voor ouderen en culturele instellingen en amateurkunstverenigingen 
zie ook filmpjes in de noten* Of het nu gaat om de ontwikkeling of verbetering van een 
permanent (of tijdelijk) aan bod, hier kan je heel wat tips en inspiratie opdoen. 

► Nieuwe relatie met bestaand cultureel aanbod. 
Doelgroepen Ouderen : 

- (zorgbehoevende) ouderen (70+); 
- cultureel bekenden; 
- cultureel onbekenden; 

Onderzoek en Proeftuin 
► Inhoud 
Je krijgt te maken met een mix aan motivaties. Elke bezoeker komt met andere bedoelingen en 
verwachtingen. Iedereen deel met een eigen agenda. Dat geeft niets, al betekent het wel dat in een 
gevarieerd programma meer mensen iets naar hun interesses zullen vinden (Cafetaria-model). Een 
uitdaging om aan te sluiten bij de verschillende identiteiten, het zelfbewustzijn (eigenzinnigheid) en 
de burgerschapszin. 
Eventueel het programma in een korte cyclus te gieten van drie tot zes  bijeenkomsten . 
 

► Programma I  Aansluitend bij de meer prijsbewusten en vrijgevochten voorlopers. 

Vernieuwende activiteiten in de vorm van actieve workshops: Leef u uit en voel met uw hart! 

Wat doet het met u? 
- luchtdirigeren;   

- klassiek ballet; [zie eerder genoemde filmpjes] 

- taekwondo   

- schilderen; (geen ‘potjes’, maar echt op doeken, op stukken steigerhout, op een enorm 

groot papier collectief een wandschildering maken (eventueel met milieuvriendelijke 

spuitbussen graffiti, waarom niet?)  … Helemaal mooi als het werk binnen of buiten 

ergens een plaatsje kan krijgen al dan niet in een wisselcollectie . Het openbaar laten zien 

kan bijdragen aan het proces van empowerment.  

- een lounge-tuinbank mozaïeken… 

- Ik Hou van Holland… 

 in samenwerking met verenigingsleven “Cult & Tumult”.  
 
► Programma II Aansluitend bij de meer zorgzamen en afwachtenden. Aansluiten bij 
verhalen vertellen en de rol van beeldvorming als het gaat om betekenisgeving. In feite een 
vorm van erfgoededucatie. Musea, erfgoedbibliotheken, archieven en tal van andere 
erfgoedorganisaties hebben als troef dat ze de wereld met zich meedragen en een 
herkenbaar fascinerend venster bieden op het verleden. Stilaan kunnen we ook spreken over 
verschillende verledens, gezien de groeiende aandacht voor herinnering en de opmars van de 
mondelinge-geschiedenis- praktijk.  23   Verhalen bieden perfect aanknopingspunt om het 
eigen, persoonlijke en/of familieverleden op te rakelen met behulp van veelsoortig 
authentiek materiaal uit vervlogen tijden. Door inzet van de methode reminiscentie 
(stimuleren tot het ophalen van herinneringen aan de hand van foto’s, voorwerpen, geuren, 

                                                           
23

 L.J. Herweijer (1990). Educatie op leeftijd. Rijswijk: SCP. 
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smaak en geluiden.  Zo kan je de (leer)ervaringen van bewoners-bezoekers stimuleren, 
sturen en interessanter maken. ‘Leren’ op een niet-schoolse manier , door te begeleiden en 
te stimuleren om samen zaken te onderzoeken en te ervaren. Door samen dingen te doen, 
gaan bezoekers ook waarden delen en kunnen ze zich meer met elkaar verbonden voelen.  24  
Belangrijk hierin zijn multidimensionaliteit en multiperspec-tiviteit in de zin van een open en 
dynamisch proces van representatie  en betekenisgeving. Werkvorm sluit aan bij voorkeur 
voor verwerven van informatie bij mediavoorkeur voor dagbladen en radio. 

 

 
 
 

 
 
 
“Aover vroger, thuus!”  
Speakercorners:   
Thema’s waar iedereen wel over kan meepraten: alle gespreksstof is ‘cultuur’; niks cultuur 
met een kleine ‘c’.  
- ‘De mooiste dag’:  foto van trouwdag van oudere en van de trouwdag van hun kinderen. 

De verbeelding van 'trouwen volgens het boekje'. 25 
- ‘Heerlijk avondje is gekomen’  over Sinterklaasfeest  (klomp zetten, pakjesavond of – 

ochtend, bezoek Sint aan school, et cetera… 
- ‘Kasmis, Karmisse, Kun’jinnedag  en ander volksvermaaK’ 

                                                           
24

 (bronfenbrenner_ecosystem.gif) 
25

 http://vimeo.com/52147176  geraadpleegd op 1 mei 2013.  

