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b.panhuijzen@movisie.nl 

030 789 20 79 

 

Barbara Panhuijzen is projectmedewerker van de afdeling Effectiviteit en vakmanschap van 

MOVISIE.   
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Voor meer methodebeschrijvingen en eventuele vragen en/of reacties kun je terecht bij: 

www.movisie.nl/effectievesocialeinterventies. 

 

Deze methodebeschrijving is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport. 

 

 

 

 

 

 

Het werkblad dat gebruikt is voor het maken van deze methodebeschrijving, is deels gebaseerd op het 

Werkblad beschrijving interventie van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en het RIVM. 
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Inleiding: leeswijzer 

 

Professionals en burgers worden in de sociale sector geconfronteerd met een wirwar aan informatie 

waar ze een weg in moeten vinden. Die informatie is vaak versnipperd en daardoor weinig 

toegankelijk. In de Databank Effectieve sociale Interventies brengen wij methoden waarmee in de 

sociale sector gewerkt wordt, bij elkaar. De methodebeschrijvingen geven een zo volledig mogelijk 

beeld van alle beschikbare informatie over een methode. Als hulpverlener, actief burger of vrijwilliger 

kunt u hiermee vaststellen of de methode geschikt is voor de situatie waarin u of uw organisatie iets 

wil doen. Als gemeente kunt u zich op de hoogte stellen van de methoden die er zijn en wat er bekend 

is over de effectiviteit. Op basis daarvan kunt u met organisaties in uw gemeente in gesprek gaan over 

de inzet van deze methoden. Indien u besluit om met de methode aan de slag te gaan, verwijzen we u 

naar de ontwikkelaar voor het handboek en eventuele andere beschikbare materialen.  

 

De methodebeschrijving is opgebouwd langs vier lijnen. Onderdeel 1 van dit document beschrijft de 

methode zelf, zoals de doelen, de doelgroep en de aanpak. Onderdeel 2 laat de onderbouwing van de 

methode zien: de visies, theorieën en wetenschappelijke onderzoeken die de ontwikkelaar heeft 

gebruikt bij het ontwikkelen van de methode. Onderdeel 3 geeft zicht op de praktijkervaringen van de 

uitvoerder en de cliënt/burger met de methode. Onderdeel 4 geeft inzicht in wat er wetenschappelijk 

bekend is over de effectiviteit van de methode.  

 

De methodebeschrijving is in nauwe samenwerking met de ontwikkelaar van de methode tot stand 

gekomen. Zo levert de ontwikkelaar informatie aan en geeft deze feedback op het concept en 

toestemming voor publicatie. Soms schrijft de ontwikkelaar zelf de methodebeschrijving, dan biedt 

MOVISIE begeleiding en geeft zij feedback. De methode wordt uitgebreid in kaart gebracht. Dit kan de 

ontwikkelaar op zijn beurt een impuls geven voor verdere ontwikkeling van de methode. Een methode 

staat dus niet stil, de methodebeschrijvingen zullen dan ook regelmatig worden herzien.  

 

De methodebeschrijving is gebaseerd op een systematische zoektocht naar informatie. Bij die 

zoektocht werken de medewerker die de methodebeschrijving maakt en een informatiespecialist van 

de afdeling kennisstromen van MOVISIE intensief samen. Bij het zoeken van informatie over 

methoden zijn doorgaans de volgende zoekstrategieën toegepast: het inwinnen van informatie bij de 

ontwikkelaar, uitvoerende instanties en/of eventuele onderzoekers van de methode, het doorzoeken 

van Nederlandse en/of internationale databanken, het checken van referenties van reeds gevonden 

informatiemateriaal en een internet deskresearch. De verantwoording van de toegepaste 

zoekstrategieën is in beknopte zin terug te vinden in onderdeel 6.1. De zoekgeschiedenis is in 

uitgebreidere vorm vastgelegd in een hiertoe ontwikkelde flowchart, die is opgenomen in het archief 

van MOVISIE. Het relevante gevonden materiaal is terug te vinden in het literatuuroverzicht in 

onderdeel 6.2. 

 

Bij het effectonderzoek (onderdeel 4) wordt onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte 

aanwijzingen voor effectiviteit. Een toelichting op dit onderscheid vindt u in bijlage 1. Om de tekst in de 

methodebeschrijving zelf laagdrempelig te houden, worden de belangrijkste onderzoekskenmerken en 

resultaten zoveel mogelijk in woorden beschreven. De achterliggende cijfers vindt u in bijlage 3 en 

verder. 
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Wij wensen u veel inspiratie bij het lezen van deze methodebeschrijving. Wij hopen dat u zich hiermee 

een goed beeld kunt vormen van wat deze methode u te bieden heeft.  
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Samenvatting  

 

 

1. Beschrijving methode  

 

Doel 

De methode Kulturhuske heeft tot doel ontmoeting, talentontwikkeling, maatschappelijke 

participatie en binding met de wijk te bevorderen. Dit wordt bereikt door een huiskamer en 

podium in de wijk te creëren, dat door middel van ‘eigen’ culturele activiteiten ook echt van de 

wijk en haar bewoners is.  

 

Doelgroep 

Kulturhuske richt zich op alle bewoners van de wijk, met aandacht op de in de wijken 

aanwezige diversiteit (etniciteit, sekse, leeftijd en sociaaleconomische status). 

 

Aanpak 

Een betrokken woningcorporatie stelt een leegstaande woning (ruimte) ter beschikking voor 

Kulturhuske. Met een budget vanuit de samenwerkende organisaties, bestaande uit gemeente, 

corporatie en welzijnsinstelling, wordt Kulturhuske ingericht. Vanaf dat moment ligt de nadruk 

op de betrokkenheid en inbreng van bewoners. Ondersteund door een medewerker van de 

welzijnsorganisatie stellen de bewoners de programmering van activiteiten zelf samen. Dit is 

heel laagdrempelig georganiseerd en het initiatief ligt bij de bewoners. Koken, verhalen 

vertellen, muziek of cursussen worden door henzelf verzorgd. Mensen kunnen tijdens veel 

activiteiten vrij inlopen, waardoor het huiskameridee duidelijk in stand blijft. Tijdens de 

activiteiten is wel altijd een beroepskracht aanwezig. Er is tevens een aantal betrokken 

vrijwilligers. Zij helpen met het werven van nieuwe bewoners en om activiteiten in goede banen 

te leiden. 

Materiaal  

‘Kulturhuske’: huiskamer en podium van de wijk. Handboek voor cultuur als praktisch 

participatiemiddel voor en door wijkbewoners, geschreven door Wouter Muller, uitgegeven in 

2012 door SCALA Welzijnswerk in Hengelo. 

 

Naast het handboek is er ook een boek met dvd beschikbaar over Ma2, Kulturhuske in 

Hengelo.  

