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In opdracht van de gemeente Houten 

Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken 

Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. 

Samen met de praktijk ontwikkelen we kennis over wat echt goed werkt en passen we die kennis toe. De 

unieke rol van Movisie is het versnellen van leerprocessen. We zijn alleen tevreden als we een duurzame 

positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie realiseren. 

Kijk voor meer informatie op www.movisie.nl 
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INHOUDSOPGAVE 



 

 

De Vlinder 

In dit rapport doen we verslag van de procesevaluatie van De Vlinder, een multidisciplinaire 

theaterdansvoorstelling voor ouderen in Houten. Het is een initiatief van Stichting Aan de Slinger, 

welzijnsorganisatie ‘van Houten&co’, Gouden Dans en de gemeente Houten, afdeling Samenleving en 

Cultuur en maakt deel uit van het koepelproject ‘Onvergetelijk Houten’.  De Vlinder beoogt dat de 

deelnemers hun talenten op kunst- en cultuurgebied (opnieuw) ontdekken en verrijken. Daarnaast is een 

belangrijk doel dat deelnemers sociale contacten op kunnen doen en hun sociale netwerk uitbreiden. 

Tenslotte beoogt De Vlinder een verbetering van de fysieke en mentale gezondheid en een passend 

cultuuraanbod.  

 

In het project De Vlinder werkten drie groepen deelnemers toe naar een eindvoorstelling. De deelnemers 

waren verdeeld in de kunstdisciplines: dans, beeldend (toneelbeeld en kostuums), fotografie (toneelbeeld) 

en een zelfstandig koor. De lessen werden gegeven door lokale professionele kunstvakdocenten. Gouden 

dans had de leiding van het artistieke team. Naast de lessen vonden er diverse activiteiten plaats om 

ontmoeting en sociale contacten te stimuleren. Vanwege corona is de doorlooptijd van De Vlinder verlengd 

en moesten diverse aanpassingen gedaan worden om ‘corona-proof’ te kunnen werken.  

 

Het onderzoek 

Movisie voerde een procesevaluatie uit van De Vlinder. Hierin is nagegaan hoe De Vlinder is uitgevoerd, wat 

de ervaringen en opbrengsten zijn en wat wel en niet goed werkt volgens de deelnemers en het projectteam.  

Hiervoor hebben we twee enquêtes onder de deelnemers afgenomen en twee focusgroepen gedaan met 

acht deelnemers. Daarnaast liep een leer- & verbetertraject met het projectteam van De Vlinder. In vier 

sessies stelden wij hen vragen ten behoeve van de procesevaluatie en werkten we daarnaast aan het 

verbeteren van het project op basis van ‘kennis over wat werkt’ uit onderzoek en praktijkervaringen. 

Hieronder geven we beknopt antwoord op de onderzoeksvragen.  

 

De resultaten 

Is het project uitgevoerd volgens plan?   

De Vlinder is deels uitgevoerd volgens plan. De meeste activiteiten die gepland waren, zijn uitgevoerd. De 

werving van de deelnemers liep anders dan gepland. Het wervingsproces duurde langer en een deel van de 

beoogde deelnemers, kwetsbare ouderen uit Houten-Centrum, werd onvoldoende bereikt. Hierdoor werden 

uiteindelijk meer deelnemers van buiten Houten-Centrum en meer vitale deelnemers toegelaten.  Door 

corona moesten ook veel aanpassingen gedaan worden in de wijze waarop de activiteiten en de 

eindvoorstelling werden uitgevoerd. Zoals onlinelessen, kleinere groepen en een aangepaste voorstelling. 

Ook werd de doorlooptijd van De Vlinder verlengd van 9 maanden naar 14 maanden door de 

coronamaatregelen.  

  

Hoe is de waardering en ervaring van het projectteam en deelnemers?  

De waardering van De Vlinder door deelnemers is zeer hoog. Gemiddeld geven zij De Vlinder een 8,5.  

Zij beschrijven hun deelname in zeer positieve bewoordingen en zouden graag een vervolg zien op De 

Vlinder. Ook het projectteam waardeert De Vlinder en de wijze waarop met elkaar is samengewerkt. 

Tegelijkertijd geven zij aan dat het een hele grote inspanning heeft gevraagd van hen en andere 

professionals om deze enorm grote productie in coronatijd tot een goed einde te brengen.  

Zowel deelnemers als het projectteam geven duidelijk aan dat ze veel waardering hebben voor hoe de 

organisatie De Vlinder met de nodige aanpassingen toch heeft door laten gaan in coronatijd.  

 

 

 

 

SAMENVATTING 
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Wat is het bereik van het project?  

In totaal zijn 60 deelnemers gestart met De Vlinder. Hiervan kwamen er 6 uit Houten-Centrum en 54 

daarbuiten. Gedurende het project zijn drie deelnemers gestopt en is één deelnemer overleden. Daarnaast 

was er een koor met 35 deelnemers betrokken. In totaal zijn zes voorstellingen gegeven voor een publiek 

van 30 personen en is een livestream uitgezonden, waarmee een publiek van 2000 personen is bereikt.  

 

Wat zijn de ervaren effecten? 

Door deelname aan De Vlinder hebben de deelnemers nieuwe sociale contacten opgedaan. Daarnaast 

hebben zij nieuwe vaardigheden geleerd en veel plezier en vitaliteit uit hun deelname gehaald. Ook voelt 

een deel zich gezonder of vitaler door deelname en hielp het voor sommigen bij het omgaan met lastige 

emoties. Gedurende corona was De Vlinder voor veel deelnemers ‘een lichtpuntje’ in een zware tijd. 

Sommige deelnemers hebben nieuwe plekken in Houten leren kennen en zijn meer gaan deelnemen aan 

kunst en cultuuractiviteiten.  

 

Wat zijn de succes- en faalfactoren?  

Er zijn diverse succesfactoren genoemd door deelnemers. De belangrijkste zijn de houding en werkwijze van 

de docenten en de organisatie. Deelnemers voelden zich gestimuleerd, gemotiveerd en goed begeleid. 

Vervolgens noemen zij de contactmomenten en het contact tussen de deelnemers. De wijze waarop de 

ontmoeting werd gefaciliteerd en gestimuleerd droeg daaraan bij zoals de kennismakingsgesprekken, de 

welkome ontvangst in de foyer, de koffiemomenten en het contact via Whatsapp groepen. Hierdoor werd de 

onderlinge band versterkt en werd het contact ook buiten de lessen voortgezet. Ook de kunstdiscipline zélf 

wordt gezien als een succesfactor. Vooral dans wordt genoemd als discipline waarin mensen hun emotie 

kwijt kunnen en die helpt om contact te maken. Ook het podiummoment waar men naar toewerkte en met 

trots op terugkijkt, wordt gezien als succesfactor. Zowel de deelnemers als het projectteam roemen ook de 

wijze waarop de organisatie creatief omging met corona en het programma aanpaste. Ten slotte noemt het 

projectteam de succesvolle samenwerking tussen de verschillende organisaties met voldoende afstemming, 

onderlinge waardering en inbreng van verschillende expertises. Die succesvolle samenwerking tussen kunst 

& cultuur en welzijn droeg eraan bij dat zowel de sociale als de artistieke doelen behaald konden worden.  

 

De werving in Houten-Centrum werd genoemd als iets wat niet goed verliep. De kwetsbare ouderen werden 

onvoldoende bereikt. Hierin speelden diverse factoren een rol: de wervingsperiode in de zomer, de broze 

gezondheid van deze ouderen, de financiële bijdrage, en het aanbod dat vrij hoogdrempelig was voor 

kwetsbare ouderen.  

Een andere complicerende factor was de schaalgrootte en complexiteit van De Vlinder. Met zoveel 

deelnemers, drie kunstdisciplines, verschillende organisaties, corona en een doorlooptijd van ruim een jaar 

is het een lastige productie geweest voor de organisatie die veel meer tijd koste dan begroot. Dit maakte het 

qua organisatie en logistiek lastig. Het vroeg veel van het projectteam.  

De werkwijze van De Vlinder, met drie redelijk autonoom werkende groepen, maakte dat pas laat in het 

proces duidelijk werd hoe de verschillende onderdelen samen zouden komen. Deelnemers hadden zich in 

een eerder stadium een beeld willen kunnen vormen van waar zij naar toe werkten.  

Uiteraard waren de coronamaatregelen ook van invloed op de organisatie, communicatie en logistiek. Het 

was een uitdaging om bij veranderende maatregelen, het project telkens aan te passen en de communicatie 

met de deelnemers op peil te houden. 

 

Welke aanbevelingen kunnen er aan de hand van de procesevaluatie worden gedaan voor verbetering van 

het project? 

 

• Stem het aanbod af op beoogde doelgroep en investeer (nog meer) in de werving; 

• Stem vaker af tussen de verschillende disciplines/groepen en communiceer nog beter over het 

proces; 

• Integreer de rol van de welzijnsorganisatie nog meer in het project; 

• Organiseer een vervolg! 
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Foto: Hans Hordijk 

 

De foto van deze dansende ouderen ontroert. We zien glimlachen op de gezichten, concentratie en 

inspanning. Ze doen mee aan het kunstproject De Vlinder. Het dansen lijkt hen plezier te bieden, leven te 

geven. Misschien doen ze nieuwe contacten op, misschien voelen ze zich fitter, gezonder door te dansen? 

Wat draagt kunst precies bij aan de levens van deze ouderen? Wat doet het voor de groeiende groep 

ouderen in onze samenleving? Er is veel aanbod vanuit zorg, welzijn en wonen voor (kwetsbare) ouderen. 

Over de bijdrage van deze domeinen is al veel kennis verzameld. Over de bijdrage van kunst en cultuur nog 

niet.  

 

Dit was de reden voor de gemeente Houten om danstheaterproject ´De Vlinder´ te laten onderzoeken, om 

van De Vlinder te leren. Het betreft hier een gericht en substantieel project in de preventieve sfeer. Het 

project De Vlinder draagt bij aan zowel het gemeentelijk cultuurbeleid als de innovatie op het sociaal domein. 

De resultaten van dit project en de onderzoekslijn geven input voor het vormgeven van de transities op het 

sociaal domein en het cultuurbeleid. De resultaten kunnen worden vertaald naar de rol van de gemeente als 

opdrachtgever in het culturele veld en het sociaal domein.  