Een brug slaan tussen leefwerelden en 
herinneringen doorgeven aan de volgende 
generaties. Het materiaal brengt de tijdsgeest, 
gewoontes en gebruiken tot leven  en 
herinneringen aan andere tijden, plaatsen en 
dingen. Van de dingen die (n)ooit voorbijgaan… De 
tijdsspanne niet te nauw nemen. Dit soort 
materiaal wordt als vanzelfsprekend aangezien, 
maar is dat niet. Het documenteert een tijdsgeest 
en een samenleving. Sommige gebruiken 
veranderen of slijten weg. Niets, van vroeger of van 
anderen, wordt ‘ongewijzigd’ overgenomen. 
Nieuwe rituelen ontstaan en oude worden terug 
leven ingeblazen. Achter de clichébeelden schuilen 
voorschriften en symboliek. Stof tot praten: wat 
kun je zeggen over het modebeeld, de leef- en 
woonomgeving, de stijl van fotograferen en de 
manieren van poseren? ‘Een ieder is een waaier vol 
herinneringen´ . Een mogelijk zwakke plek wordt 
een krachtbron: het geheugen. Senioren weten als 
geen ander het verschil tussen de herinnering en 
het hier en nu.  Het versterkt hun zelfbewustzijn en 
zelfvertrouwen: zií zijn de experts. 

 

http://vimeo.com/52147176
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- ‘Fikkie, Pietje, Poes’,  over de relatie tussen mens en dier, over vriendschap en trouw, 
over honden, katten en parkieten als vriend of huisgenoot of erfbewoner. Dieren raken 
en ontdooien mensen. 

- Vakantie! 
- Mijn eerste….; Mijn lievelingsjeugdboek…; Verjeurdag!...  

- De textielweverij… [nu kan het nog, over een paar jaar misschien niet meer]  De mogelijkheden zijn talrijk! 
Box met producten:  ‘oude muziek’ en gebruiksartikelen als brillantine, Keuls water, 
pruimtabak,  oude koffiemolen, lei met griffel, bord aap-noot-mies, wasbord en wringel,  
koektrommel … gedeeld verleden in samenwerking met coöperatie ‘Erfgoed Gelderland’, 
Museum Smedekinck, Bronkhorst en andere. Beelden uit de Polygoonjournaals uit de jaren 
twintig, dertig, veertig.  Oude Libelles en Margrieten.   
 
Zorg bijvoorbeeld voor een bijpassend proevertje - oud Hollandse snoep - of drankje. Krenten 
op brandewijn, bessenjenevertje, Advocaatje met slagroom (wellicht is er iets te regelen met 
de lokale slijter?).  
 
► Programma III Aansluiten bij gevoelens van existentie (‘waartoe zijn wij hier op aard’, 
ertoe doen, kwaliteit van leven) en de rol van beeldvorming als het gaat om betekenisgeving. 
Kwalitatieve reproducties van schilderijen en sculpturen. Van alles wat (portretten, stillevens, 
landschappen, abstracten) van oude meesters, kunst voor 1945 en kunst vanaf 1945. Het 
bekijken van kunst doet een appel op verschillende gespecialiseerde visuele hersengebieden. 
Ook de orbitofrontale (heeft een relatie met oordelen en beloning) en motorische  cortex 
worden geactiveerd. Dat geldt ook voor de nucleus caudatus, die samenhangt met de 
neurologische vertaling van romantische gevoelens. Spiegelneuronen spelen een rol in de 
fysieke empathie met de kunstvoorstelling (lichaamshouding, beweging) en empathie met de 
emoties van de afgebeelde personen. Enerzijds door invoeling en identificatie en anderzijds 
door emotionele betrokkenheid bij het kunstwerk als bedacht en geproduceerd product; iets 
wat wordt bevorderd door het zelf schilderen, tekenen of boetseren. Hierin ligt ook een 
belang van integratie van  en samenhang in receptieve en actieve beeldvorming (I). Uit 
neurobiologisch onderzoek blijkt verder dat esthetiek samenhangt met emotionele - en 
besluitvormingsprocessen. Cultuur is een vorm van gedrag, van betekenisgeving, van 
mentale processen. Van wat je ermee doet, kunt doen en wilt doen.  Kunst beleven is een 
vorm van metacognitie, van het beheersen van de ervaring en daarmee ook het omgaan met 
verandering.  Als het om betekenis gaat spelen ervaring en herinnering een grote rol.  Kunst 
kan helpen de herinnering vast te houden. Kunst beschouwen draagt bij aan het verzamelen 
van kennis over de je omringende wereld. Kunst exploreert nieuwe ervaringen en is een 
collectief instrument voor zelfreflectie. 26 Met kunst naar het leven kijken27. Een functie van 
kunst- en cultuureducatie die voor het welzijn van ouderen van groot belang is, lijkt me. 
Gecombineerde kennis leidt tot uitgebreidere discussie. Ideeën en zienswijzen waar de 
aanwezigen betrokken over praten, worden herinnerd en wat wordt herinnerd, krijgt een 
plek.   