 

Uitvoerende organisaties 

De uitvoering van de methode Kulturhuske ligt in handen van de wijkbewoners zelf. Zij worden 

daarbij ondersteund door een welzijnsorganisatie (sociaal cultureel werk en opbouwwerk) en 

gefaciliteerd door de woningcorporatie en de gemeente.  

 

Ontwikkelaar 

SCALA Welzijnswerk 

Arie Fröberg 

074 255 30 00 
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www.scalawelzijn.nl  

 

 

2. Onderbouwing  
 

Voor de onderbouwing van de methode verwijst de ontwikkelaar naar visies over onder andere 

cultuurparticipatie en burgerschap. Participatie in cultuur leidt volgens Matarasso (1997 in: 

Bosker, 2010) onder andere tot persoonlijke ontwikkeling, bevordert de sociale cohesie en 

versterkt het gemeenschapsgevoel. Cultuur op kleine schaal, zoals Kulturhuske dit aanbiedt, 

heeft daarmee impact op de participatie van bewoners, vooral voor hen die niet 

vanzelfsprekend deelnemen aan cultuur. Schnabel (2000) legt de verbinding tussen culturele 

competenties en ‘goed burgerschap’. Deelname aan culturele en kunstactiviteiten bevordert het 

evenwicht tussen individuele vrijheid en maatschappelijke betrokkenheid van bewoners. Door 

dit evenwicht, ook wel sociale cohesie genoemd, wordt goed burgerschap vanzelfsprekender. 

 

 

3. Onderzoek naar praktijkervaringen  
 

Er zijn twee interne evaluatieonderzoeken naar Kulturhuske gedaan (SCALA Welzijnswerk, 

2012a; SCALA Welzijnswerk, 2012b). Daarnaast heeft één van de ontwikkelaars  interviews 

gehouden met enkele bewoners/deelnemers en een professional (Muller, 2012). Belangrijke 

succesfactoren zijn de professionele ondersteuning die aanwezig is en een vaste groep 

vrijwilligers die zich inzetten voor Kulturhuske. Er moet echter voor gewaakt worden dat niet 

steeds dezelfde groep bewoners komt: het moet laagdrempelig voor alle bewoners blijven. 

Daarnaast moet Kulturhuske aanvullend blijven aan bestaande voorzieningen, er moet geen 

concurrentiegevoel ontstaan. Bewoners onderstrepen het succes van de laagdrempeligheid. 

Men leert veel mensen van diverse culturen kennen. Ook buiten Kulturhuske om verhoogt dit 

het onderlinge contact. Bewoners merken ook op dat de ondersteuning door de beroepskracht 

en vaste vrijwilligers onmisbaar is.  

 

 

4. Effectonderzoek  
 

De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar de effectiviteit van de methode noch is 

dergelijk onderzoek bij de door MOVISIE uitgevoerde literatuursearch gevonden. 

 

 

5. Samenvatting werkzame elementen 
 

 Het Kulturhuske voelt als een vertrouwde en laagdrempelige ontmoetingsplek en bevordert 

hierdoor contact en verbinding tussen mensen van verschillende culturen. 

 Kulturhuske levert een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van buurtbewoners door 

hen met lichte ondersteuning een podium te geven.  

 Door cultuur in te zetten als middel voor participatie wordt het saamhorigheidsgevoel onder 

bewoners vergroot. 

 Door uit te gaan van wat bewoners zelf willen en kunnen, wordt een beroep gedaan op het 

http://www.scalawelzijn.nl/
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inzetten van hun eigen mogelijkheden en talenten. 

 De variatie in het activiteitenaanbod en de mogelijkheden om mee te doen stimuleert 

bewoners om zelf ook wat te gaan doen (activering). 

 Door de inzet van tussenpersonen wordt een grote diversiteit aan bewoners bereikt. 

 De beroepskracht heeft oog voor de eigen verantwoordelijkheid van bewoners en laat het 

initiatief bij hen liggen zonder het ‘over te nemen’.  
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1. Beschrijving methode 

 

 

De beschrijving van de methode is gebaseerd op het volgende handboek: 

 

‘Kulturhuske’: huiskamer en podium van de wijk. Handboek voor cultuur als praktisch 

participatiemiddel voor en door wijkbewoners, geschreven door Wouter Muller, uitgegeven in 

2012 door SCALA Welzijnswerk in Hengelo. 

 

Als er voor specifieke onderdelen in de beschrijving aanvullende informatiebronnen van de 

ontwikkelaar worden gebruikt, dan worden verwijzingen opgenomen in de tekst.  

 

 

1.1 Probleemomschrijving  

 
In zogenaamde ‘herstructureringswijken’ kunnen de voorgenomen of in uitvoering zijnde 

plannen voor grootscheepse sanering, sloop, renovatie of nieuwbouw veel onzekerheid onder 

bewoners veroorzaken. De achteruitgang is vaak zichtbaar. Veel woningen zijn van matige 

kwaliteit, de openbare ruimte verschraalt, voorzieningen staan onder druk en bewoners krijgen 

minder binding met hun wijk. Het gevoel van vertrouwdheid met de buurt valt weg. In kleine 

buurten verdwijnt de onderlinge band die er was. Met als gevolg dat men vooral naast elkaar 

leeft in plaats van met elkaar. Er zijn wel groepen en clubs, maar het onderlinge contact en het 

‘er voor elkaar zijn’ tussen buurtbewoners blijft achter. Anders gezegd: er is weinig sprake meer 

van ‘noaberschap’. 

Deze ontwikkeling kan individualisering, vermindering van sociale contacten, toename van 

vereenzaming en isolement tot gevolg hebben. Mensen worden inactief, soms depressief en 

blijven thuis zitten. 

 

In dergelijke wijken staan de mensen weinig open voor elkaar en voor elkaars verschillende 

culturen. Dit kan resulteren in vooroordelen, veelal gebaseerd op onbekendheid met elkaar en 

met elkaars afkomst. Deelname aan het bestaande culturele aanbod (film, theater, muziek, 

bibliotheek en dergelijke) stuit op hoge drempels, in financieel opzicht door lage inkomens, door 

onbekendheid met het aanbod en vanwege het gevoel ‘dat dit niet iets is voor ons’. 

 

Wij nemen bij het beschrijven van de omvang van het probleem de informatie uit het handboek 

van de methode als uitgangspunt. Wanneer u wilt beschikken over meer actuele of 

gedetailleerde informatie, verwijzen wij u naar www.cbs.nl of www.scp.nl. 

 
 
 
 

http://www.cbs.nl/
http://www.scp.nl/
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1.2 Doel van de methode  
 

Kulturhuske heeft tot doel ontmoeting, talentontwikkeling, maatschappelijke participatie en 

binding met de wijk te bevorderen. Dit wordt bereikt door het creëren van een huiskamer en 

podium in de wijk, dat door middel van ‘eigen’ culturele activiteiten ook echt van de wijk en haar 

bewoners is.  