 

De Vlinder is een initiatief van Stichting Aan de Slinger, welzijnsorganisatie ‘van Houten&co’, Gouden Dans 

en de gemeente Houten, afdeling Samenleving en Cultuur. Het maakt deel uit van het koepelproject 

‘Onvergetelijk Houten’. Dit koepelproject bestaat uit projecten van de gemeente Houten en projecten van de 

culturele instelling Aan de Slinger. De gemeente focust daarbij op monitoring, onderzoek en verduurzaming 

van het cultuuraanbod voor ouderen. Deze projecten sluiten aan bij het gemeentebeleid voor de wijk 

Houten-Centrum. 

 

1 INLEIDING 
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Het project De Vlinder bestaat uit een multidisciplinair dansproject en de oprichting van een adviesgroep 

voor ouderen. Het danstheaterproject stond centraal in dit onderzoek. De Vlinder beoogt talentontwikkeling, 

het vergroten van sociaal netwerk, verbetering van de fysieke en mentale gezondheid van de ouderen en 

een passend cultuuraanbod.  

De Vlinder is geïnspireerd op de stedenbouwkundige vlindervorm van Houten. Het verhaal van De Vlinder is 

het verhaal van Houten: van dorp naar Vinex. Aan het project hebben 60 deelnemers mee gedaan, de 

meesten aan de groep dans. De andere deelnemers hebben onder leiding van lokale kunstdocenten het 

toneelbeeld in fotografie, de kostuums en decorstukken gecreëerd voor de dansvoorstelling. 

De opdracht van Movisie bestond ten eerste uit een procesevaluatie van het project De Vlinder. Door middel 

van twee vragenlijsten onder de deelnemers en twee focusgroepen met acht ouderen is in kaart gebracht 

hoe zij het project De Vlinder hebben gewaardeerd, welke effecten zij hebben ervaren, wat zij als succes en 

faalfactoren zien en welke tips zij willen meegeven aan het projectteam. Daarnaast bestond de opdracht van 

Movisie uit het begeleiden van vier leer- en verbetersessies voor de betrokken organisaties. Hierbij bracht 

Movisie kennis in uit (literatuur)onderzoek en stimuleerde het projectteam met interactieve werkvormen om 

te reflecteren en het project zo nodig bij te sturen en verbeteren. In deze sessies werden ook vragen gesteld 

ten behoeve van de procesevaluatie. In dit rapport doen we verslag van de procesevaluatie.  

 

Hoofdstuk 2 beschrijft kort de opzet van het leer- en onderzoekstraject. In hoofdstuk 4 beschrijven we de 

resultaten van het onderzoek. Tot slot komen we in hoofdstuk 5 met conclusies en aanbevelingen. 
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Het doel van het onderzoek- en leertraject is kwaliteitsverbetering, het vergroten van de effectiviteit van het 

project en inzicht in de ervaren effecten en werkzame elementen. 

 

De leer- en onderzoeksaanpak bestond uit twee lijnen: 

1. Een procesevaluatie waarbij de uitvoering van het project in de praktijk en ervaringen en opbrengsten 

geëvalueerd zijn. 

2. Gezamenlijk Leren en verbeteren waarbij kennis over wat werkt is ingezet om gezamenlijk te leren en 

het project te verbeteren. 

 

Deze lijnen zijn uitgevoerd door middel van verschillende activiteiten, waarin de twee lijnen soms 

gecombineerd zijn in de leer- en verbetersessies.  

 

In dit rapport doen we verslag van de procesevaluatie waarin we zijn nagegaan hoe De Vlinder is 

uitgevoerd, wat de ervaringen en opbrengsten zijn en wat wel en niet goed werkt volgens de deelnemers en 

het projectteam.  

De centrale onderzoeksvragen hierin waren: 

1. Is het project uitgevoerd volgens plan?   

2. Hoe is de waardering en ervaring van het projectteam en deelnemers?  

3. Wat is het bereik van het project?  

4. Wat zijn de succes- en faalfactoren?  

5. Wat zijn de ervaren effecten? 

6. Welke aanbevelingen kunnen er aan de hand van de procesevaluatie worden gedaan voor verbetering 

van het project? 

 

Vragenlijsten onder de deelnemers 

Movisie ontwikkelde twee vragenlijsten; de eerste vragenlijst is voor aanvang van het project ingevuld, de 

tweede vragenlijst bij de afronding van het project (zie Bijlage 1).  

Beide vragenlijsten zijn in afstemming met het projectteam tot stand gekomen. Bij de start is de eerste 

vragenlijst door ‘van Houten&co’ verspreid onder de deelnemers. De eerste vragenlijst is door alle  60 

deelnemers ingevuld, waarvan door 59 deelnemers compleet.  

Bij de afronding is de tweede vragenlijst per email om verspreid door ‘van Houten&co’. Hierin stelden we de 

deelnemers vragen over hun deelname, hun waardering en ervaring met De Vlinder. In totaal is de 

vragenlijst naar 47 deelnemers verstuurd. Daarvan hebben 33 deelnemers de vragenlijst volledig ingevuld 

en 14 deelnemers deels. 

 

Twee focusgroepen 

Movisie ontwikkelde een vragenlijst voor de focusgroep met de ouderen. De vragenlijst is vooraf afgestemd 

met het projectteam. De focusgroep bestond uit zeven ouderen actief in verschillende onderdelen van het 

project De Vlinder: vijf deelnemers uit de dansgroep, twee deelnemers uit de fotografiegroep en twee 

deelnemers die deelnamen aan de beeldende kunstgroep (waarvan een deelnemer ook deel nam aan de 

fotografiegroep en de andere deelnemer beeldend ook deel nam aan de dansgroep). De eerste focusgroep 

vond plaats in januari 2020. De tweede focusgroep vond plaats aan het eind van het traject in november 

2020, na de voorstellingen.  

 

  

2 LEER- EN ONDERZOEKSOPZET 
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Vier leer- en verbetersessies met projectteam 

Tijdens de vier leer- en verbetersessies hebben we gewerkt met het projectteam. Het projectteam bestond  

uit: professionals van ‘van Houten&co’ (o.a. verantwoordelijk voor de werving en begeleiding van de 

ouderen), Aan de Slinger (o.a. projectleiding en locatie), Gouden Dans (o.a. idee, artistieke leiding en 

uitvoering) en de gemeente Houten (o.a. opdrachtgever en verantwoordelijk voor monitoring en onderzoek). 

De docenten fotografie, beeldende kunst maakten geen deel uit van het projectteam. Tijdens de sessies 

brachten we bestaande kennis (uit onderzoek) in over ‘Wat werkt bij culturele interventies’ en het vraagstuk 

‘Eenzaamheid’. Hiermee werkten we aan een sterkere theoretische onderbouwing van de aanpak. Ten 

tweede werkten we aan leren en verbeteren door kennis uit de procesevaluatie actief te delen met het 

projectteam. Ten derde hebben we door middel van verschillende werkvormen het projectteam gestimuleerd 

om te reflecteren, te leren en bij te sturen tijdens de uitvoering van het project en bij de afronding van het 

project. Movisie heeft tijdens de leersessies interactieve, participatieve werkmethoden ingebracht.  

 

Gedurende het leer- en onderzoekstraject hebben we de volgende activiteiten uitgevoerd: 

• Op basis van bestaande literatuur, zoals ‘Wat werkt bij culturele interventies voor ouderen’ en “Wat werkt 

bij de aanpak Eenzaamheid” heeft Movisie de aanpak van het project in Houten gescreend. Doel hiervan 

was om bestaande kennis over ‘wat werkt’ in te kunnen brengen, zodat de reeds geplande 

projectaanpak verbeterd kon worden. In de eerste sessie ging Movisie met het projectteam aan de hand 

van de Wat werkt-kennis het projectplan langs en bespraken we met elkaar hoe de projectaanpak nog 

aangescherpt kon worden.  

• Gedurende de uitvoering van het traject heeft een 2de, 3de en 4de leer- en verbetersessie 

plaatsgevonden met het projectteam. Deels hadden de sessies de functie van focusgroep. Op basis van 

de analyse van de monitoring en de praktijkervaringen van de professionals, proberen we antwoord te 

geven op de onderzoeksvragen. De andere functie van de leer- en verbetersessies is het leren van de 

uitvoerde activiteiten (wat werkt, wat niet) en het komen tot concrete verbeteracties. Movisie faciliteerde 

de sessie met inspirerende en effectieve werkvormen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de uitgebreide 

kennis die Movisie heeft opgedaan met diverse leer-/verbetertrajecten en de formats die hiervoor zijn 

ontwikkeld.  

 

Rapportage 

Movisie heeft op basis van de uitkomsten van de leer- en verbetersessies, de focusgroepen met de ouderen 

en de vragenlijsten een analyse gemaakt. De uitkomsten van deze analyse zijn verwerkt in deze rapportage 

waarin antwoord gegeven wordt op de onderzoeksvragen.  

 

Rol Movisie 

De rol die Movisie heeft gehad in het gehele traject bestond uit zowel de rol van onderzoeker, de rol van 

kennis inbrenger als de rol van de procesbegeleider die het leren stimuleert. 

  

https://www.movisie.nl/publicatie/wat-werkt-culturele-interventies-ouderen
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2020-02/wat-werkt-eenzaamheid-dossier-2020.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2020-02/wat-werkt-eenzaamheid-dossier-2020.pdf
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In dit hoofdstuk bespreken we de belangrijkste resultaten afkomstig uit de focusgroep met de deelnemers en 

de gesprekken met het projectteam. We bespreken achtereenvolgens de uitvoering van De Vlinder, de 

ervaren effecten en de succes- en faalfactoren.  

 

3.1 UITVOERING EN BEREIK 

De Vlinder is een multidisciplinaire theaterdansvoorstelling, voor ouderen, geïnspireerd op de 

stedenbouwkundige vlindervorm van Houten. De stad Houten en de verhalen en talenten van de deelnemers 

dienden als inspiratiebron voor de eindvoorstelling waar gezamenlijk naar toegewerkt wordt. 

 

Doel 

De Vlinder beoogt dat de deelnemers hun talenten op kunst- en cultuurgebied (opnieuw) ontdekken en 

verrijken. Daarnaast is een belangrijk doel dat deelnemers sociale contacten kunnen opdoen en hun sociale 

netwerk uitbreiden. Tenslotte beoogt De Vlinder een verbetering van de fysieke en mentale gezondheid en 

een passend cultuuraanbod.  