“Moj ’s kieken, kunstige ontmoetingen” 
 

                                                           
26

 Hoor, M. van (2012). Brein, Kunst en educatie. Cultuur + Educatie 34. Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland. 
27

 http://www.hanceelen.nl/uncategorized/stedelijk-museum-amsterdam-ontvangt-mensen-met-
dementie/http://vanabbemuseum.nl/browse-
all/?tx_vabdisplay_pi1[ptype]=20&tx_vabdisplay_pi1[project]=1122&cHash=57f9a2d48d5e3e4e0494ae7c610e
0aa7 
http://goedemorgennederland.kro.nl/seizoenen/02-2013/afleveringen/19-02-
2013/fragmenten/rondleidingen_van_abbe_museum_voor_alzheimerpatienten 

http://www.hanceelen.nl/uncategorized/stedelijk-museum-amsterdam-ontvangt-mensen-met-dementie/http:/vanabbemuseum.nl/browse-all/?tx_vabdisplay_pi1%5bptype%5d=20&tx_vabdisplay_pi1%5bproject%5d=1122&cHash=57f9a2d48d5e3e4e0494ae7c610e0aa7
http://www.hanceelen.nl/uncategorized/stedelijk-museum-amsterdam-ontvangt-mensen-met-dementie/http:/vanabbemuseum.nl/browse-all/?tx_vabdisplay_pi1%5bptype%5d=20&tx_vabdisplay_pi1%5bproject%5d=1122&cHash=57f9a2d48d5e3e4e0494ae7c610e0aa7
http://www.hanceelen.nl/uncategorized/stedelijk-museum-amsterdam-ontvangt-mensen-met-dementie/http:/vanabbemuseum.nl/browse-all/?tx_vabdisplay_pi1%5bptype%5d=20&tx_vabdisplay_pi1%5bproject%5d=1122&cHash=57f9a2d48d5e3e4e0494ae7c610e0aa7
http://www.hanceelen.nl/uncategorized/stedelijk-museum-amsterdam-ontvangt-mensen-met-dementie/http:/vanabbemuseum.nl/browse-all/?tx_vabdisplay_pi1%5bptype%5d=20&tx_vabdisplay_pi1%5bproject%5d=1122&cHash=57f9a2d48d5e3e4e0494ae7c610e0aa7
http://goedemorgennederland.kro.nl/seizoenen/02-2013/afleveringen/19-02-2013/fragmenten/rondleidingen_van_abbe_museum_voor_alzheimerpatienten
http://goedemorgennederland.kro.nl/seizoenen/02-2013/afleveringen/19-02-2013/fragmenten/rondleidingen_van_abbe_museum_voor_alzheimerpatienten
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► Locatie:  Activiteit aangepast aan de locatie waar het plaatsvindt; informele leeromgeving. De 
accommodatie is geschikt, veilig en toegankelijk.  (Aandacht voor praktische informatie, zoals 
aanvangstijd, aanwezigheid rolstoelingang en invalidentoilet; looproute zonder drempels en 
obstakels; zitcomfort en beenruimte, ‘sfeer’ zaalgrootte en podiumgrootte (vrij zicht) – aankleding 
(foto’s / posters in relatie tot de activiteit), geluidskwaliteit, pauzes en mogelijkheden voor een 
gezellige nazit. 

 
►Servicenetwerk:  

 Onder andere pool voor vervoer; bemiddelen in vervoer; goed bereikbaar met de auto en als het 
kan ook het openbaar vervoer.  (Gratis!) Parkeergelegenheid. Voor de Behoudzame Zorgzamen is 
de P van Plaats in marketing belangrijk! De gemiddelde reisafstand voor een culturele activiteit 
bedraagt in Gelderland 22 kilometer. NBTC-NIPO (CVTO), bestemming Gelderland 2010/2011. 