 

Subdoelen: 

 De methode is erop gericht dat bewoners in de wijk zelf een huis ‘runnen’. Een huis waar 

bewoners altijd terecht kunnen, iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn. 

 De methode wil met het huis  een vertrouwde ontmoetingsplek bieden die ook contact en 

verbinding legt tussen mensen van verschillende culturen.  

 De methode wil met het huis een podium bieden voor de in de wijk aanwezige talenten. Dit 

podium biedt een gevarieerd activiteitenaanbod en stimuleert de bewoners tegelijk om ook 

zélf wat te gaan doen.  

 

Toelichting naam 

Kulturhuske is een verkleining van Kulturhus. Het Kulturhus-concept is een Scandinavische 

methode om meerwaarde te creëren uit gezamenlijke voorzieningen, programmering en 

beheer, waardoor het behoud van maatschappelijk, sociaal en cultureel kapitaal in een 

woonkern langdurig gewaarborgd is (Zie: www.kulturhus.nl). Kulturhuske lijkt hierop, maar is 

kleinschaliger en meer vraaggericht opgezet. (Kijk voor meer informatie over overeenkomsten 

en verschillen bij 1.9)  

 

 

1.3 Doelgroep van de methode  

 

Kulturhuske richt zich op alle bewoners van de wijk.  

 Alle bewoners van de wijk zijn uitgenodigd mee te doen met activiteiten of mee te helpen 

met het runnen van het Kulturhuske. Afhankelijk van het soort activiteit is er voor iedereen 

een passend aanbod en wisselt de samenstelling van de groep.  

 De methode richt zich nadrukkelijk op het betrekken van alle in de wijk aanwezige 

doelgroepen, zowel naar etniciteit en sekse als naar leeftijd en sociaaleconomische status. 

 

 

1.4 Indicaties en contra-indicaties  

 

Er gelden geen specifieke indicaties of contra-indicaties voor de methode. Of een Kulturhuske 

uiteindelijk aanslaat in een wijk is wel afhankelijk van de bewonerssamenstelling in de wijk. In 

http://www.kulturhus.nl/
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wijken met vrijwel alleen tweeverdieners werkt de methode mogelijk niet door hun dagindeling. 

Mogelijk zijn zij ook minder op zoek zijn naar binding met hun wijk. Een draagvlakonderzoek 

kan deel uit maken van de startfase van de methode (persoonlijke communicatie Petra ter 

Denge, 25 oktober 2012).     

 

 

1.5 Aanpak  

 
Vanaf de start van een Kulturhuske ligt de nadruk op de betrokkenheid en inbreng van 

bewoners. Buurtbewoners krijgen de gelegenheid om met behulp van buurtbonnen (uitgegeven 

door de gemeente) hun ideeën voor een mooiere, leefbare wijk in het Kulturhuske vorm te 

geven. De medewerker van de welzijnsorganisatie ondersteunt bewoners hierbij. Zij kunnen 

aan de slag met het ontwikkelen van (culturele) activiteiten die zij met elkaar vormgeven. 

Een betrokken woningcorporatie stelt een leegstaande (sloop)woning ter beschikking voor het 

Kulturhuske. De samenwerkende organisaties, bestaande uit gemeente, corporatie en 

welzijnsinstelling, financieren de inrichting van het Kulturhuske .  

Vrijwilligers en beroepskrachten 

Een opbouwwerker levert belangrijke inspanningen voor het Kulturhuske. De opbouwwerker 

verzorgt de werving en ondersteuning van vrijwilligers, legt relaties met de bewoners in de wijk 

en zorgt voor afstemming over activiteiten met bijvoorbeeld de woningcorporatie, het centrum 

voor kunsteducatie, verenigingen en de zorgaanbieder voor mensen met een handicap. 

Daarnaast levert een sociaal-cultureel werker ondersteuning voor de multiculturele aanpak van 

Kulturhuske.  

 

De beroepskracht (opbouwwerker of sociaal cultureel werker) gaat rechtstreeks op mensen af. 

Hij of zij stimuleert vrijwillige aanmelding, deelname aan activiteiten en andere vormen van 

deelname (hulp bij activiteiten) door buurtbewoners. De beroepskracht zorgt voor een goede 

balans tussen de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden van de bewoners en de 

ondersteunende rol die hij of zij heeft. Vraaggericht en oplossingsgericht werken staat steeds 

voorop. De voornaamste taak van de beroepskracht is de activering en aanmoediging van 

bewoners om zich vanuit hun eigen mogelijkheden in te zetten voor de buurt / het Kulturhuske.  

 

Werving  

De Maandladder met activiteiten is bedoeld om deelnemers voor activiteiten te werven. Ook 

worden ‘tussenpersonen’ ingeschakeld om bepaalde doelgroepen te motiveren om mee te 

doen. Vrijwilligers kunnen hier een belangrijke rol in spelen, bijvoorbeeld allochtone vrijwilligers 

die hun ‘achterban’ aanspreken. Maar ook tussenpersonen van bijvoorbeeld scholen, kerken, 

moskeeën of de speeltuin kunnen hier een rol vervullen.  

 

Planning van activiteiten 

Om de volgorde van de culturele activiteiten te bepalen, wordt een planning gemaakt die 

gepubliceerd wordt op de Maandladder. Deze wordt zowel op papier als digitaal verspreid in de 
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wijk. Bewoners die zich als deelnemer of vrijwilliger hebben opgegeven, zorgen voor de 

uitvoering van de activiteiten. De activiteiten duren meestal een uur (eten) tot vier uur 

(workshops, Open Podium). De activiteiten vinden minimaal eenmaal per week plaats, maar dit 

kan oplopen tot vier keer per week. 

 

Voorbeelden van activiteiten die georganiseerd kunnen worden zijn:  

 multiculturele gerechten koken en daarmee een buurtmaaltijd organiseren  

 vrouwen uit de buurt die een wekelijkse naaigroep vormen 

 een maandelijkse kookworkshop voor Nederlandse, Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, 

Irakese en Suryoye gerechten 

 geregeld een Open Podium voor verhalen vertellen, muziek en zingen, dansen en spelletjes 

 dialoogavonden over thema’s rond geloof  

 huiswerkbegeleiding ’s middags en ’s avonds door studenten 

 exposities door amateurartiesten uit de wijk: sjaaltjes/borduurwerk, schilderijen, Amnesty-

posters, creatieve objecten, muziekinstrumenten, hoofddoeken, Afrikaanse objecten, foto’s 

van de wijk 

 cursus ‘Kleurrijke verhalen vertellen’. 