 

Doelgroep en bereik 

De Vlinder richtte zich oorspronkelijk op zowel vitale als kwetsbare ouderen, zelfstandig wonend in Houten-

Centrum. Bij de werving bleek echter dat er weinig animo was onder kwetsbare deelnemers in Houten 

Centrum voor deelname aan De Vlinder. Het projectteam noemt hiervoor verschillende verklaringen zoals de 

werving door onervaren vrijwilligers, de wervingsperiode in de zomervakantie, de duur van het traject en de 

hoge drempel voor deze doelgroep om aan een dergelijk project mee te doen (zie 3.3). De wervingsperiode 

werd daarom verlengd en uiteindelijk werd besloten om meer vitale ouderen te werven buiten het centrum 

van Houten. Er zijn in totaal 60 deelnemers gestart met De Vlinder. Hiervan kwamen 6 deelnemers uit 

Houten-Centrum en 54 daarbuiten. Daarnaast nam er een zelfstandig koor van 35 zangers1 deel. De 

deelnemers waren tussen de 51 en 87 jaar oud. Gedurende het project zijn drie deelnemers gestopt en is 

één deelnemer overleden.  

 
Het activiteiten in hoofdlijnen 

- Kennismaking 

Het project is gestart met een kick-off koffieochtend in de foyer van Theater Aan de Slinger. Hier konden 

deelnemers kennismaken met de organisaties en elkaar. Daarnaast zijn er kennismakingsgesprekken bij 

de deelnemers thuis geweest.  Hierin zijn zowel de krachten en kwaliteiten als de behoeften van 

deelnemers geïnventariseerd.  

 

- De lessen/repetities - De Vlinder bestond uit drie groepen deelnemers verdeeld over de kunstdisciplines: 

dans, beeldend (toneelbeeld en kostuums), fotografie (toneelbeeld) en muziek (het koor de 

Castellumsingers). De lessen werden gegeven door lokale professionele kunstvakdocenten. Gouden 

dans had de leiding van het artistieke team. De lessen en repetities vonden plaats in theater Aan de 

Slinger en soms ook ‘op locatie’, waar gefotografeerd werd en waar de dansers gefilmd werden als 

onderdeel van de voorstelling. In de lessen werd gedurende een periode van ruim een jaar toegewerkt 

naar een danstheatervoorstelling waarin alle disciplines samenkwamen. 

                                                   
1 Het koor viel buiten de scope van dit onderzoek.  

3 RESULTATEN FOCUSGROEP EN 

GESPREKKEN 
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In het begin lag de nadruk op het kennismaken en onder de knie krijgen van de vaardigheden en 

techniek die nodig zijn, zoals de bewegingen en het leren van dansfrases. In de beeldende lessen werd 

de eerste ideeën geschetst en uitgewerkt en fotografie begon met een algemene inleiding en technische 

toepassingen. Later wordt geëxperimenteerd met en gewerkt aan de ‘onderdelen’ van de voorstelling, 

zoals het ontwerpen van kostuums, het toneelbeeld en het leren van een choreografie. Al doende 

ontstaan zo bij de deelnemers en artistiek leider ideeën over hoe de eindvoorstelling eruit komt te zien. 

Later in het proces krijgt dit steeds meer vorm en ligt de nadruk op het samenbrengen van de 

onderdelen en toewerken naar de eindvoorstelling.  

Deelnemers vertellen over de danslessen en het maakproces waarin al doende wordt toegewerkt naar 

een choreografie en de eindvoorstelling. 

 
“We zijn nu nog veel aan het oefenen. We oefenen bepaalde pasjes en bewegingen. Er is nog geen 

chorografie. De choreograaf is die nog aan het maken. Ze krijgt ook inspiratie van bepaalde 

bewegingen. Vandaag hebben we met pasjes geprobeerd om te laten zien; dat we steunen op elkaar 

laten zien: samen zijn we sterker.” (Sophia, deelnemer dans) 

 

“We doen nu losse oefeningen; een podium nabouwen in het klein. We zijn met vlinders bezig geweest, 

met de patronen die vlinders op de vleugels hebben. Nu zijn we meer gericht bezig met de kleding. Er 

wordt een jurk ontworpen voor een zangeres. Iemand maakt een maquette van het podium. Ik ben bezig 

om het decor te maken van dozen daar komen de namen van de wijken symbolisch op.” (Marike, 

deelnemer beeldend en dans) 

 

- Buitenopnames en film – Gedurende het repetitieproces werden van de dansers op locatie foto’s en 

video-opnames gemaakt. Hiervoor werden op een aantal buitenlocaties in Houten opnames gemaakt. 

Later werden deze opnames aangevuld met videomateriaal van de deelnemers zelf en getoond tijdens 

de voorstelling. Het ‘buiten werken’ werd ingegeven door corona omdat zo met meer afstand en minder 

risico gewerkt kon worden.  

 

- Podcast – Deelnemers van dans, fotografie, beeldend en enkele koorleden zijn geïnterviewd door een 

CKV-klas van College De Heemlanden. De verhalen zijn opgenomen en er zijn 4 podcasts gemaakt.  

Tijdens de opnames ontstond een interactie tussen de twee generaties. De podcasts zijn ingezet tijdens 

de lockdown en verstuurd via Whatsapp en de mail. De laatste twee podcasts waren een opwarmer voor 

de voorstelling. Deze podcast vallen buiten de scope van dit onderzoek.  

 

- Sociale interactie – Door middel van verschillende activiteiten werden de sociale interactie en sociale 

contacten gestimuleerd. Zo kwamen de deelnemers van alle disciplines voorafgaand aan de lessen 

samen voor een koffiemoment. Er werden groepsgesprekken gevoerd met deelnemers, zodat zij elkaar 

beter konden leren kennen. Door whatsappgroepen aan te maken konden de deelnemers makkelijk 

contact met elkaar opnemen en werden ook opdrachten en ideeën uitgewisseld.  

 

- Vrijwilligers – Circa. 9 vrijwilligers werden geworven en getraind om te begeleiden bij de werving van 

deelnemers, het voeren van gesprekken en koffieschenken. Oorspronkelijk was het idee dat deze 

deelnemers gedurende langere tijd een rol zouden spelen in De Vlinder. Na de werving en opstart van 

het project bleek de rol van de vrijwilliger te klein te zijn om voldoening te kunnen geven, Hierdoor legde 

het merendeel van de vrijwilligers haar taken neer.  

 

- Voorstelling – De Vlinder is 6 keer opgevoerd in Theater Aan de Slinger in Houten. In verband met 

corona mochten hier maximaal 30 personen bij aan aanwezig zijn. Daarnaast is de voorstelling via een 

livestream bekeken door 2000 personen.  
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- Souvenir Herinneringenboekje – Om De Vlinder levend te houden in tijden van corona is voor en door de 

deelnemers een herinneringsboekje samengesteld. Hierin staan foto’s en teksten van de hand van 

deelnemers waarin zij hun ervaringen en herinneren aan De Vlinder weergeven.  

 

Daarnaast waren er ook enkele aanpalende activiteiten van De Vlinder die deel uitmaakten van het 

overkoepelende project Onvergetelijk Houten, maar buiten de scope van dit onderzoek vielen. Het gaat 

hierbij om: het koor, de adviesgroep voor ouderen voor het onderzoeken van het cultuuraanbod in Houten, 

een podcast over De Vlinder gemaakt door leerlingen van College de Heemlanden en Goud van Houten, 

een theatercursus voor ouderen.    

 

Wijzigingen door corona 

Door corona moesten er gedurende het traject diverse wijzigingen plaatsvinden. Tijdens de eerste lockdown 

in voorjaar 2020 moesten de lessen grotendeels stilgelegd worden. Het projectteam en het artistieke team 

moest improviseren om een nieuwe invulling te geven aan De Vlinder. Door de docenten werden 

alternatieven bedacht zoals online lessen en thuisopdrachten. Zo maakten de dansers thuis dansfilmpjes 

van zichzelf die uiteindelijk een plek kregen in de voorstelling.  

Via Whatsapp werden foto’s en filmpjes van werk uitgewisseld en werden de sociale contacten levend 

gehouden. Ook werd op 23 juni een koffieochtend gehouden. Aan de Slinger mocht toen 30 personen op 1,5 

meter afstand, ontvangen. Er is toen niet gedanst, maar wel bij gekletst. Er is toen ook stilgestaan bij het 

overlijden van een van de deelnemers.  Aan het einde van het traject kregen de deelnemers een opdracht 

om herinneringen op te schrijven voor een herinneringsboekje. Uiteindelijk konden de repetities en lessen 

weer opgepakt worden, maar in aangepaste vorm: met minder deelnemers en meer afstand.  

 

De eindvoorstelling kon doorgaan, maar moest meerdere keren aangepast worden. Dit alles was voor de 

organisatie, het artistieke team en de deelnemers een grote uitdaging. De deelnemers moesten voldoende 

afstand houden, waardoor de groep werd opgesplitst in een middag- en avondvoorstelling. De choreografie 

moest volledig worden aangepast om zoveel mogelijk afstand te kunnen houden.  

Er werd een filmmaker ingehuurd om een film te maken die geïntegreerd kon worden in de voorstelling. 

Hierin werden foto’s van de fotografiegroep, videobeelden van de dansers en van enkele zangers 

geïntegreerd. Omdat er maar een beperkt aantal bezoekers aanwezig mochten zijn tijdens de voorstelling 

(max. 30) werd de voorstelling via een livestream uitgezonden. Dit alles betekende ook dat de 

oorspronkelijke planning verschillende keren moest worden bijgesteld. Zo werd de doorlooptijd uiteindelijk 

verlengd van 9 maanden naar 14 maanden. 