 Faciliteren. Voor II: Van tevoren Crowdsourcing:  oproep in lokale media ‘Spoorzoekers gevraagd:  
Heeft u zelf ook een verhaal of een herinnering aan xxx’, [thema invullen]. > Ouderen voor 
ouderen:  zij zijn degenen die het materiaal aanleveren: voorwerpen, foto’s en films van alle dag 
uit de 20ste eeuw. Foto- en filmmateriaal dat wordt aangeleverd, wordt meteen gedigitaliseerd 
(bijlage 5 Multi-Touch-Tafel = ‘Grote I-pad’).  Op afspraak kan een student  ‘de 
verhalenluisteraar’ langskomen om foto’s, dia’s of fotoalbum te selecteren en te scannen. 
(Legitimatie regelen!) De foto's blijven in bezit van de eigenaar. De student tekent op wat er bij 
de beelden wordt verteld. (Schriftelijke overeenkomst regelen omtrent gebruik van het 
materiaal!). Bijvoorbeeld: student aan huis (hulp bij computeren en bij digitaliseren van het 
materiaal) en student activiteitenbegeleiding  en / of communicatie en / of pabo en / of 
beeldende vorming (: .   
De wijze van vergaren is al een erfgoedactiviteit op zich doordat op deze wijze het verleden 
wordt gearchiveerd en toepasbaar wordt gemaakt. Materiaal kan ook worden ingezet met een 
aanpassing  en uitgeven van een lesbrief voor scholieren, zodat zij kennis kunnen maken met 
overblijfselen uit het verleden  en de immateriële gewoonten, gebruiken, tradities, verhalen, 
liederen, technieken, normen en waarden. De jeugd kan vergelijken wat min of meer hetzelfde is 
en wat niet. Besef van wat er nu is, dat dat voortkomt of gerelateerd is aan wat er ooit was. Ook 
een combi-activiteit behoort tot de mogelijkheden in het zogenoemde intergenerationeel leren.  
Voor III: kies heldere kleuren als het kan. In de latere  levensloop heeft men  een minimaal aantal 

prikkels nodig voor de kleuren geel, oranje en rood en een hoger  aantal prikkels voor blauw, 

groen en paars. Samengevat zijn senioren gevoeliger voor felle heldere kleuren. 

− Verwerken van aanmeldingen; 
− Werving en organisatie van vrijwilligers; (behulpzaamheid, betrokkenheid en vaardigheid van 
het personeel) 
− Aanspreekpunt voor de ouderen;  

− In samenwerking met bibliotheek bijpassende collectie boeken; in samenwerking met 
Gelders Erfgoed  ‘Gelderse verhalen op reis is’ bijzondere tentoonstelling, die bestaat uit een 
koffer vol met geluidsfragmenten in plaatselijke dialecten. 

− Terugkoppeling en evaluatie; 
− Deskundigheidsbevordering en marketing. Gastcollege voor medewerkers over wat cultuur- 

en kunsteducatie is en hoe dat vorm kan krijgen en concreet uitleg bij en ‘snuffel-doen’ van 
de activiteiten. Aansluiten bij wat iemand in potentie al kan. Eigen tempo. Focus op 
zelfontplooiing en expressie, niet op de opdracht en het leren.  

− Werving ‘verhalenverteller-construeerder’: Profiel opstellen > Vakkundig. [verhalen-
anekdotes-feitelijke informatie-vaardig in reminiscentievragen !!!] 
 

► Prijs 

 Activiteitenbudget voor ontwikkeling van activiteiten en eigen bijdrage 

 Sponsoren (wellicht wil het bedrijfsleven een advertentie plaatsen op de multi-touch-tafel) 
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 Begeleiders gratis! 
 

► Tijdstip (veel ouderen eten vroeg op de avond en rusten tussen de middag en de ochtend is 
gespreid de verzorging; (14.00 – 16.00 uur of 10.00 – 12,00 uur). 
 
► Beeldvormingscampagne  

Werving vooraf testen op met name irritatiefactor! De factor die het meest  invloed heeft op de 
waardering ligt op de lijn empathie-vervreemding.  De groep Oudere Afwachtenden zijn het 
meest kritisch in hun waardering. Voor 50-plussers is het ‘tonen’ van het product erg belangrijk! 
Meteen weten waar de uiting over gaat, bevordert duidelijkheid. Communiceren  ‘zoals het is’ 
zonder al te veel toeters. Daarna volgt de impact van een demonstratie (zou kunnen in de vorm 
van een filmpje).  Ook foto’s horen erbij. Dat hoeft overigens geen oudere te zijn! Een 
prijsaanbieding subtiel brengen. 28 Zowel voor de activiteiten als voor het crowdsourcen route 
uitwerken.  

 Ontwikkelen programmafolder (groot lettertype, ruime interlinie, korte teksten en rustige 
vormgeving), compacte flyer (A5) en postertje (postertje, vooraf bellen, verhoogt de kans op 
ophangen).  