 

Gang van zaken tijdens een activiteit 

Tijdens de activiteiten is er altijd een beroepskracht (de opbouwwerker of sociaal-cultureel 

werker) aanwezig. Mensen komen vrij inlopen en kunnen voor zichzelf koffie en thee zetten. Na 

afloop van een activiteit volgt er een gesprek over de activiteit, over wat er de volgende keer op 

het programma staat en wie dat gaat aanpakken. De beroepskracht begeleidt dit gesprek. Met 

elkaar worden de spullen weer opgeruimd.  

Evaluatie 

Met de betrokken bewoners worden de activiteiten direct na afloop (informeel) nabesproken en 

worden ideeën voor verbetering uitgewisseld. De beroepskracht houdt nabesprekingen met de 

vrijwilligers, zowel individueel als met groepen. Ook zoekt de beroepskracht regelmatig contact 

met de betrokken beleidsmedewerker(s) van de gemeente over de voortgang van Kulturhuske. 

Op basis van de projectevaluatie vindt één of twee keer per jaar een evaluatiegesprek plaats. 

Voortzetting 

Omdat de locatie van een Kulturhuske (meestal) een sloopwoning is, is het onderdak soms van 

tijdelijke aard. De activiteiten worden in dat geval voortgezet op andere plekken in de wijk. 

Contacten met netwerkpartners kunnen hier een belangrijke rol in vervullen. 

 

 

1.6 Materiaal  
 

‘Kulturhuske’: huiskamer en podium van de wijk. Handboek voor cultuur als praktisch 

participatiemiddel voor en door wijkbewoners, geschreven door Wouter Muller, uitgegeven 

in 2012 door SCALA Welzijnswerk in Hengelo.  
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Het handboek geeft beknopt weer wat de ideeën achter het ontstaan van Kulturhuske zijn en 

neemt de initiatiefnemer mee aan de hand van een recept voor een geslaagd Kulturhuske. 

Vragen als: Wat is er nodig? En Wie zijn onmisbaar? worden in het handboek beantwoord.  

 

De kracht van Ma2: Kulturhuske als multiculturele huiskamer, geschreven door M. Bosker, 

uitgegeven in 2010 door de gemeente Hengelo. 

 

‘De kracht van Ma2’, waar ook een dvd van beschikbaar is, geeft een kijkje in Kulturhuske Ma2 

en wat daar gedurende een jaar allemaal gebeurd is. Het boek en de bijbehorende dvd geven 

op een interactieve manier een idee van wat er bij komt kijken als je een Kulturhuske opzet. 

 

De materialen zijn beschikbaar via SCALA Welzijnswerk (zie contactgegevens bij 1.11). 

 

 

1.7 Uitvoerende organisaties  
 

De uitvoering van de methode Kulturhuske is in de eerste plaats in handen van de 

wijkbewoners zelf. Zij worden daarbij ondersteund door een welzijnsorganisatie (sociaal-

cultureel werk en opbouwwerk), de woningcorporatie (ter beschikking stellen van een woning) 

en de gemeente (door middel van een startsubsidie).  

 

De methode raakt aan beleidssectoren als diversiteitsbeleid, (sociale) activering, kunst en 

cultuur, wijkaanpak en sociale cohesie, huisvestings- en herstructureringsbeleid van 

woningcorporaties en vrijwilligers- en welzijnsbeleid (Welzijn Nieuwe Stijl).  

 

De methode wordt sinds 2009 ingezet in een Hengelose wijk. In 2012 is men in een tweede wijk 

gestart.  

 

 

1.8 Benodigde competenties van de uitvoerder  
 

Van de beroepskracht (sociaal-cultureel werker en/of opbouwwerker) wordt een mbo- of hbo- 

opleidingsniveau sociaal-cultureel werk verwacht. De functie is een SCW2- of (bij voorkeur) een 

SCW3-functie in de Cao Welzijn en maatschappelijke dienstverlening.  

 

Voor de uitvoering zijn de volgende competenties vereist.  

 Individuele aandacht en groepsgericht werken kunnen combineren 

 Feeling voor diversiteit en nieuwsgierigheid naar verschillende culturen 

 Vraaggericht en talentgericht kunnen werken 

 In staat zijn tot het leggen van verbindingen tussen (groepen) personen en organisaties 

binnen en buiten de wijk (sociaal makelaar) 
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 Alertheid op de verantwoordelijkheid, taken en bevoegdheden die liggen bij bewoners 

(delegeren in plaats van naar je toe trekken). 

Er bestaat geen bijscholing/training voor de toepassing van de methode. Werkbegeleiding in de 

vorm van bijvoorbeeld supervisie is wel gewenst om de beroepskracht feedback te geven. Dit 

kan bijvoorbeeld worden afgesproken in het wijkteam waar de uitvoerder deel van uitmaakt.   

 

 

1.9 Overige randvoorwaarden 

 

Voor een Kulturhuske en de toepassing van de methode zijn de volgende randvoorwaarden 

noodzakelijk. 

 Medewerking van een woningcorporatie: stelt een aanstaande sloopwoning ter beschikking.  

 Medewerking van de gemeente: positieve steun voor doelstelling en methode, enige 

financiële bijdrage aan inrichtingskosten en aan kosten voor (parttime) inzet van een 

beroepskracht. 

 Medewerking van welzijnsorganisatie: zet een (parttime) beroepskracht in voor 

ondersteuning van de wijkbewoners bij start en voortgang van activiteiten. De 

welzijnsorganisatie moet tevens ‘drager’ zijn van de doelstelling en de methode. 

 Professionele ondersteuning van betrokken bewoners. 

 Inzet van betrokken vrijwilligers, zodat het Kulturhuske draaiende wordt gehouden met 

minimale inspanningen van de samenwerkende organisaties. 

 Actieve pr en communicatie om bekendheid aan het Kulturhuske te (blijven) geven. 

 Richtlijnen rond hygiëne (in verband met het bereiden van maaltijden), fysieke veiligheid 

(gebruik van de woning) en sociale veiligheid (onderlinge omgang) in acht nemen en tot 

uitvoering brengen.  

 Huisregels opstellen en de naleving daarvan stimuleren. 

 

Kwaliteitsbewaking 

Hoe de uitvoering van de methode kwalitatief wordt bewaakt, wordt bepaald door de uitvoerder. 

 

Kosten van de interventie 

De uitvoeringskosten van een Kulturhuske omvatten de volgende componenten (op jaarbasis, 

prijspeil 2011). 

 Personeelskosten: 10 uur per week SCW 2    24.000 

 Activiteitenkosten, inclusief deelnemersbijdrage     6.000 

 Huisvestingskosten (huurderving woningcorporatie)                 4.920 

 Gas, water, elektra (schatting woningcorporatie)                 1.800 

 Inrichtingskosten (eenmalig)          

Deels kunnen de kosten worden gedekt door wijkbudgetten of door de samenwerkende 

organisaties ter beschikking gestelde materialen, voor bijvoorbeeld inrichting of activiteiten. 