 

Planning oorspronkelijk 

• Februari – juli 2019 - Voorbereiding  

• Augustus-september 2019 - Training 

vrijwilligers voor extra gesprekken met 

ouderen t.b.v. werving  

• Oktober 2019 - Werving deelnemers  

• November 2019–april 2020 - Repetities 

en maken van de voorstelling  

• Mei 2020 - Drie voorstellingen 

 

Aangepaste planning 

• Februari – juli 2019 - Voorbereiding 

• Augustus-september 2019 - Training vrijwilligers 

voor extra gesprekken met ouderen t.b.v. werving  

• Augustus – september 2019 - Werving 

deelnemers  

• Oktober – Kick-off en extra wervingsmoment 

• November 2019–half maart 2020 - Repetities  

• Half maart – mei 2020: Lockdown als gevolg van 

COVID-19 

• Juni – juli 2020: Koffieochtend en buitenopnames 

• Juni  – november 2020: repetities, aanpassing 

repetities en chorografie a.g.v. 

coronamaatregelingen 

• Oktober -  november 2020: uitvoering voorstelling 

met max 30 bezoekers en op 1,5 m afstand 

• December: terugkomdag en uitreiking 

herinneringsboekje 
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3.2 ERVAREN EFFECTEN  

Waardering 

De Vlinder wordt door de deelnemers zeer gewaardeerd. Zij spreken zeer lovend over De Vlinder en over de 

docenten en organisatie. In de eindmeting krijgt De Vlinder een gemiddeld rapportcijfer van een 8,5 (zie 

hoofdstuk 5). Ook blijkt de waardering uit het feit dat veel deelnemers hopen op een vervolg van De Vlinder.  

 

Nieuwe sociale contacten 

Een zeer gewaardeerde en veelgenoemde opbrengst van De Vlinder is de sociale interactie en de nieuwe 

contacten die zijn ontstaan door De Vlinder. Dit wordt zowel door respondenten van de focusgroep als de 

tweede vragenlijst genoemd (zie hoofdstuk 4). Verschillende deelnemers benoemen dat zij door hun 

levensfase of situatie erg veel behoefte hadden aan nieuwe contacten. Zij zijn bijvoorbeeld weduwe 

geworden, al langere tijd alleenstaand of net in de gemeente Houten komen wonen en komen niet makkelijk 

in contact met nieuwe mensen. De contacten beperkten zich niet tot de lessen van De Vlinder. Deelnemers 

van de focusgroep geven aan dat ze af toe koffie gingen drinken samen en er veel is geappt in de Whatsapp 

groep. Ook zijn er nieuwe vriendschappen ontstaan door De Vlinder. Eén deelnemer geeft aan dat ze nog 

weinig mensen kende in Houten en door De Vlinder veel nieuwe mensen heeft leren kennen. Een andere 

deelnemer vertelt dat ze zich hierdoor meer thuis is gaan voelen in Houten. Een enkele deelnemer benoemt 

expliciet dat dit alles helpt tegen eenzaamheid. 

 
“Heel fijn om in aanraking te komen met andere deelnemers van je eigen generatie. Kortom, een geweldige 

middel tegen eenzaamheid. Eenzaamheid is meestal niet bespreekbaar, en hier word je in een vriendenkring 

geïntegreerd”. (Sophia, deelnemer dans) 

 

“Ik mis het. De verbinding die ontstaat tussen mensen die je voorheen niet kende. Dit is de manier om juist 

nu in dit stadium van het leven mensen bijeen te brengen. Dus als je nu op straat loopt is er herkenning en 

een praatje volgt. Of zoals de appgroep, dat is nu in de lockdown een uitvinding om verbonden te blijven.” 

(Karin, deelnemer dans) 

 

Omgaan met emoties en beroering 

Verschillende deelnemers geven aan dat De Vlinder hen heeft geholpen bij het omgaan met (heftige) 

emoties of een moeilijke tijd. Dit werd zowel genoemd in relatie tot corona genoemd als los daarvan. De 

dansers beschrijven hoe het dansen, het bewegen en de muziek iets met hun lichaam en geest doet. Ze 

vergeten tijdens het dansen hun zorgen, ze vertolken en verwerken moeilijke emoties en voelen zich 

verbonden met elkaar.  Een van de deelnemers die onlangs weduwe is geworden, vertelt dat het dansen 

haar helpt in het rouwproces.  

 
“Want wie danst vergeet alles. Je problemen. Niemand voelt zich eenzaam. Je bent één met de muziek en 

het ritme en je denkt alleen aan het bewegen en de muziek.” (Sophia, deelnemer dans) 

 

“Muziek en bewegen: dat doet zo veel met je hoofd en je lijf. Het is emotioneel, het vertolkt verschillende 

stemmingen, je hebt vreugdevol en ingetogen, er zit zoveel beweging in.” (Marike, deelnemer dans en 

beeldend) 

 

Ook de fotografen beschrijven dat het fotograferen hen beroert. Een van de deelnemers vertelt dat zij haar 

omgeving en de schoonheid daarvan meer is gaan zien.  
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“Het gaat over het mooie, niet over de techniek. Voor mij gaat het om het zien van de mooie en kleine 

dingen van de dag. Het geeft mij een andere mindset: alles is leeg, ik zie alleen wat mooi is en dat geeft mij 

de rust om de rest van de dag in te gaan.” (Marion, deelnemer fotografie en beeldend) 
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Plezier, vitaliteit en trots 
De respondenten van de focusgroep en van de tweede vragenlijst (zie hoofdstuk 4) noemen vaak “het grote 

plezier” dat ze met De Vlinder hebben beleefd. Andere woorden zijn vitaliteit, de positieve energie en goede 

sfeer die aanwezig was, de gedrevenheid en het enthousiasme van de deelnemers en organisatie. Het “fijne 

gevoel”. Zo gaf een deelnemer aan dat veel van de deelnemers alleen leven en dat zij weer vrolijk werden 

door De Vlinder en het samenzijn. Door de verbindingen voelde ze zich weer een mens. Ook het 

samenwerken aan een voorstelling zorgde voor veel plezier, een rijke ervaring en trots over het 

eindresultaat.  

“Ik voelde VITALITEIT en positieve energie, en ging vol enthousiasme naar de les en daarna vol vertrouwen 

naar de repetities. De sfeer was goed, wij hebben elkaar gevonden” (Sophia, deelnemer dans).  

 

Nieuwe dingen leren, grenzen verleggen 
Deelnemers van de focusgroep en respondenten van de tweede vragenlijst geven vaak aan omdat ze 

nieuwe dingen hebben geleerd, ze uit de comfortzone zijn gekomen. Een deelnemer van de fotografiecursus 

vertelt anders te kijken naar haar omgeving en nieuwe fototechnieken te hebben geleerd. Een deelnemer 

van de dans vertelt nieuwe pasjes te hebben geleerd. Anderen beschrijven dat ze drempels over zijn 

gegaan, grenzen hebben verlegd of dingen hebben gedaan die ze eerder niet durfden. Ze deden dingen 

voor het eerst, zoals bijvoorbeeld een fotoshoot in een zwembad, portretten maken, toewerken naar een 

dansvoorstelling in een theater. Een van de deelnemers beschrijft hoe ze zich weer jong voelt door na al die 

jaren weer ‘leerling te zijn’ en nieuwe dingen te leren. Ook het projectteam beschrijft dat ze de deelnemers 

hebben zien ‘groeien’. Zo gaan dansers zich steeds beter bewegen, en vrijer voelen om zich te uiten en 

kunnen zij de choreografieën steeds beter onthouden.  

“Voor veel mensen grensverleggend is geweest. Hele dag in dat zwembad, een fotoshoot maken. Dat doe je 

niet dagelijks, dat je het durft, dat iedereen het durfde. Dat geeft heel veel plezier”. 

 
Als je een heftige ervaring hebt meegemaakt is het moeilijk om ingewikkelde passen te onthouden en de 

concentratie hebben. We zagen dat ze met de tijd die passen wel ging onthouden en zich beter kon 

concentreren. Dat zien we ook bij andere mensen gebeuren; hun concentratie neemt toe, ze bewegen beter 

en ze gaan meer interactie aan. Je ziet ook hun actieradius toenemen; ze durven meer te ondernemen. Je 

ziet een spark.” (Liesbeth, artistiek leider) 

 

“Je leeft toe naar de uitvoering. Dat brengt gezonde spanning met zich mee. De pasjes goed kennen. Welke 

kleren. Moet ik aan de lijn doen. Allemaal aspecten die te maken hebben met het jezelf opnieuw uitvinden in 

een totaal nieuw gebeuren.” (Karin, deelnemer dans) 

 

Nieuwe plekken leren kennen 
Zowel deelnemers van de dans- als de fotografiegroep gaven aan nieuwe plekken te hebben ontdekt in 

Houten en omgeving. Zoals de ontdekking van het “Verdronken bos”, één van de buitenlocaties voor de 

filmopnamen.  Dit was nieuw voor een deelnemer en die plek maakte veel indruk. Een andere deelnemer 

van de fotografiegroep gaf aan al zeker 40 jaar in Houten te wonen, maar toch op nieuwe plekken te zijn 

geweest.  

 
“Een mooi watergebied met wuivende rietkragen, blauwe lucht en veel water. Daarbij voelde ik heel veel 

emotie. Zo mooi, terwijl ik watervrees heb.” (Anke, deelnemer dans). 

 
“Wat voor mij vooral een leuke bijkomstigheid is dat je Houten heel goed leert kennen. Je krijgt bijvoorbeeld 

de opdracht: zoek een gebouw en maak daar een foto van? En de groei van Houten en waar is de 

nieuwbouw? Je krijgt heel veel te zien en dat is heel rijk.” (Marion, deelnemer fotografie en beeldend) 
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Lichtpunt in tijden van corona  

Juist in tijden van Corona was De Vlinder erg belangrijk was voor veel deelnemers. Door corona waren 

mensen extra eenzaam en hadden ze te maken met gevoelens van angst en onzekerheid. De Vlinder hielp 

om daarmee om te gaan. Via De Vlinder waren er contactmomenten en online opdrachten waarin mensen 

zich konden uiten en uitwisselen met elkaar. En ondanks corona en alle beperkingen werd er uiteindelijk 

toch doorgewerkt aan de voorstelling. Daarmee hadden de deelnemers iets om naar uit te kijken en naar toe 

te werken. 