 Verspreiding via servicenetwerk (opstellen mailinglijst: winkels, dienstencentra, apotheek, 
gepensioeneerdenverenigingen, relevante plaatselijke ondernemers, … 

 Persoonlijke benadering (zo veel mogelijk persoonlijke uitnodigingen; samenwerking met 
maatjesproject. Journalist uitnodigen eventueel voor de actieve workshops (vooraf overleggen 
met deelnemers!) 

 Seniorvriendelijke website (kleurcontrast, beperkt symboolgebruik, begrijpelijke taal, 
mogelijkheid aanpassing lettergrootte, duidelijk, overzichtelijk en rustig, zonder schreeuwerige 
wervingsuitingen, duidelijke navigatie).  

 Deelnemers krijgen promotiemateriaal 

 Tv- en radiocommercials lokale en regionale omroep en kabel TV 

 Samenwerking met regionale en lokale media (persberichten). Ook na afloop persbericht 
opstellen, twwets laten uitgaan – liefst door de deelnemers zelf (authenticiteit)! 

 Banners plaatsen (geen pop ups), bericht op seniorweb; 

 Ouderenadviseurs (samenwerking met lokale afdelingen van ouderenorganisatie waaronder 
bredewelzijnsinstellingen en afdelingen ANBO/  …) 

 
►Interne communicatie.  

Last but not least!!!  

Gezamenlijk vertrekpunt realiseren. Hiervoor bewust tijd reserveren. Iedereen moet erachter 

staan, hiervan op de hoogte zijn en overtuigd zijn van het nut van de activiteit. Gesprek met 

directie29 verzorgingshuis, activiteitenbegeleiding en / of agogisch werker, facilitair management . 

Ook afspraken over het vrijstellen van mensuren en inzet van vrijwilligers om eraan mee te 

                                                           
28

 Commap Ad Lilkeability model Erik du Plessis. 
Neijens, Smit (2003)

. De kracht van dagbladen en dagbladmagazines. 
SWOCC Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie. 50+:  de speciale communicatie 
een must? Optimaal communiceren met een dynamische, levenslustige en koopkrachtige doelgroep – deel 3. 
50+ Expertisecentrum. 
29

 [Ik heb over bovenstaande een gesprek gehad met de heer Hans Metzemaekers, Raad van Bestuur Azora 

Verzorgingshuizen (zes locaties). Azora is een zorgaanbieder in de West-Achterhoek die verzorgingshuiszorg, 

verpleeghuiszorg en thuiszorg levert en met de activiteitenbegeleider mevrouw Nannette Beernink]  

Samenwerking eventueel met Museum Smedekinck te Zelhem voor stijlkamer-attributen. Past in de 

samenwerking tussen instellingen vanuit het Wmo-beleid. Erfgoed en Zorg & Welzijn is een van de drie 

speerpunten van Erfgoed Gelderland.  
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werken en over werkbudget. Werkgroep samenstellen. Ook met externe vertegenwoordigers, 

waaronder cultureel erfgoed. Niet te groot, zodat er voortgang in te houden is! Grondig 

doorpraten, omdat iedere activiteit implicaties voor de werking heeft.  Wie wil je graag over de 

vloer krijgen? Hoeveel bijeenkomsten zijn haalbaar? Is voor iedereen zijn rol helder? Op voorhand 

uittesten en  – indien nodig – nog verder bijsturen. Dat maakt de evaluatie achteraf ook een stuk 

eenvoudiger. ´Met open oren´ peilen hoe het is bevallen.  

Gebruikersraadpleging. Gesprek óók vooraf met een aantal leden uit de doelgroep hoe ze tegen 

het idee aankijken; liefst met die senioren die als voortrekkers kunnen fungeren. Inventariseren 

welke kunstuitingen, kunstvormen ze kennen en welke verhaalthema’s aanspreken.  

Overleg over welke attributen van erfgoed aansluiten. Eventueel op basis daarvan de 

partnerorganisaties uitnodigen. Bij bruikleen, denken aan een heldere bruikleenovereenkomst! 

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

Bronnen: 

 Broek, A. van den, e.a. SCP, 2010. Gegevens over cultuurdeelname en andere vormen van 
vrijetijdsbesteding door diverse generaties, waaronder die van 55 tot 64-jarigen, 65 tot 74-jarigen en 75-
plussers. 

 Broek, A. van den , Haan, J. de & Huysmans, F.  (2009).  Cultuurbewonderaars en cultuurbeoefenaars : 
trends in cultuurparticipatie en mediagebruik. Den Haag: SCP;  

 Bruyckere, P., Hulshof, C. (20130. Jongens zijn slimmer dan meisjes en andere mythes over leren en 
onderwijs. Leuven, Culumborg: Lannoo Campus / van Duren Psychologie.  