Personeelskosten zullen in het startjaar relatief hoog zijn en kunnen later naar beneden 

bijgesteld worden.  
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1.10 Overeenkomsten en verschillen met andere interventies  
 

De methode Kulturhuske vertoont overeenkomsten en verschillen met een andere methode 

gericht op ontmoeting, talentontwikkeling en maatschappelijke participatie, te weten Kulturhus.  

 

In een Kulturhus (of Cultuurhuis) zijn verschillende instellingen op het gebied van zorg, welzijn, 

cultuur, educatie en zakelijke dienstverlening samengebracht in één gebouw. Het Kulturhus is 

afkomstig uit Scandinavië en heeft als doel de leefbaarheid en sociale samenhang in kleine 

gemeenschappen te behouden door verschillende voorzieningen veilig te stellen. Een Kulturhus 

is voor iedereen toegankelijk en is per dorp of stad anders van samenstelling. Kenmerkend voor 

een Kulturhus is dat de instellingen samen één management en programmering hebben 

(Bosker, 2010).  

 

Ook in een Kulturhuske wordt bevordering van leefbaarheid en sociale samenhang nagestreefd. 

Belangrijk verschil is dat een Kulturhuske op hele kleine schaal plaatsvindt en bovendien 

volledig vraaggestuurd is, een Kulturhus is meer aanbodgericht. Het gaat niet uit van een 

bepaald aanbod, maar van wat mensen uit de buurt er zelf in willen doen. In een Kulturhuske 

worden ook geen organisaties ondergebracht. Het staat op zichzelf en is, met lichte 

ondersteuning van betrokken organisaties, echt van de bewoners.  

 

De methode Kulturhus vertoont teveel verschillen met de methode Kulturhuske wat betreft doel, 

doelgroep en / of aanpak. Daarom nemen we eventuele onderzoeken naar deze methode niet 

mee als indirect bewijs (zie 4.2).  

 

Kulturhuske vertoont veel overeenkomsten met zogenaamde ‘buurthuiskamers’, die op vele 

plekken worden opgezet. Er zijn echter geen uitgebreide handboeken en onderzoeken (naar het 

effect van) van deze huiskamers beschikbaar, waardoor vergelijking niet mogelijk is en 

effectonderzoek niet als indirect bewijs kan dienen. Nadere studie moet uitwijzen in hoeverre de 

methode Kulturhuske vergelijkbaar is met de aanpak van ‘buurthuiskamers’. 

 

 

1.11 Contactgegevens ontwikkelaar  

 

SCALA Welzijnswerk 

Arie Fröberg 

Wolter ten Catestraat 59  

7551 HX Hengelo 

a.froberg@scalawelzijn.nl 

074 255 30 00 

 

 

mailto:w.muller@scalawelzijn.nl
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2. Onderbouwing  

 

 

2.1 De ontwikkelgeschiedenis van de methode 
 

In de herstructureringswijk Berflo Es in Hengelo is het idee voor een ‘Kulturhuske’ vanuit de 

praktijk ontstaan naar aanleiding van de deelname van veel buurtbewoners aan een ‘community 

art project’ onder de naam ‘220 Volt’: een theaterproductie voor en door bewoners in het 

Hengelose Rabotheater in 2008. Mensen die doorgaans niet veel met cultuur hebben, deden 

mee aan de voorbereiding, repetities en decorbouw en bezochten de voorstellingen. Dit bracht 

in de wijk veel teweeg en het smaakte naar meer. Vanuit de bewoners kwamen verzoeken om 

een vervolg op deze productie. Men zocht een mogelijkheid om de gebleken culturele 

buurttalenten te benutten en in de wijk met elkaar te delen. Het woord Kulturhuske is ontstaan 

als verkleinwoord van Kulturhus, een gemeenschapsvoorziening naar Scandinavisch voorbeeld, 

maar het werkt heel anders (zie 1.10). 

 

De vraag kwam terecht bij de gemeente, de woningcorporatie en welzijnsorganisaties. In 

overleg is het idee ontstaan om een leegstaande woning te gebruiken voor verdere culturele 

activiteiten. De woningcorporatie Welbions stelde gratis een lege sloopwoning beschikbaar. Met 

behulp van zogenoemde ‘buurtbonnen’ (een financiële bijdrage van de gemeente voor goede 

buurtideeën) is de woning door bewoners gestoffeerd, geschilderd en ingericht. Daarmee 

ontstond een plaats waar ‘cultuur in het klein’ gemaakt kon worden: het Kulturhuske was 

geboren.  

 

In het Kulturhuske werden al snel wekelijkse activiteiten gehouden van en voor bewoners. 

Muziek, poëzie, verhalen vertellen, exposeren, samen koken en samen eten leidden al snel tot 

een gevarieerd programma waar steeds meer mensen op af kwamen en aan meededen. Het 

succes van dit Kulturhuske bleef niet onopgemerkt in andere wijken. Ook de 

herstructureringswijk Hengelose Es wilde graag een dergelijke voorziening. Hier is inmiddels 

ook een Kulturhuske gerealiseerd. Inmiddels is het eerste Kulturhuske in Berflo Es opgehouden 

te bestaan, in verband met de sloop van het pand. Het Kulturhuske heeft een tweede leven 

gekregen onder de naam: ‘Ma2 op tournee’. Diverse culturele activiteiten worden voortgezet op 

andere locaties in de wijk, zoals het wijkcentrum of het speeltuingebouw.  

 

Doorontwikkeling 

De ontwikkelaar ontwikkelt de methode verder op basis van ervaringen uit de praktijk en 

evaluaties.  
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2.2 Onderbouwing van de probleemanalyse, doel, doelgroep en aanpak 
 

Voor de onderbouwing van de methode verwijst de ontwikkelaar naar visies over onder andere 

cultuurparticipatie (Matarasso, 1997 in: Bosker, 2010) en burgerschap (Schnabel, 2000).  

 
Cultuurparticipatie 

Voor de onderbouwing van de aanpak van de methode verwijst de ontwikkelaar naar de visie 

van Matarasso op cultuurparticipatie. Deelname aan cultuur leidt tot persoonlijke ontwikkeling, 

bevordert de sociale cohesie, versterkt het gemeenschapsgevoel, beïnvloedt de beeldvorming 

en identiteit, stimuleert de verbeelding, ontwikkelt visie en verhoogt gezondheid en welzijn 

(Matarasso, 1997 in: Bosker, 2010). Volgens Matarasso is de grote waarde van cultuur dat 

mensen erdoor gaan nadenken over hun situatie, zich bewust worden van hun eigen identiteit 

en opvattingen, hun kijk op de wereld overbrengen op anderen en een verandering tot stand 

kunnen brengen.  