 

“Wij hebben foto’s gemaakt van corona, wat het voor ons betekent. Wat mis je het meeste? Ik had een hand 

gefotografeerd in de spiegel. Ieder had een eigen beleving van wat het met je deed. Er was ruimte om te 

zeggen wat je voelde.” (Marion, deelnemer fotografie en beeldend) 

 

“Zonder De Vlinder was ik zeker heel somber geweest. Wij hadden een doel, wij hadden behoefte aan 

contact en ook een uitdaging stond plotseling voor ons allemaal. De spanning, het verdriet, de zorgen, de 

onzekerheid namen een tweede plaats en de Creativiteit werd gestimuleerd naar de eerste plaats.” (Sophia, 

deelnemer dans) 

 

3.3 SUCCES- EN FAALFACTOREN 

3.3.1.1 Succesfactoren en wat goed ging 

 

Positieve houding en werkwijze docenten en organisatie 

Verschillende deelnemers benadrukken dat de houding en de werkwijze van de docenten bijgedragen heeft 

aan het succes van De Vlinder. De deelnemers van de focusgroep die dans hadden gedaan, geven aan dat 

de persoonlijkheid van de docenten heeft bijgedragen aan een positieve sfeer en gevoel. Een deelnemer 

ervaarde het werken met Ireen ‘als een feest’. Anderen beschrijven haar als positief, ze hield vol, was 

bezield en creëerde een veilige sfeer. Daarnaast werd omschreven dat de docenten goed de talenten van de 

deelnemers wisten te benutten en daardoor mensen konden stimuleren en motiveren. Een kwart van de 

deelnemers die de tweede vragenlijst hebben ingevuld geeft ook aan dat ze de docenten en mensen uit de 

organisatie als geweldig hebben ervaren: altijd op zoek naar oplossingen. Daarnaast geven enkele 

deelnemers aan dat ze de organisatie van De Vlinder als veilig hebben ervaren: er werd goed rekening 

gehouden met de coronamaatregelen die op dat moment golden. 

  
“Ze observeert en ontdekt talenten en motiveert degenen die het nog niet goed doen”. (Karin, deelnemer 

dans) 

 

“Ze zegt ook altijd ‘het gaat goed!’ En je voelt je veilig. Natuurlijk gaat het ook fout, maar ze ziet zoveel 

progressie. En dat peilt ze ook. En dan denk je ‘je mag er zijn”. (Anke, deelnemer dans) 

 

“Dorothee kon je op een bepaald spoor zetten. Niet zeggen: ’Zo is het niet goed’, maar richting geven. Een 

beetje sturen.” (Marike, deelnemer dans en beeldend) 

 

De fotografiedocent wordt ook gewaardeerd door de deelnemers van de fotografiecursus. Deelnemers van 

de fotografiegroep geven aan dat ze zijn gestimuleerd om andere dingen uit te proberen. Bij het bespreken 

van de opdrachten was ‘ruimte om te zeggen wat je voelde’, vertelt één van de deelnemers. De deelnemers 

kregen positieve feedback en werd er rekening gehouden met de verschillende niveaus in de groep.  

Ook de organisatie er omheen en de locaties zijn positief gewaardeerd. Theater Aan de Slinger wordt als 

een hele prettige en bijzondere plek ervaren. Een deelnemer geeft aan elke keer met veel warmte te zijn 

ontvangen met koffie en koekjes en de organisatie was altijd op de hoogte en aanwezig.   
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Stimuleren van onderling contact 
Deelnemers vertellen dat ze na afloop van de repetities of lessen gingen koffiedrinken (in de pre-corona tijd). 

Ook buiten de repetities en lessen was contact. Sommige deelnemers gingen bij elkaar op bezoek of samen 

een tentoonstelling bezoeken. Via de Whatsappgroep werd gekletst, maar ook werk uitgewisseld. De 

organisatie van De Vlinder stimuleerde en faciliteerde dit contact door de gezamenlijke ontvangst van alle 

deelnemers in de foyer, koffiemomenten, gezamenlijke opdrachten. Door het aanmaken van 

Whatsappgroepen konden de deelnemers en docenten, ook in coronatijd, makkelijk contact onderhouden. 

Eén van de deelnemers geeft aan dat door dit alles de onderlinge band werd versterkt.  

“Het samenzijn, het delen, de ontmoeting onder het genot van een kopie koffie waren de basiselementen om 

een eindresultaat te bereiken: een sterke band met je leeftijdsgenoten. Je geniet en je bent niet alleen.” 

(Sophia, deelnemer dans) 
 

De kracht van dans en muziek 

Zowel de deelnemers als de artistiek leider geven aan dat dans als discipline een bijzondere werking heeft. 

Artistiek leider Liesbeth beschrijft hoe dans bijdraagt aan verbinding tussen mensen. Ook de muziek die 

mensen kennen van vroeger speelt hierin een rol, vertelt ze. “In beweging maak je op een andere manier 

contact met elkaar. Je voelt de energie van de ander, dat stimuleert en daar ga je in mee. Samen bewegen 

geeft plezier en die ervaar je ook samen. En je wordt door het samen oefenen steeds beter als individu en 

als groep en dat geeft en kick.” 

 
“De muziek helpt ook bij het gevoel van thuiskomen. Het is collectief geheugen. Die muzikaliteit verbindt.” 

(Liesbeth, artistiek leider) 

 

Beroep doen op wat mensen kunnen en kwaliteit nastreven 

De motivatie en het gevoel van trots dat mensen ervoeren tijdens de eindvoorstelling werd gestimuleerd 

doordat er artistieke kwaliteit werd nagestreefd, vertellen verschillende respondenten. Dit gebeurde op het 

niveau van de film en de voorstelling, maar ook op het niveau van individuele deelnemers. Mensen werden 

aangesproken op hun talenten en werden op een positieve manier gestimuleerd om zich te ontwikkelen. Het 

projectteam vertelt hoe mensen hierdoor weer ervaren wat ze nog kunnen en zich daarin ontwikkelen.  

 

De voorstelling en video 
Zowel de deelnemers als de organisatie beschrijven de kracht van het podiummoment waarnaar toegewerkt 

wordt. Gedurende het project is het toewerken naar de voorstelling een belangrijke drive voor de 

deelnemers. Tijdens de voorstelling wordt het geheel zichtbaar van de verschillende disciplines. De 

deelnemers kunnen hun familie laten zien waar ze al die tijd aan gewerkt hebben en staan letterlijk in de 

spotlights en krijgen na afloop applaus van het publiek. De live-stream en opname die hiervan gemaakt is 

wordt door het projectteam ook genoemd als aanvullende succesfactor. Daarmee kon een nog groter en 

breder publiek bereikt worden dan normaal gesproken met een voorstelling.  

“Normaal hebben we hier wel volwassenen spelen en dan komen de kinderen en grootouders. En nu is het 

andersom: opa en oma staan te shinen op het podium. En de kinderen en kleinkinderen komen op bezoek. 

De rollen zijn even omgedraaid.” (Bea, projectteam) 

 

Raakvlakken  
Eén van de deelnemers beschrijft dat ze het fijn vond dat er allemaal deelnemers waren met wie ze 

raakvlakken had. Ze deelden de liefde voor dans, maar konden ook goed op hetzelfde niveau met elkaar 

praten over van alles. Dat hielp bij het gevoel van onderlinge verbondenheid.   

 

“Allemaal mensen die van dansen houden. Dat heb je allemaal met elkaar. Daarom heb je zoveel plezier. 

(Anke, deelnemer dans)… Er is geen leeghoofdig iemand, je hebt contact en kan converseren over 

liefhebberijen. Dat brengt het gewoon.” (Anke, deelnemer dans) 
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Samenwerking tussen welzijn en cultuur 

Het projectteam ziet de goede samenwerking tussen de verschillende organisaties in dit project als een 

grote meerwaarde. Die samenwerking hielp om zowel de doelen op het gebied van welzijn als cultuur te 

realiseren. Tegelijkertijd geven ze aan hoe de samenwerking spannend en zoeken was.   
 
“We hebben verschillende doelen in ons dagelijks werk. Welzijn is het doel van welzijn. En bij cultuur is het 

doel om iets te maken en een eindresultaat te presenteren. Ik vond dat spannend. Gaandeweg zie je dat de 

combinatie van beide invalshoeken een enorme meerwaarde heeft voor de deelnemers. Door zo nauw 

samen te werken met welzijn kreeg ik inzicht in hoe jullie kijken en wat je daar vervolgens mee doet.  Wat ik 

normaal gesproken doe vanuit intuïtie, daarvan zie ik nu hoe je dat professioneel kan toepassen.” (Liesbeth, 

artistiek leider) 

 

“Je kijkt allemaal vanuit je eigen professie. Dat is af en toe anders, dat overlapt elkaar niet. En je moet ook 

dingen durven leren en dat schuurt soms”. (Fleur, projectteam) 

 

Voor die goede samenwerking was veel afstemming en overleg nodig. Een stagiaire van de 

welzijnsorganisatie vormde een belangrijke schakel, vertellen ze. Zij was bij alle dansrepetities aanwezig en 

had daardoor goed zicht op wat er speelde bij de deelnemers.  

 
“Dat is een belangrijke voorwaarde om de welzijnskant te integreren”. (Fleur, projectteam)  

 

Ze geeft aan dat ze bij een volgend project die welzijnskant nog meer zou willen integreren in het traject.  

 
“Dat je in de groep kan kijken hoe zit ieder individu erbij, gaat het goed, een praatje maken.  Dan kan je nog 

meer aflezen aan wat je ziet; weten wat je vervolg zou kunnen zijn, weten wat voortgang na project zou 

kunnen zijn.” (Fleur, projectteam) 

 
Ook geeft ze aan dat ze een volgende keer nog meer de rollen en verwachtingen zouden kunnen 

bespreken. Dat zou helpen om de samenwerking nog soepeler te laten verlopen.  

 

Daarnaast heeft de samenwerking het projectteam nieuwe inzichten heeft gegeven. De artistiek leider vertelt 

bijvoorbeeld dat ze gezien heeft hoe je op een professionele manier kan kijken naar het welzijn van mensen. 

De medewerker van de welzijnsorganisatie werd getroffen door de kracht van creativiteit en het blijvend 

motiveren van mensen en gezamenlijk toewerken naar een goede eindvoorstelling. 

 

Improviseren en doorgaan tijdens corona 

Deelnemers van de focusgroep geven aan dat ze het als prettig en bijzonder hebben ervaren dat elke keer 

werd gekeken wat wel kon doorgaan tijdens corona. Een deelnemer geeft bijvoorbeeld aan dat toen alles 

stillag, het een geweldige vondst was om buiten te gaan dansen. Een deelnemer van de fotografiegroep gaf 

aan dat de groep tijdens de lockdown hele leuke opdrachten kreeg zoals een kettingfoto: iemand stuurde 

een foto waar de ander weer een foto op ‘terugstuurde’. Ook de organisatie van De Vlinder beaamt de kracht 

van het improviseren van het hele team.  