 Commap Ad Lilkeability model .Erik du Plessis. Neijens, Smit (2003) 

 Hoor, M. van (2012). Brein, Kunst en educatie. Cultuur + Educatie 34. Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland. 

 KEA European Affairs 2009. 

 Kunst in de samenleving. Door de ogen van Adriaan Luteijn. (2010) p 13 en p 14. Kunst factor. Utrecht: 

Sector Instituut voor de amateurkunst.  

 Kuperus, M, K. Rat en N. Wilbrink (2008). Lokaal onder de loep. Trendrapport vrijwillige inzet 2008. 

Utrecht: MOVISIE.  

 L. Volz. 2009. Senioren en actieve kunstbeoefening: factsheet. Kunstfactor 

 L.J. Herweijer (1990). Educatie op leeftijd. Rijswijk: SCP. 

 Matarasso, F. (1997).Use or Ornament. The social Impact of the Arts. Glos NL  

 Older Adult end Social Media. PEW Internet, 2010.  

 Ouwehand, C. (2005). Proactive Coping and Succesful Aging. What role do resources and strategies play in 

the preparation for potential goal threats associated with aging? Proefschrift Universiteit Utrecht. 

 Preventie bij Ouderen, Focus op zelfredzaamheid. (2009) Den Haag: Gezondheidsraad. 

 RIVM/Nationaal Kompas Volksgezondheid: www.rivm.nl/vtv/object_document/o2309n18838.html 

 Sanders, E., S. Schaap en M. Masius (2006). Marktonderzoek Senioren en Cultuur in Brabant. Conclusies en 

aanbevelingen voor de sector. Tilburg: UITmarketingburo State of the Field Report van de Society for the 

Arts in Healthcare in de USA (2009)  

 Senioren en actieve kunstbeoefening. Utrecht: Kunstfactor 2010 

 Twaalfhoven, A.  (2011), Recente en relevante publicaties over senioren en cultuurdeelname worden 

uitgelicht. Boekman 86 p. 24-28; 

 Voluit vanaf 50- deel 2. De potentie van de 50-plusmarkt in 2012. (2012) Familiekenniscentrum. 
Onderzoeksbureau Crowd Science, 2011.   

 White, M. (2009). Arts development in Community Health  Oxford. UK.p 53. 

 50-plus: hoezo homogeen? 5 Typologieën. Familie Kenniscentrum (voorheen 50-plus 

 Expertisecentrum).  

 50+: nieuwe fasen, nieuwe wensen. Verschillen in koopgedrag tussen de diverse levensfasen. (2012) 
(2007). Familie Kenniscentrum.  

http://www.rivm.nl/vtv/object_document/o2309n18838.html
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Bijlage 1 Ontleend aan: Caalders, J., Raalten, R. van (28maart 2013). Vrijetijdsonderzoek Zuidoost 
Brabant. Buiten, Bureau voor Economie en omgeving. Utrecht, Samenwerkingsverband Regio 
Eindhoven SRE / ANWB. 
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Bijlage 2  Ontleend aan : Rompa, J. (2012). De kracht van de slimste. Brainport Development. 
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Provincie Gelderland 
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 Mentality-model Motivaction  

  

Ervaringsmodel Gilmore en Pine: het mooiste is als alle vier de gebieden aan bod komen. Hoewel 
ontwikkelt voor het bedrijfsleven biedt het inspiratie voor de cultuureducatieve sector.  In 
combinatie met leerstijl Kolb… 
De actieve workshops vullen het escapadische en entertainment domein in (concrete ervaring, actief 
experimenteren) en sluiten meer aan bij de leerstijl van de extroverten, de( beeld)verhalen neigen 
meer naar het educatieve, de reproducties (reflectief observeren) voorzien ook in het esthetische (al 
weegt niets op tegen echt) en sluiten meer aan bij de introverten.  
 

 
  

Bijlage 3 
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Bijlage 4 Dierbaarste tradities in Nederland 
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Bijlage 5 :  
Multi-Touch Ttafel30 Verhalenestafette ‘Aan de slag en aanraken mag! 
 