 

Kulturhuske beoogt alle inwoners van een (herstructurerings)wijk aan te spreken om ‘mee te 

doen’ met culturele activiteiten. Met als doel het gemeenschapsgevoel te versterken en elkaar 

beter te leren kennen. Volgens de ontwikkelaar is cultuur met een grote C doorgaans 

voorbehouden aan een maatschappelijke bovenlaag en heeft cultuur met een kleine c (op 

kleine schaal, laagdrempelig)  juist een grote I(mpact) op de participatie van bewoners voor wie 

deelname aan cultuur niet vanzelfsprekend is (Muller, 2012).  

 
Burgerschapscompetenties 

De ontwikkelaar verwijst voor de onderbouwing van de aanpak van de methode naar de visie 

van Schnabel op burgerschapscompetenties. Schnabel stelt dat meer deelname aan kunst- en 

culturele activiteiten door bewoners bijdraagt aan de sociale cohesie (Schnabel, 2000). Om deel 

te nemen aan de samenleving zijn volgens Schnabel bepaalde burgerschapscompetenties 

vereist, waaronder de culturele competentie. Deelname aan culturele en kunstactiviteiten 

versterkt deze competentie. Het ontbreken hiervan kan een negatieve invloed hebben op 

sociale cohesie en sociale uitsluiting tot gevolg hebben.  

 

Met sociale cohesie in het achterhoofd zocht de ontwikkelaar van Kulturhuske een manier om 

een actieve inbreng van wijkbewoners om iets te realiseren te stimuleren. Door bewoners de 

ruimte te geven voor eigen invulling, wordt met Kulturhuske nagestreefd dat bewoners meer 

worden dan slechts consument van een ‘activiteitenprogramma’. Zij worden medeproducent. 

Cultuur wordt zo een middel voor ontmoeting, verbinding en gemeenschapsgevoel. 
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3. Onderzoek naar praktijkervaringen  

 

 

De beschrijving van de praktijkervaringen van de professional en cliënt/burger zijn gebaseerd 

op de volgende publicaties. 

 

‘Kulturhuske’: huiskamer en podium van de wijk. Handboek voor cultuur als praktisch 

participatiemiddel voor en door wijkbewoners, geschreven door Wouter Muller,  uitgegeven 

in 2012 door SCALA Welzijnswerk in Hengelo. 

 

In het handboek zijn citaten opgenomen afkomstig uit interviews die de ontwikkelaar hield met 

een vrijwilliger en een deelnemer. Ook is er een weergave van de ervaringen van de 

beroepskracht die in het Kulturhuske werkt in opgenomen.  

 

Evaluatie  Kulturhuske eerste half jaar 2012, geschreven door SCALA Welzijnswerk, 2012, 

intern document. 

 

In deze interne publicatie wordt de evaluatie beschreven die heeft plaatsgevonden naar de 

activiteiten en het Kulturhuske in de eerste helft van 2012. Deze evaluatie omvat een weergave 

van de beoogde resultaten, de aanpak om deze te realiseren, de behaalde resultaten en hier 

aan te verbinden conclusies. Het is niet bekend hoeveel respondenten zijn geïnterviewd en 

welke meetinstrumenten zijn gebruikt.    

 

Evaluatie  Kulturhuske Berflo Es 2011, geschreven door SCALA Welzijnswerk, 2012, intern 

document. 

 

In deze interne publicatie wordt de evaluatie beschreven die heeft plaatsgevonden naar de 

activiteiten en het Kulturhuske in 2011. Deze evaluatie omvat een weergave van de beoogde 

resultaten, de aanpak om deze te realiseren, de behaalde resultaten en hier aan te verbinden 

conclusies.  Het is niet bekend hoeveel respondenten zijn geïnterviewd en welke 

meetinstrumenten zijn gebruikt.    

 

 

 

3.1 Praktijkervaringen van de uitvoerder 
 
Resultaten 

Volgens de uitvoerder is het belangrijkste resultaat van het Kulturhuske dat er merkbaar 

‘naoberschap’ (gemeenschapszin) is ontstaan (Muller, 2012). Er is een soort familiegevoel 

ontstaan onder de bezoekers, deelnemers en vrijwilligers. Zo valt het bijvoorbeeld op als 

iemand niet aanwezig is en is men oprecht in elkaar geïnteresseerd.  

 

In 2011 zijn gedurende 40 weken twee bijeenkomsten per week met kook- of cultuuractiviteiten 
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georganiseerd (totaal 80). Hier kwamen in totaal 3.200 bezoekers op af. Er is zeven keer een 

open podium gehouden en zijn er vijf exposities geweest. Daarnaast zijn presentaties binnen 

andere organisaties gehouden voor naamsbekendheid en implementatiemogelijkheden van 

activiteiten in samenwerking met andere organisaties (SCALA Welzijnswerk, 2012b).   

 

Succesfactoren 

De beroepskracht  vindt de methode praktisch uitvoerbaar (Muller, 2012). Bewoners doen veel 

zelf en leren hierdoor activiteiten op te zetten en samen tot uitvoering te brengen. Kulturhuske 

trekt mensen aan uit vrijwel alle groepen van de bevolking uit de buurt (mensen met sociale 

problematiek, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, hoger opgeleiden, mensen met een 

beperking, et cetera). Om te komen tot dit succes is aan de volgende voorwaarden voldaan. 

 Een vaste groep vrijwilligers die van het Kulturhuske hún Kulturhuske maken. Zij spelen een 

belangrijke rol in het bedenken en uitvoeren van de activiteiten. 

 De aanwezigheid van professionele ondersteuning. De aandacht van de professional ligt 

vooral in het betrekken van bewoners en het hen bewust maken dat het Kulturhuske door en 

voor henzelf is.  

 

Valkuilen 

 Een mogelijk gevaar ligt in de vorming van subgroepen. Mensen zijn geneigd in groepjes 

met elkaar om te gaan. Er moet aandacht aan besteed worden dat iedereen een plek en 

ruimte heeft. Deelname van niet tot een ‘groep’ behorende deelnemers kan hierdoor anders 

worden belemmerd.  

 Een tweede valkuil is dat Kulturhuske door de diverse kook- en eetactiviteiten een goedkoop 

buurtrestaurant zou kunnen worden.  

 Belangrijk is om te onderstrepen dat Kulturhuske een aanvulling is op bestaande 

buurtvoorzieningen. Concurrentiegevoelens bij andere voorzieningen kunnen opspelen. 

Maak dit bespreekbaar en laat de meerwaarde van het Kulturhuske zien!  

 

Om toe te werken naar een zelfstandig Kulturhuske, is het raadzaam om zich te blijven 

presenteren bij bestaande organisaties. Zo kan het activiteitenaanbod nog meer divers worden 

en krijgt het Kulturhuske bredere bekendheid.  