 
“Ik denk dat de omvorming van het artistieke team door middel van een film een goed voorbeeld is geweest 

van wat kan wel en van creativiteit. Dat heeft ervoor gezorgd dat we het nu kunnen doen. Op een leuke 

manier zonder dat het afgeraffeld is.” (Fleur, projectteam) 
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3.3.1.2 Faalfactoren en verbeterpunten 

 

Werving  

De oorspronkelijk doelgroep van De Vlinder bestond uit zowel vitale als kwetsbare ouderen van Houten-

Centrum. Het bleek echter moeilijk om de kwetsbare ouderen in Houten Centrum te bereiken en te 

enthousiasmeren voor deelname aan De Vlinder. Daarom is er na de initiële wervingsperiode voor gekozen 

om de doelgroep uit te breiden naar bewoners van heel Houten en ook een groter aandeel vitale ouderen te 

accepteren. Uiteindelijk duurde het werven van voldoende deelnemers daardoor langer dan gedacht en is de 

wervingswijze aangepast.  

Het projectteam geeft aan dat er verschillende oorzaken zijn voor de problemen met de werving. Zo had een 

deel van de ouderen uit Houten Centrum een broze gezondheid en gaf daarom aan niet deel te kunnen 

nemen. Ook de hoogte van de financiële bijdrage schrok mensen soms af. Zelfs persoonlijke uitleg over het 

maandbedrag, u-pas, of zelfs een helpende hand van ‘van Houten &co’ kon veelal niet het verschil maken. 

Het gebrek aan animo onder deze doelgroep had wellicht ook met de aard van het project te maken had. 

Een grootschalige dansproductie waar je je voor een jaar aan committeert was misschien te hoog gegrepen 

is voor sommigen. ‘ 

 

“Wellicht heeft het ook te maken met financiële draagkracht en voor sommige mensen stond het misschien 

teveel op afstand. Was het te groot, te eng” [..]“de duur van het project, een jaar, is best lang voor ouderen. 

En de gezondheid van veel ouderen in Houten-Centrum is niet goed. Mensen zeiden ‘daar ben ik te oud 

voor’.” [..] “Misschien moet je voor deze doelgroep met kleinere éénmalige projecten beginnen. Om het 

vertrouwen te winnen”.   

 

Daarnaast bleek de zomer een ongunstige periode voor de werving. De reguliere activiteiten lagen stil. Er 

bleken toch vrij veel ouderen op vakantie te zijn of nog niet bezig te zijn met wat ze in het nieuwe seizoen 

gaan doen. Er was een folder gemaakt en persbericht uitgedaan die wellicht niet duidelijk genoeg beschreef 

wat het project inhield. Ook stond in deze informatie dat het project gericht was op Houten-Centrum. 

Daardoor was het in een later stadium lastiger om mensen van buiten Houten-Centrum te werven.  

 

Ten slotte wordt de rol van de vrijwilligers benoemd.  Het projectteam geeft aan dat zij wellicht onvoldoende 

kennis hadden van het project om er goed en enthousiasmerend over te vertellen. Oorspronkelijk was het 

plan om de vrijwilligers ook na afloop van de werving een rol te geven, maar dit werd in de praktijk anders 

ingevuld. Na de werving en opstart van het project bleek de rol van de vrijwilliger te klein te zijn om 

voldoening te kunnen geven. Hierdoor legde het merendeel van de vrijwilligers haar taken neer. Een 

leerpunt was hierbij ook dat het niet werkt als de vrijwilligers verder niet meedoen aan de lessen. Er was te 

veel afstand tot het project. Deze rol werd uiteindelijk vervuld door stagiaires.  

 

Schaalgrootte en complexiteit 

Een andere complicerende factor is de schaalgrootte en de complexiteit van het project. Met zoveel 

deelnemers, drie kunstdisciplines, verschillende organisaties, corona en een doorlooptijd van ruim een jaar 

is het een lastige productie geweest voor de organisatie die veel meer tijd koste dan van tevoren begroot. Dit 

vergde soms het uiterste van de betrokkenen.  

 

“Het is een enorme aanslag geweest op de docenten. Dat heeft onder andere te maken met het grote aantal 

deelnemers. Een deel van de groep is kwetsbaar en dat vraagt tijd. Docenten luisteren ook naar alle 

persoonlijke verhalen van de deelnemers en die worden onderdeel van het proces. Maar we wilden ook iets 

moois maken, een volwassen, spannende voorstelling maken”. (Liesbeth, artistiek leider).  

 

Ook geven het projectteam aan dat de complexiteit te maken heeft met de aard van het project. Een deel 

van het project was tevoren al uitgedacht, maar een groot deel (waaronder de eindvoorstelling) ontstond ook 

al doende. Zo was de vorm in het oorspronkelijk projectplan al deels uitgewerkt, maar wijzigde dit als gevolg 

van het co-creatieve proces toen bleek dat bepaalde ideeën niet aansloegen. Dit proces, wat nog eens 
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versterkt werd door corona, vroeg om flexibiliteit, improvisatievermogen bij zowel het projectteam als 

deelnemers. Een deelnemer van het projectteam geeft aan dat het wellicht beter geweest was als ze van 

tevoren nog beter de rollen en de verwachtingen hadden beschreven en besproken.  

 

Onduidelijk hoe de verschillende kunstdisciplines samen gingen komen 

De verschillende kunstdisciplines werkten grotendeels gescheiden aan hun eigen onderdeel van De Vlinder. 

Deze onderdelen: dans, decor, fotografie en zang, zouden uiteindelijk samenkomen in de eindvoorstelling. 

Het was gedurende het maakproces echter niet voor iedereen duidelijk hoe die verschillende onderdelen 

een plek zouden krijgen in het grotere geheel. In het begin werd veelal gewerkt aan de techniek en het onder 

de knie krijgen van de kunstdisclipline. Er was bij de deelnemers nog geen beeld van een gezamenlijk 

eindresultaat. Daardoor voelden de deelnemers zich niet altijd onderdeel van het geheel. Vooral bij de 

disciplines fotografie speelde dit een rol, omdat hier vrij autonoom en op afstand van het podium gewerkt 

werd.   

 

“Ik dacht daar mag wel wat meer over gecommuniceerd worden: over wat je rol is in het geheel. Ik heb het 

idee dat de dansers veel meer informatie hadden. Mijn zus zat bij dans en daar hoorde ik het wel van. Ik 

denk dat Paul het ook niet zo goed wist. We kregen wel foto’s en die maakten we, maar we wisten niet hoe 

het terug zou komen in de voorstelling.” (Marion, deelnemer fotografie en beeldend) 

 

“Terwijl toen ze de zaal uitliepen waren ze ontroerd, want ze hadden het geheel gezien. Want wow dit is nu 

met de foto’s gebeurd. Je ziet je eigen materiaal in de voorstelling terugkomen.” (Liesbeth, artistiek leider) 

 

Meer gebruik maken van talenten 
Een verbetertip van enkele deelnemers is dat er nog wat meer gebruik gemaakt had kunnen worden van de 

talenten en de ideeën van de deelnemers. Zij beschrijven een aantal ideeën en werk van deelnemers die ze 

graag benut hadden gezien. Dat had de voorstelling nog meer ‘eigen’ gemaakt. Voor het maken van de film 

en (een deel van) de fotografie van het herinneringsboekje werden uiteindelijk professionals gevraagd, terwijl 

de deelnemers dit ook zelf hadden kunnen doen, vertelt een deelnemer. Hij oppert dat er door de vele 

aanpassingen vanwege corona wellicht minder ruimte was voor de eigen inbreng van deelnemers.  

Wijzigingen als gevolg van corona 

Hoewel de deelnemers vooral hun waardering geven voor de aanpassingen als gevolg van corona, 

beschrijven ze ook wat een uitdaging het improviseren soms was. De deelnemers vonden het bijvoorbeeld 

lastig dat ze een nieuwe choreografie moesten aanleren en dat sommige onderdelen van de voorstelling niet 

konden doorgaan.  

 

“Het was een gepuzzel van heb ik jou daar om de choreografie aan te passen. [..] Tijdens de repetitie bleek 

het helemaal niet te lopen. Omdat alles switchte. Je kende elkaar niet; we moesten het opeens met 

mondkapjes en handschoenen aan doen.” (Anke, deelnemer dans).  

 

“Het is jammer dat het koor helemaal niet is meegenomen in de voorstelling. We hebben een jaar geoefend 

op liedjes. Dat was heel jammer. Dat komt door corona. Maar al zou je er maar 5 minuten aandacht aan 

besteden, zodat zij ook het idee gehad hadden; we zijn meegenomen.” (Marion, deelnemer fotografie) 
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4.1 EERSTE VRAGENLIJST 

De eerste vragenlijst werd voor aanvang van De Vlinder schriftelijk bij alle deelnemers afgenomen door 

vrijwilligers. Hiermee brachten we in kaart wat de reden was voor mensen om deel te nemen aan De Vlinder. 

Daarnaast stelden we enkele gesloten vragen over hun sociale contacten, cultuurparticipatie en fysieke en 

mentale gezondheid, om hier voor aanvang een beeld van te krijgen.  

Opvallend was dat een grote meerderheid van de deelnemers aangaf voldoende mensen om zich heen te 

hebben en zich ook gezond te voelen. Tegelijkertijd gaf een grote meerderheid aan dat nieuwe mensen 

leren kennen een belangrijke reden was om deel te nemen aan De Vlinder.  

 

4.2 TWEEDE VRAGENLIJST 

De tweede vragenlijst betrof een online vragenlijst die na afloop van De Vlinder per e-mail naar de 

respondenten is opgestuurd door het projectteam. Hierin stelden we de deelnemers vragen over hun 

deelname, hun waardering en ervaring met De Vlinder. Zie Bijlage 1 voor de volledige vragenlijst.  

In totaal is de vragenlijst naar deelnemers verstuurd. Daarvan hebben 33 deelnemers de vragenlijst volledig 

ingevuld en 14 deelnemers deels. Rechts onder de grafieken is af te lezen hoeveel respondenten de 

betreffende vraag hebben ingevuld. Vanwege het beperkte aantal respondenten geven we de resultaten 

weer in absolute aantallen in plaats van percentages.  