Doel: 
Creëren van ontmoetingen rondom lokale en persoonlijke verhalen. Achtergrond idee: het is 
belangrijk voor senioren – mensen in het algemeen – om ergens bij te horen, om over (voor hen) 
wezenlijke dingen te spreken en je verbonden te voelen met je lokale omgeving.  Gezien de dubbele 
vergrijzing (het aantal ouderen neemt toe en de ouderen worden steeds ouder) wordt dit idee steeds 
belangrijker en actueler. De lokale geschiedenis, lokale gewoonten en gebruiken vanuit een 
persoonlijke insteek kleur gegeven, vormen het uitgangspunt voor de ‘Canon van Azora’ [werktitel]. 
Van tevoren nadenken bij wie de ‘rechten’ komen te liggen en hoe het geheel verder gedistribueerd 
gaat worden.  
De Canon kan steeds worden aangevuld met nieuwe thema’s en daarmee ook nieuwe doelgroepen. 
Eventueel peilen onder bevolking welke thema’s zij graag uitgewerkt willen zien. Denk aan 
textielindustrie, Slingerland Ziekenhuis, .. 
Meer inzicht in de geschiedenis en erfgoed van de nabije omgeving; mogelijkheid om de verkregen 
informatie door te geven, het collectief geheugen  te vergroten en uiting te geven aan de gevoelde 
identiteit van de streek. 
 
Medium: 
De enthousiaste verhalen vastleggen op beeld. Verkregen materiaal en bewerkingen interviews 
verwerken in multi-touch tafel. Eventueel aanvullen met fotomateriaal van Erfgoed Gelderland. 
Foto’s maken van materieel bijpassend erfgoed en toevoegen. Zichtbaar gemaakt op een Multi Touch 
Tafel, een soort van reuze iPad.  
Nieuwe manier van ontsluiten die nu nog niet voorhanden is. Informatie die gericht wordt 
verzameld, komt een breder publiek ten goede.  Door het gezamenlijk invullen van de data ontstaan 
nieuwe samenwerkingsvormen.  En wellicht ook nieuwe contacten tussen inwoners.  
 
Circulatie 
De Multi-touch Tafel kan circuleren over verschillende vestigingen. Verzorgingshuizen, bibliotheken, 
…. Bezoekers vinden erin een inspiratiebron om elkaar verhalen te vertellen en enthousiast te 
worden om mee te werken aan de volgende Canon.  Eventueel een volwassen-  en een kinderversie 
vormgeven. De Canon actief faciliteren door het organiseren van bijeenkomsten.  
In plaats van de Multi-touch tafel kan ook een website, Dvd, tentoonstelling of boekje worden 
gemaakt. Dvd en boekje eventueel ter verkoop aanbieden (terugverdieneffect). 
 
Maatschappelijke initiatieven kosten geld en de opbrengst is vaak niet op voorhand bekend of in 
geld uit te drukken.  
Rekening houden met de volgende posten: 
 Inzet in uren 

 Kosten huur Multi-touch Tafel of aankoop met meerderen 

 Kosten ontwikkelen materiaal (digitaliseren fot’s, opnemen filmmateriaal) 

 Kosten PR & Communicatie 

 Kosten organiseren bijeenkomsten 

                                                           
30

 
http://search.mywebsearch.com/mywebsearch/video.jhtml?searchfor=multi+touch+tafel&cb=HJ&p2=^HJ^xdm069^YY^nl&
qid=492c39d4eba84176a2f621d5114c3522&n=77fc4552&ptb=0DA53BFD-0C1D-4D79-B1E8-
912C8483F4F1&ct=PN&si=pconverter&pg=video&pn=3&ss=sub&st=hp&tpr=sbt 
http://search.mywebsearch.com/mywebsearch/video.jhtml?searchfor=Onwijs&cb=HJ&p2=^HJ^xdm069^YY^nl&qid=de56a
a94346c435aad54f6147cbbaee9&n=77fc4552&ptb=0DA53BFD-0C1D-4D79-B1E8-
912C8483F4F1&ct=PN&si=pconverter&pg=video&pn=1&ss=sub&st=hp&tpr=sbt 
 