 

 

3.2 Praktijkervaringen van de cliënt/burger  
 

Elkaar en elkaars cultuur leren kennen 

De geïnterviewde deelnemer ervaart als belangrijke succesfactor de laagdrempelige deelname 

(Muller, 2012). ‘Ik heb veel culturen en mensen leren kennen en spreek daardoor op straat 

makkelijker onbekenden, ook uit andere culturen aan’.  Bovenal wordt de gezelligheid die er 

heerst geprezen. De vrijwilliger ziet als meest positieve resultaat dat buurtbewoners elkaar 

beter leren kennen, dat mensen die nooit in een schouwburg komen toch iets van cultuur en 

kunst te zien krijgen en dat mensen iets van hun cultuur en hun talenten kunnen laten zien.  
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Vrijwilligers 

Het succes van het Kulturhuske wordt volgens de geïnterviewde deelnemer voor een groot deel 

bepaald door enkele fanatieke vrijwilligers met een achterban die hen ondersteunt, in 

combinatie met de medewerking van de beroepskracht (Muller, 2012). Bij een goede 

begeleiding en taakverdeling onder vrijwilligers zijn er geen nadelen. Men moet wel bewaken 

dat mensen echt betrokken zijn bij het Kulturhuske en niet eraan meedoen vanwege 

persoonlijke voordelen als status of macht. 

Groepen blijven betrekken 

Het is volgens de geïnterviewde deelnemer moeilijk gebleken om langdurig een divers 

samengestelde groep buurtbewoners te betrekken (Muller, 2012). Het werd een vaste kern, 

aangevuld met een grote afvaardiging uit de cultuur die ook het eten verzorgde. Dus als er 

Turks gekookt werd, kwamen nauwelijks Marokkanen en andere Afrikanen en andersom. 

 

 

3.3 Praktijkvoorbeeld 
 

In gevonden publicaties over de methode staan geen casestudies beschreven die illustreren 

hoe de methode in een specifiek geval is toegepast in de praktijk. 
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4. Effectonderzoek  

 

 

4.1 Directe aanwijzingen voor de effectiviteit  

 

De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar de effectiviteit van de methode. Dergelijk 

onderzoek is evenmin gevonden bij de door MOVISIE uitgevoerde literatuursearch (zie 6.1). 

 

 

4.2 Indirecte aanwijzingen voor de effectiviteit 

 

De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar soortgelijke methoden, noch in Nederland, 

noch in het buitenland. Dergelijke onderzoeken zijn evenmin gevonden bij de door MOVISIE 

uitgevoerde literatuursearches (zie 6.1). 
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5. Conclusies 

 

 

5.1 Samenvatting werkzame elementen 
 

 Het Kulturhuske voelt als vertrouwde en laagdrempelige ontmoetingsplek en bevordert 

hierdoor contact en verbinding tussen mensen van verschillende culturen (1, 2, 3). 

 Kulturhuske levert een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van buurtbewoners 

door hen met lichte ondersteuning een podium te geven (1, 2).  

 Door cultuur in te zetten als middel voor participatie wordt het saamhorigheidsgevoel 

onder bewoners vergroot (1, 2, 3). 

 Door uit te gaan van wat bewoners zelf willen en kunnen, wordt een beroep gedaan op het 

inzetten van hun eigen mogelijkheden en talenten (1, 2). 

 De variatie in het activiteitenaanbod en mogelijkheden om mee te doen stimuleert bewoners 

om zelf ook wat te gaan doen (activering) (1). 

 Door de inzet van tussenpersonen wordt een grote diversiteit aan bewoners bereikt (1). 

 De beroepskracht heeft oog voor de eigen verantwoordelijkheid van bewoners, laat het 

initiatief bij hen liggen zonder het ‘over te nemen’ (1, 3).  

 

Verklaring classificatie veronderstelde werkzame elementen: 

1 = Veronderstelling ontwikkelaar 

2 = Wetenschappelijke of theoretische onderbouwing 

3 = Praktijkervaringen 

4 = Wetenschappelijk effectonderzoek 

Zie voor een toelichting de desbetreffende onderdelen van het werkblad. 

 

 

5.2 Samenvatting effectonderzoek 
 

Er zijn geen wetenschappelijke onderzoeken bekend die directe of indirecte aanwijzingen 

leveren voor de effectiviteit van de methode. 
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6. Verantwoording 

 

 

6.1 Zoeken en selecteren van literatuur 

 

Zoekvraag en zoektermen 

Wat is bekend over de praktijkervaringen met en de effectiviteit van Kulturhuske voor 

wijkbewoners (nadrukkelijk gericht op aanwezige diversiteit) ten behoeve van het benutten van 

cultuur en culturele activiteiten als middel voor ontmoeting, talentontwikkeling en 

maatschappelijke participatie? 

 

Op basis van de volgende zoektermen is gezocht naar literatuur over de methode:  

Kulturhuske, Kulturhus, cultuurhuis, multifunctionele accommodatie. 

 

Zoekstrategieën 

Het beschikbare materiaal is opgevraagd bij de ontwikkelaar.  

Er is gezocht in meerdere databanken:  

 MOVISIE catalogus 

 PiCarta 

 NARCIS 

 HBO Kennisdatabank  

 Google en Google Books 

 socINDEX 

 Cochrane 

 Campbell 

 Sociological Abstracts with ProQuest Full-Text 

 Social Work abstracts 

 ERIC 

 Francis 

 IBSS 

 

De referentie van reeds gevonden informatiemateriaal zijn gecheckt. Ook is internetresearch 

gedaan.  

 

Selecteren van literatuur 

Op basis van titels en abstracts is een selectie gemaakt. Vervolgens zijn de mogelijk 

interessante artikelen aangevraagd, doorgenomen en verder geselecteerd. De literatuur is als 

volgt geselecteerd: alleen publicaties die ingaan op de methode of in relatie stonden met de in 

de methode genoemde bronnen zijn meegenomen. 

 

Zie 6.2 voor de geselecteerde literatuur. 
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Bijlage 1 – Toelichting effectonderzoek 

 
 

Voor het vaststellen van de effectiviteit van methoden (onderdeel 4 van het werkblad) wordt het 

onderzoek hiernaar systematisch in kaart gebracht (bijlagen 2 en 3).  

 

Directe en indirecte aanwijzingen voor effectiviteit 

Er zijn twee typen aanwijzingen voor de effectiviteit van een methode: 

 

 Directe aanwijzingen. Resultaten uit onderzoek die betrekking hebben op precies die methode 

die in het onderhavige document is beschreven.  

 

 Indirecte aanwijzingen. Resultaten uit onderzoek naar andere methoden met hetzelfde doel en 

dezelfde doelgroep en aanpak. Deze worden hier verder aangeduid als ‘soortgelijke methoden’.  

 

Het gaat hier om: 

• resultaten uit onderzoek naar buitenlandse versies van de methode (zoals Motivational 

interviewing, de Amerikaanse variant van de Nederlandse Motiverende gespreksvoering of de 

Amerikaanse ABCD-methode als voorloper van de Nederlandse ABCD-methode)  

• resultaten uit onderzoek naar de effectiviteit van Nederlandse methoden die tot hetzelfde type 

of dezelfde ‘familie’ behoren (zoals de Nederlandse activeringsmethoden die alle gebaseerd zijn 

op Supported employment of de methode Samenwerking tegen agressie, een op Turkse en 

Marokkaanse plegers van huiselijk geweld gerichte versie van de methode Niet meer door het 

lint).  