  

4.2.1 Kenmerken respondenten  
Van de respondenten die de vraag over hun geslacht hebben ingevuld zijn er 29 vrouw en 6 man. De 

meeste respondenten vallen in de leeftijdscategorie 61-70 jaar. De meeste respondenten namen deel aan 

de discipline dans (22), gevolgd door fotografie (10) en beeldend (5).  

 

 Leeftijd 

 

 

 

  

4 RESULTATEN VRAGENLIJSTEN 
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 Geslacht 

 
 

 Activiteit  
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4.2.2 Waardering 
We vroegen de respondenten naar hun waardering voor De Vlinder middels een rapportcijfer. Uit het 

gemiddelde cijfer van 8,5 blijkt dat de waardering groot is.  

 

  Rapportcijfer 

 

4.2.3 Ervaren effecten 
Om een beeld te krijgen van de realisatie van de projectdoelen hebben we de respondenten verschillende 

stellingen voorgelegd. We vroegen de respondenten hiermee welke veranderingen er in hun leven zijn 

opgetreden door deelname aan De Vlinder. Deze stellingen begonnen allen met: 

Door deelname aan De Vlinder… [gevolgd door stelling] 

De deelnemers konden aangeven in hoeverre zij het hiermee eens zijn. Het valt op dat het merendeel van 

de respondenten het eens is met de stelling dat ze nieuwe mensen hebben leren kennen door De Vlinder 

(33), en dat ze mensen hebben leren kennen waarmee ze zich nauw verbonden voelen (22). Daarnaast zijn 

22 respondenten het eens met de stelling dat ze beter in hun vel zitten en 16 respondenten geven aan zich 

gezonder te voelen door deelname aan De Vlinder. Ten slotte zijn 17 respondenten het eens met de stelling 

dat ze vaker naar kunst of culturele activiteiten gaan en 14 dat zij beter bekend zijn met het aanbod van 

kunst en cultuur. 

 

 Ga ik vaker naar kunst of culturele activiteiten

 



 

 
 

Movisie  •  Procesvaluatie De Vlinder 24 

  Aanbod cultuur 

 
 

  Nieuwe mensen leren kennen 

 
 

  Nieuwe mensen leren kennen met wie ik me nauw verbonden voel 

 
  



 

 
 

Movisie  •  Procesvaluatie De Vlinder 25 

Voel ik me gezonder 

 
 

 Zit ik beter in mijn vel 

 

4.2.4 Open vragen 
Ook stelden wij een aantal open vragen aan de deelnemers. Hieronder vatten wij de antwoorden op deze 

vragen samen. 

 

Wat vond u goed aan De Vlinder? 

Op deze vraag antwoorden de meesten dat zij de docenten of de organisatie goed vonden (19). De activiteit 

zelf – dans of fotografie – werd zes keer genoemd, gevolgd door het samenzijn met andere deelnemers (5x) 

en de voorstelling (5x). Ook de flexibiliteit van de organisatie in coronatijd werd vijf keer genoemd. Ten slotte 

noemden vier respondenten de fijne sfeer.  

 

Welke verbeterpunten kunt u noemen? 

Opvallend is dat tien respondenten aangeven dat zij in een eerder stadium hadden willen zien hoe de 

verschillende kunstdisciplines samen zouden komen in de voorstelling. Hierbij wordt ook vaak genoemd dat 

ze zich eerder een beeld hadden willen vormen van het eindresultaat. Verder worden door enkelingen losse 

verbeter- of kritiekpunten genoemd zoals: de grote groepsgrootte waardoor het moeilijker was om mensen te 

leren kennen (1x), te weinig deelnemers bij beeldend (1x), betere communicatie (2x), meer benutten van 
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talenten (1x), voortzetten van De Vlinder in de toekomst (1x) en het meer op de voorgrond zetten van 

mensen die nu op de achtergrond bleven (1x).  

 

Wat heeft De Vlinder u opgeleverd? Ervaren effect 

Van de 32 deelnemers die de vragenlijst compleet hebben ingevuld geven 22 deelnemers aan dat ze nieuwe 

sociale contacten hebben opgedaan. Ze hebben nieuwe mensen ontmoet; nieuwe vriendschappen zijn 

ontstaan. Daarnaast geven 17 deelnemers (van de 32) aan dat ze veel plezier en een fijn gevoel hebben 

ervaren aan de tijd bij De Vlinder. Tot slot geven 16 deelnemers aan dat ze veel nieuws hebben geleerd met 

De Vlinder: een nieuwe ervaring, uit de comfortzone komen, ontdekken wat je nog kunt, betere foto’s maken, 

durven optreden, ontdekking van creatieve mogelijkheden. 

 

Hoe heeft u De Vlinder in coronatijd ervaren? 

Maar liefst 23 deelnemers geven aan dat ze De Vlinder als een lichtpuntje hebben ervaren. Ze gebruiken 

termen als: ‘super en geweldig’, ‘positief’, ‘prettig’ en ‘bijzonder’. Veertien deelnemers gaven aan dat ze het 

ook echt als lastig hebben ervaren: telkens moest alles weer anders als gevolg van de coronamaatregelen, 

dit werkte ook beperkend. Maar de meeste deelnemers gaven hierbij ook aan dat het toch weer goed kwam. 

Acht deelnemers gaven aan dat ze de docenten en mensen uit de organisatie als geweldig hebben ervaren: 

altijd op zoek naar oplossingen. Tot slot geven 4 deelnemers aan dat ze De Vlinder ook als veilig hebben 

ervaren: er werd goed rekening gehouden met de coronamaatregelen die op dat moment golden. 

 

Hoe heeft de corona impact gehad op uw sociale leven? 

De meeste deelnemers (21 van 32) geven aan dat de invloed van corona (zeer) ongunstig is geweest voor 

hun sociaal leven. Zij geven aan dat als gevolg van de corona pandemie hun sociale leven (incl. 

vrijwilligerswerk) “plat ligt” of “zeer beperkt is”, ze ervaren een beperking van hun vrijheid”, zijn vaak thuis en 

missen het sociale en fysiek contact, zoals knuffelen, sterk. 7 deelnemers geven aan dat ze de corona als 

beperkend hebben ervaren, maar “dat ze wel bezig zijn gebleven” en dat De Vlinder hierbij heeft geholpen. 

Tot slot geven 5 deelnemers aan dat de corona niet of weinig invloed heeft op hun sociaal leven, ze hebben 

zich aangepast en dat is gelukt of geven aan dat ze gelukkig niet hoeven te werken.  

 

Wilt u verder nog iets kwijt? 

Bij deze vraag uiten veel respondenten nogmaals hun enthousiasme en waardering voor De Vlinder en 

geven veel aan dat zij graag een vervolg op De Vlinder zouden zien.  
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In dit hoofdstuk geven we op basis van de onderzoeksresultaten antwoord op de onderzoeksvragen.  

 

Is het project uitgevoerd volgens plan?   

De Vlinder is deels uitgevoerd volgens plan. De meeste activiteiten die van tevoren gepland waren, zijn 

uitgevoerd. De werving van de deelnemers liep anders dan gepland: het wervingsproces duurde langer en 

de beoogde deelnemers, kwetsbare ouderen uit Houten-Centrum, werden onvoldoende bereikt. Door corona 

moesten ook veel aanpassingen gedaan worden in de wijze waarop de activiteiten en de eindvoorstelling 

werden uitgevoerd.  Zoals online, lessen, kleinere groepen en een aangepaste voorstelling. Ook werd de 

doorlooptijd van De Vlinder fors verlengd door de coronamaatregelen.  

  

Hoe is de waardering en ervaring van het projectteam en deelnemers?  

De waardering van De Vlinder door deelnemers is zeer hoog. Gemiddeld geven zij De Vlinder een 8,5. Zij 

beschrijven hun deelname in zeer positieve bewoordingen en zouden graag een vervolg zien op De Vlinder. 

Ook het projectteam waardeert De Vlinder en de wijze waarop met elkaar is samengewerkt. Tegelijkertijd 

geven zij aan dat het een hele grote inspanning heeft gevraagd van hen en andere professionals om deze 

enorm grote productie in coronatijd tot een goed einde te brengen.  

Zowel deelnemers als het projectteam geven duidelijk aan dat ze veel waardering hebben voor hoe de 

organisatie De Vlinder met de nodige aanpassingen toch heeft door laten gaan in coronatijd.  

 

Wat is het bereik van het project?  

In totaal zijn 60 deelnemers gestart met De Vlinder. Hiervan kwamen er 6 uit Houten-Centrum en 54 

daarbuiten. Gedurende het project zijn drie deelnemers gestopt en is één deelnemer overleden. Daarnaast 

was er een koor met 35 deelnemers betrokken. In totaal zijn zes voorstellingen gegeven voor een publiek 

van 30 personen en is een livestream uitgezonden waarmee een publiek van 2000 personen is bereikt.  

 

Wat zijn de ervaren effecten? 

Door deelname aan De Vlinder hebben de deelnemers nieuwe sociale contacten opgedaan. Daarnaast 

hebben zij nieuwe vaardigheden geleerd en veel plezier en vitaliteit uit hun deelname gehaald. Ook voelt 

een deel zich gezonder of vitaler door deelname en hielp het voor sommigen bij het omgaan met lastige 

emoties.  Sommige deelnemers hebben nieuwe plekken in Houten leren kennen en zijn meer gaan 

deelnemen aan kunst en cultuuractiviteiten. Bovendien was De Vlinder gedurende de corona periode voor 

veel deelnemers ‘een lichtpuntje’ in een hele zware tijd. 

 

Wat zijn de succes- en faalfactoren?  

Er zijn diverse succesfactoren genoemd door deelnemers. De belangrijkste zijn de houding en werkwijze van 

de docenten en de organisatie. Zij voelden zich gestimuleerd, gemotiveerd en goed begeleid. Vervolgens 

noemen zij de contactmomenten en het contact tussen de deelnemers. De wijze waarop de ontmoeting werd 

gefaciliteerd en gestimuleerd droeg daaraan bij zoals de kennismakingsgesprekken, de welkome ontvangst 

in de foyer, de koffiemomenten en het contact via whatsapp groepen. Hierdoor werd de onderlinge band 

versterkt en werd het contact ook buiten de lessen om voortgezet.  Ook de kunstdiscipline zélf wordt gezien 

als een succesfactor. Vooral dans wordt genoemd als discipline waarin mensen hun emotie kwijt kunnen en 

die helpt om contact te maken. Ook het podiummoment en het beroep doen op kwaliteiten van mensen 

worden genoemd als succesfactoren. Ten slotte noemen zowel de deelnemers als het projectteam de wijze 

waarop de organisatie creatief omging met corona en het programma aanpaste. Het projectteam noemt 

daarnaast ook de succesvolle samenwerking tussen de verschillende organisaties met voldoende 

afstemming, onderlinge waardering en inbreng van verschillende expertises. Die succesvolle samenwerking 

tussen kunst & cultuur en welzijn droeg eraan bij dat zowel de sociale als de artistieke doelen behaald 

konden worden.  