http://search.mywebsearch.com/mywebsearch/video.jhtml?searchfor=multi+touch+tafel&cb=HJ&p2=%5eHJ%5exdm069%5eYY%5enl&qid=492c39d4eba84176a2f621d5114c3522&n=77fc4552&ptb=0DA53BFD-0C1D-4D79-B1E8-912C8483F4F1&ct=PN&si=pconverter&pg=video&pn=3&ss=sub&st=hp&tpr=sbt
http://search.mywebsearch.com/mywebsearch/video.jhtml?searchfor=multi+touch+tafel&cb=HJ&p2=%5eHJ%5exdm069%5eYY%5enl&qid=492c39d4eba84176a2f621d5114c3522&n=77fc4552&ptb=0DA53BFD-0C1D-4D79-B1E8-912C8483F4F1&ct=PN&si=pconverter&pg=video&pn=3&ss=sub&st=hp&tpr=sbt
http://search.mywebsearch.com/mywebsearch/video.jhtml?searchfor=multi+touch+tafel&cb=HJ&p2=%5eHJ%5exdm069%5eYY%5enl&qid=492c39d4eba84176a2f621d5114c3522&n=77fc4552&ptb=0DA53BFD-0C1D-4D79-B1E8-912C8483F4F1&ct=PN&si=pconverter&pg=video&pn=3&ss=sub&st=hp&tpr=sbt
http://search.mywebsearch.com/mywebsearch/video.jhtml?searchfor=Onwijs&cb=HJ&p2=%5eHJ%5exdm069%5eYY%5enl&qid=de56aa94346c435aad54f6147cbbaee9&n=77fc4552&ptb=0DA53BFD-0C1D-4D79-B1E8-912C8483F4F1&ct=PN&si=pconverter&pg=video&pn=1&ss=sub&st=hp&tpr=sbt
http://search.mywebsearch.com/mywebsearch/video.jhtml?searchfor=Onwijs&cb=HJ&p2=%5eHJ%5exdm069%5eYY%5enl&qid=de56aa94346c435aad54f6147cbbaee9&n=77fc4552&ptb=0DA53BFD-0C1D-4D79-B1E8-912C8483F4F1&ct=PN&si=pconverter&pg=video&pn=1&ss=sub&st=hp&tpr=sbt
http://search.mywebsearch.com/mywebsearch/video.jhtml?searchfor=Onwijs&cb=HJ&p2=%5eHJ%5exdm069%5eYY%5enl&qid=de56aa94346c435aad54f6147cbbaee9&n=77fc4552&ptb=0DA53BFD-0C1D-4D79-B1E8-912C8483F4F1&ct=PN&si=pconverter&pg=video&pn=1&ss=sub&st=hp&tpr=sbt
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Blue print design Multi- Touch Tafel Canon van ‘Piet’ 
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Samenwerkingspartners 

- Erfgoed Gelderland 
- Museum Smedekinck,  
- Bronkhorst 
- Gemeenten  
- Locaties zorgcentra 

(activiteitenbegeleiders!) 
Ouderenorganisaties  

- Vrijwilligers 
- Heemkundekring 
- Lokale omroep 
- Sponsoren 
- Bredewelzijnsorganisaties 
- ANBO 

Kernactiviteiten 

- Communicatie / 
werving 

- Workshops 
ontwikkelen,  
organiseren, 
begeleiders  uitnodigen 

- Crowdsourcing 
materialen 

- Reproductiesets 
ontwikkelen en maken 

- Aanvullende 
financiering zoeken 

- Mini-scholing opzetten 
en verzorgen 

- Vullen Multi – Touch 
Tafel  

Kanalen  

- Persberichten 
- Posters 
- Flyer en folder 
- Multitouch tafel (optioneel) 
- Digitale Nieuwsbrief 
- Banners website 

Middelen 

- Promotiematerialen 
- Content verhalen 
- Werkgroep en projectleider 
- Facilitaire dienstverlening 
- Communicatieafdeling 
- Locatie(s) voor workshops, 

speakerscorners 
- Gelders Erfgoed  ‘Gelderse 

verhalen op reis ’ 
- Multi Touch Tafel optioneel 

 

Waarden van de activiteit voor de 

senioren   

- Ontmoeting / nieuwe of 
verdiepende contacten 

- Zingeving 
- Ontspanning 
- Leven doorgeven 
- Buitenwereld binnen halen 

 
Voor samenwerkende organisaties 

- Imago en naamsbekendheid 
- Samenwerking 
- Realiseren operationele 

doelen Wmo / preventie / 
cultureel erfgoed 

- Database lokale 
geschiedenis verrijken 

Relatie met de klant 

-  Laagdrempelig 

- Faciliteren 

- (Nieuw) netwerk 

aanhalen 

 

Kosten  

- Ontwerp , drukkosten PR-materiaal 
- Uren projectleider, communicatiemedewerkers, facilitair, 

eventueel ict en menskracht van partnerorganisaties 
- Eenmalig materiaal (website, multi-touchtafel-huur, 

verhalenkoffer, materieel erfgoed bruikleen 
- Onkostenvergoeding vrijwilligers 
- Gratis toegang voor begeleiders (mantelzorgers onder 

Opbrengsten  

- Iedere organisatie betaalt uren eigen medewerkers 
- Sponsoring lokale bedrijfsleven voor hapje en drankje en bijdrage in de eenmalige kosten (denk 

aan Rotary, Rabobank coöperatie, ‘attent maken op ‘Geefwet’, ..…) 
- Mogelijk: verkoop van input aan andere bibliotheken en erfgoedinstellingen (die inmiddels 

werken met Multi Touch Tafel) 
 

 

Doelgoep  

Senioren (intramuraal) en hun naaste omgeving / uit de wijk 