 

Soms zijn er onvoldoende directe aanwijzingen of kunnen relevante indirecte aanwijzingen de directe 

aanwijzingen ondersteunen. Bij de selectie van soortgelijke methoden is maatgevend in hoeverre de 

methode in de kern overeenkomt met de beschreven methode. Wanneer dit niet duidelijk is of 

wanneer de methode te zeer verschilt, is er geen sprake van een soortgelijke methode en dus ook niet 

van indirect bewijs voor effect.  

 

Wanneer een methode veelvuldig is onderzocht, is het aantal primaire onderzoeken soms te groot om 

binnen het kader van Effectieve sociale interventies te analyseren. Veelal zijn de primaire 

onderzoeken dan al geanalyseerd in reviews en metastudies. In dat geval gebruiken we de informatie 

uit deze overzichtsstudies. We volstaan dan met een globale analyse van de effectiviteit zoals 

gebleken uit de overzichtsstudies. Dit vullen we eventueel aan met een meer uitgebreide analyse van 

de (recente) primaire studies die (nog) niet in de overzichtsstudies zijn opgenomen. 

 

Kenmerken effectonderzoek 

Bij onderdeel 4 van het werkblad gaan we ervan uit dat er sprake is van een effectonderzoek wanneer 

er ten minste een nameting heeft plaats gevonden die een cijfermatige indicatie geeft van het effect 

van een methode. Onderzoek naar de door professionals, burgers en/of cliënten ervaren effectiviteit 

van een methode nemen we mee in onderdeel 3 van het werkblad.  

 

Het methodologische gewicht van het effectonderzoek en de resultaten daarvan wordt onder meer 

bepaald door de aanwezigheid van een voor- en nameting, een controlegroep, de willekeurige 
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samenstelling daarvan, de modelgetrouwheid van de methode en de uitvoering van een follow-

upmeting. Het methodologische gewicht varieert van ‘licht’ effectonderzoek (monitoring- of 

veranderingsonderzoek) tot ‘zwaar’ effectonderzoek (Randomized Controlled Trial ofwel RCT-

onderzoek) en diverse vormen daar tussenin. Hoe ‘zwaarder’ het effectonderzoek, hoe ‘harder’ de 

uitspraken over de effectiviteit zijn. Dit wil niet zeggen dat er altijd gekozen moet worden voor zo 

zwaar mogelijk effectonderzoek. Welk type effectonderzoek het meest passend is, hangt af van de 

kenmerken en het ontwikkelingsstadium van de methode en de beschikbare financiële middelen.  

 

Monitoring wordt alleen meegenomen als ‘effectonderzoek’ wanneer het een cijfermatige indicatie 

geeft van de behaalde resultaten met betrekking tot de doelen van de methoden. Bijvoorbeeld: bij 

buurtbemiddeling gaat het bij het monitoren om het aantal geslaagde bemiddelingen afgezet tegen het 

totaal aantal bemiddelingen dat heeft plaatsgevonden. Het gaat hier niet om tevredenheidonderzoek, 

dit hoort bij deel 3. 

 

Gemeten effecten 

In een tabel worden de onderzoeksresultaten cijfermatig gepresenteerd. De onderzoeksresultaten 

kunnen aanwijzingen geven voor positieve, geen of negatieve effecten. 

 

Uitkomstmaten 

Effectonderzoeken beantwoorden een beperkt aantal vragen. De gestelde vragen worden aangeduid 

als ‘uitkomstmaten’. Alleen op deze uitkomstmaten wordt een effect gemeten. Er kan alleen iets over 

effect gezegd worden voor zover het betrekking heeft op één van de onderzochte uitkomstmaten. In 

bijlage 3 wordt het effect dan ook per uitkomstmaat aangegeven. 

 

Effectgrootte 

De mate waarin een resultaat als positief is aan te merken, is mede afhankelijk van de effectgrootte. 

Tot voor kort werd het effect van een methode vooral uitgedrukt in een statistisch significant verschil 

tussen voor- en nameting, of tussen voor- en nameting en follow-up, of tussen de nameting van de 

experimentele groep en de controlegroep. Een probleem bij deze aanpak is dat grote verschilscores in 

kleine groepen vaak niet significant zijn. Bij grote groepen kunnen heel kleine verschillen weliswaar 

als zeer significant uit de bus komen, maar praktisch gezien van weinig waarde zijn.  

 

De laatste jaren wordt er vaak voor gekozen om naast de statistische significantie ook de zogeheten 

effectgrootte d (‘effectsize’, ook wel aangeduid met ES) te rapporteren. Dit is een index die aangeeft 

hoe groot het waargenomen verschil is tussen voor- en nameting of tussen de experimentele 

(interventie-) en controlegroep. In sommige onderzoeksrapporten worden andere effectmaten 

gebruikt. In deze methodebeschrijving worden de effectmaten overgenomen uit de oorspronkelijke 

onderzoeksrapporten.  
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Bijlage 2 – Overzicht onderzoeken en de hoofdkenmerken 

 

 

Methode Onderzoek 1 Onderzoek 2 Onderzoek 3 

Titel rapport ‘Kulturhuske’: 

huiskamer en podium 

van de wijk. Handboek 

voor cultuur als 

praktisch 

participatiemiddel voor 

en door wijkbewoners  

 

Evaluatie eerste half jaar 

2012 Kulturhuske 

Evaluatie 2011 

Kulturhuske Berflo Es 

Auteur Wouter Muller SCALA Welzijnswerk SCALA Welzijnswerk 

Jaar 2012 2012a 2012b 

Onderzoeks- 

vraag 

Niet bekend Wat zijn de beoogde 

resultaten, aanpak, 

daadwerkelijk behaalde 

resultaten en 

aanbevelingen en 

conclusies voor 

Kulturhuske in Berflo Es 

en Hengelose Es? 

Wat zijn de beoogde 

resultaten, aanpak, 

daadwerkelijk behaalde 

resultaten en 

aanbevelingen en 

conclusies voor 

Kulturhuske in Berflo Es? 

In het onderzoek 

betrokken doelgroep 

1 vrijwilliger, 1 deelnemer 

en 1 beroepskracht 

Bewoners van de wijken 

en relevante 

netwerkpartners in de 

wijken. 

Bewoners van de wijk en 

relevante netwerkpartners 

in de wijk. 

Aantal geïncludeerde 

subjecten (n) 

1 vrijwilliger, 1 deelnemer 

en 1 beroepskracht 

Niet bekend Niet bekend 

 

 

 