 

5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
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De werving in Houten-Centrum werd genoemd als iets wat niet goed verliep. Een deel van de doelgroep, de 

kwetsbare ouderen, werden onvoldoende bereikt. Hierin speelden diverse factoren een rol: de 

wervingsperiode in de zomer, de broze gezondheid van deze ouderen, de financiële bijdrage, en het aanbod 

dat vrij hoogdrempelig was voor kwetsbare ouderen.  

Een andere complicerende factor was de schaalgrootte en complexiteit van De Vlinder. Met zoveel 

deelnemers, drie kunstdisciplines, verschillende organisaties, corona en een doorlooptijd van ruim een jaar 

is het een lastige productie geweest voor de organisatie die veel meer tijd koste dan van tevoren begroot. Dit 

maakte het qua organisatie en logistiek lastig. Het vroeg veel van het projectteam.  

De werkwijze van De Vlinder, met drie redelijk autonoom werkende groepen, maakte dat pas laat in het 

proces duidelijk werd hoe de verschillende onderdelen samen zouden komen. Deelnemers hadden zich in 

een eerder stadium een beeld willen kunnen vormen van waar zij naar toe werkten.  

Uiteraard waren de corona maatregelen ook van invloed op de organisatie, communicatie en logistiek. Zo 

werd de doorlooptijd uiteindelijk verlengd van 9 maanden naar 14 maanden en was het een uitdaging om bij 

telkens veranderende maatregelen, het project telkens aan te passen en de communicatie met de 

deelnemers op peil te houden. 

 

Welke aanbevelingen kunnen er aan de hand van de procesevaluatie worden gedaan voor 

verbetering van het project? 

Stem het aanbod af op beoogde doelgroep en investeer (nog meer) in de werving  

Onderzoek bij de ontwikkeling van een volgend project goed wat de behoeften zijn van de beoogde 

doelgroep en hoe zij het beste kunnen worden bereikt. Stem ook het aanbod af op de doelgroep. Het is de 

vraag in hoeverre een grootschalige, complexe dansvoorstelling als De Vlinder aansluit bij de behoeften van 

kwetsbare ouderen. Laat enkele potentiële deelnemers en/of ervaringsdeskundigen actief meedenken bij de 

ontwikkeling van het project en eventueel meedoen met de werving. Investeer vervolgens in de werving (met 

professionals, opgeleide vrijwilligers, toereikend promotiemateriaal) en neem de tijd: zowel in tijdsinvestering 

als doorlooptijd. Pak de werving laagdrempelig en in kleinere stappen aan. Organiseer bijvoorbeeld als 

onderdeel van de werving eerst een laagdrempelige inloop met koffie.  

 

Stem vaker af tussen de verschillende disciplines/groepen en communiceer over het proces 

Communiceer in de toekomst bij de start meer over de werkwijze en het proces, zodat de deelnemers weten 

hoe dit verloopt. Dit kan door bijvoorbeeld te starten met een inleiding voor alle deelnemers over hoe het 

proces van 'theater maken' werkt. Hierdoor krijgen alle deelnemers, ook die uit andere groepen dan dans, 

een beter beeld van waar ze naartoe werken en hoe zij daaraan bijdragen. Blijf vervolgens deze boodschap 

regelmatig herhalen.  

 

Integreer de rol van de welzijnsorganisatie nog meer in het project 

De rol van Houten&Co in De Vlinder was van grote waarde. In de werving van deelnemers, maar juist ook in 

het faciliteren van ontmoetingsmomenten. Bij de evaluatie gaf het projectteam aan dat het “welzijnsdeel” in 

dit project groter was dan in eerdere kunstprojecten. Ons advies is om te kijken of de rol van welzijn in de 

toekomst nog meer uitgebouwd en geïntegreerd kan worden in het project. Bij de werving bijvoorbeeld kan 

de welzijnsmedewerker of vrijwilliger nog meer het gesprek aangaan met de deelnemers om te vragen welke 

behoeften zij hebben en kan hierbij gebruik maken van ervaringsdeskundigen. Aanwezigheid van een 

welzijnsmedewerker tijdens de lessen kan ook meerwaarde hebben. Deze kan dan fungeren als schakel 

tussen de verschillende onderdelen en het projectteam, het onderlinge contact stimuleren en inspelen op 

behoeften die gedurende het traject ontstaan.    

  

Organiseer een vervolg! 

Zowel de deelnemers uit de focusgroep als uit de vragenlijst geven aan dat ze graag een vervolg willen zien. 

Ze hebben nieuwe contacten opgedaan, plezier gehad en veel nieuwe dingen geleerd. Dat smaakt naar 

meer. We adviseren dan ook een vervolg; waarbij we van harte aanbevelen om de lessen uit deze 

procesevaluatie van De Vlinder goed mee te nemen. Zet daarbij vooral de samenwerking voort en deel jullie 

kennis hierover met het culturele veld en sociale domein.  
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Bijlage 1 – Tweede online Vragenlijst 
 

 

Inleiding 

Deze vragenlijst gaat over uw deelname aan De Vlinder. We willen graag weten wat u van De Vlinder vond. 

Wat vond u goed? Wat zijn verbeterpunten? En wat heeft De Vlinder u opgeleverd?  

Met ‘De Vlinder’ bedoelen we het geheel van activiteiten, begeleiding en de organisatie van De Vlinder.  
 

Welk rapportcijfer geeft u aan De Vlinder  

 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Wat vond u goed aan De Vlinder? Open vraag _____ 

 

 

Welke verbeterpunten zijn er voor deVlinder? Open vraag _____ 

 

 

 

Wat heeft De Vlinder u opgeleverd? 

 

Open vraag _____ 

 

 

Hoe heeft u De Vlinder in de corona-tijd 

ervaren? 

 

Open vraag _____ 

 

 

Hoe heeft corona impact gehad op uw sociale 

leven? 

 

Open vraag _____ 

 

 

Bent u het eens met de volgende stelling?  

 

Door deelname aan De Vlinder.. 

 

Ga ik vaker naar kunst of culturele activiteiten 0 Helemaal mee eens  

0 Mee eens 

0 Niet eens/ niet oneens 

0 Mee oneens 

0 Helemaal mee oneens 

.. Ben ik beter bekend met het aanbod van kunst 

en cultuur in Houten 

0 Helemaal mee eens  

0 Mee eens 

0 Niet eens/ niet oneens 

0 Mee oneens 

0 Helemaal mee oneens 

.. Heb ik nieuwe mensen leren kennen 0 Helemaal mee eens  

0 Mee eens 

0 Niet eens/ niet oneens 

0 Mee oneens 

0 Helemaal mee oneens 

.. Heb ik mensen leren kennen met wie ik mij 

nauw verbonden voel 

0 Helemaal mee eens  

0 Mee eens 

0 Niet eens/ niet oneens 

0 Mee oneens 

0 Helemaal mee oneens 
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.. Voel ik mij gezonder  0 Helemaal mee eens  

0 Mee eens 

0 Niet eens/ niet oneens 

0 Mee oneens 

0 Helemaal mee oneens 

.. Zit ik beter in mijn vel  0 Helemaal mee eens  

0 Mee eens 

0 Niet eens/ niet oneens 

0 Mee oneens 

0 Helemaal mee oneens 

Wat is uw leeftijd? 0 50-60 

0 61-70 

0 71-80  

0 81+ 

Wat is uw geslacht? 0 vrouw 

0 man  

0 anders 

Aan welke activiteit van De Vlinder deed u mee? 0 dans  

0 fotografie  

0 muziek  

0 beeldend 

Wilt u verder nog iets kwijt? Open vraag 

 

  



 

 
 

Movisie  •  Procesvaluatie De Vlinder 32 

Bijlage 2 - Topic lijst focusgroepen 

 
 

Focusgroep 1 – aan begin project 

Kennismaking 

- Kunt u zich voorstellen? 

- Wat doet u binnen het project De Vlinder (kunstvorm?) 

- Waarom heeft zich aangemeld? 

 

Ervaring, uitvoering 

- Wat heeft u tot nu toe gedaan bij De Vlinder? 

 

Waardering en ervaren effecten 

- Wat vond u ervan? Hoe heeft u dit ervaren? 

- Wat heeft het meedoen aan De Vlinder u tot nu toe opgeleverd? 

- Is er iets veranderd in uw leven, het kan ook om iets kleins gaan? 

Pauze 

 

Succes- en faalfactoren 

- Wat ging goed? 

- Wat ging minder goed? 

- Of wat is een verbetertip? 

 

 

Focusgroep 2 – na afloop project 

Kennismaking: rondje 

- Kunt u zich voorstellen? 

- Wat deed u binnen het project De Vlinder (kunstvorm?) 

 

Uitvoering, Ervaring 

- Kunt u beschrijven wat u allemaal gedaan heeft tijdens De Vlinder?  

- Als u terug kijkt op De Vlinder als geheel. Wat vond u ervan? 

 

Ervaren effecten 

- Wat heeft het meedoen aan De Vlinder u opgeleverd? 

- Wat betekende het voor in de Coronatijd? 

- Is er iets veranderd in uw leven, het kan ook om iets kleins gaan? 

 

Pauze 

 

Succes- en faalfactoren 

- Wat ging goed? 

- Wat ging minder goed? 

- Of wat is een verbetertip? 

- Wat is uw hoop voor hierna? 
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Bijlage 3 – Bronnenlijst 

 

 

- Van Ditzhuijzen, J., S. van Grinsven, N. de Groot (2018). 

 Wat werkt bij culturele interventies voor ouderen. Hoe kunst kan bijdragen aan positieve gezondheid.  

 Utrecht: Movisie 

 

- Van der Zwet, R., S. de Vries en J.W. van de Maat (2020).  

Wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid. 

Utrecht: Movisie 

 


