
 

 

  



Voorwoord 

Voor u ligt het afstudeeronderzoek (Her)ontdek Hoorn. Dit onderzoek is geschreven in het kader 

van mijn hbo-bachelor Cultureel Erfgoed aan de Reinwardt Academie te Amsterdam. Dit 

afstudeeronderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Vereniging Oud Hoorn; een historische 

vereniging die zich al ruim honderd jaar actief inzet voor Hoorns erfgoed.  

 

Ten eerste wil ik mijn opdrachtgever van de Vereniging Oud Hoorn bedanken: Anja Morit. Anja, 

bedankt dat ik voor de vereniging dit onderzoek uit mocht voeren! Ik vond de samenwerking erg 

fijn en heb veel gehad aan de tussentijdse feedbackmomenten. Ik hoop dat er mooie resultaten 

gerealiseerd worden met het nieuwe dienstenaanbod! 

 

Ten tweede wil ik mijn afstudeerbegeleider van de Reinwardt Academie, Gábor Kozijn, 

bedanken voor zijn feedback, tips en kritiek.  

 

Daarnaast wil ik de volgende mensen bedanken die mij – door middel van interviews – hebben 

geholpen tijdens het onderzoek. Ans van Uem, bedankt dat u als eerste expert mijn vragen wilde 

beantwoorden over de doelgroep van dit onderzoek, de ouderen. Anetta Dullaert, u bedank ik 

voor het gesprek over de Onvergetelijk rondleiding van Natura Docet Wonderryck Twente 

Denekamp op locatie. Dit was zeer inspirerend. Tanja den Bak, u wil ik bedanken voor het 

beantwoorden van mijn vragen over de wensen van ouderen. Ik bedank Dieuwertje Tromp voor 

het verhaal over de prachtige tentoonstelling Topstukken on tour. Liesbeth van Spengen, 

bedankt voor het meedenken over geschikte activiteiten voor ouderen in verpleeg- en 

verzorgingshuizen en uw feedback op mijn advies. Ons gesprek was erg waardevol voor het 

onderzoek. Yvette Lardinois, bedankt dat u met mij in gesprek wilde gaan over het Onvergetelijk 

programma in het Zeeuws Museum. Birgit Kreugel, ik wil u bedanken voor de uitleg over de 

reminiscentiekoffers van het project Terug naar Toen. Dit heeft mij een goed beeld gegeven over 

het ontwikkelen van een reminiscentiekoffer. Ik bedank Mirjam Eikelenboom voor de toelichting 

over het programma Van Gogh Ontmoet en het meedenken over het ontwikkelen van een 

workshop voor de Vereniging Oud Hoorn. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik een concept heb 

kunnen schrijven voor een workshop. 

 

Tot slot wil ik mijn vriendinnen Yara Könst en Celine Oldenhage en mijn familie bedanken voor 

hun feedback en steun tijdens het onderzoeksproces.  

 
Ik wens u veel leesplezier toe! 

 

Daphne Luijters, 

Zwaag, januari 2021  



Samenvatting 

De Vereniging Oud Hoorn (later de vereniging te noemen) is een historische vereniging die zich 

al ruim honderd jaar actief inzet voor Hoorns erfgoed. De vereniging stelt zich ten doel ‘het 

materiële en immateriële erfgoed binnen de gemeente Hoorn te beschermen en de kennis over 

de geschiedenis van de gemeente en haar erfgoed te vergroten en verspreiden’.1 Dit realiseert de 

vereniging onder andere door een dienstenaanbod voor de jeugd en volwassenen. Hoewel het 

dienstenaanbod al zeer uitgebreid is, mist er nog een subdoelgroep: de ouderen in de gemeente 

Hoorn. De vereniging streeft ernaar haar aanbod van diensten optimaal te differentiëren en wil 

de mogelijkheden onderzoeken om ook de oudere inwoners van Hoorn te betrekken bij het 

materieel en/of immaterieel erfgoed van de stad.2 De onderzoeksvraag luidde dan ook als volgt: 

welke culturele activiteiten kan de Vereniging Oud Hoorn opnemen in een (nog te ontwikkelen) 

dienstenaanbod dat specifiek is gericht op ouderen in een verpleeghuis of verzorgingshuis in de 

gemeente Hoorn? 

 Om dit te onderzoeken is er onderzoek gedaan naar het huidige dienstenaanbod van de 

vereniging én is er onderzoek gedaan naar ouderenprogramma’s van musea, historische 

verenigingen en overige erfgoedinstellingen. Deskresearch en literatuuronderzoek is 

gecombineerd met het interviewen van experts. Er is gesproken met medewerkers uit de 

verpleeg- en verzorgingshuizen in Hoorn en medewerkers van erfgoedinstellingen met relevante 

ouderenprogramma’s. Op basis van deze bevindingen wordt het volgende advies gegeven voor 

een nieuw dienstenaanbod. 

 De vereniging kan de ouderen in een verpleeg- of verzorgingshuis in Hoorn betrekken bij 

het erfgoed van de stad door een nieuw dienstenaanbod voor hen te ontwikkelen. De 

desbetreffende ouderen zijn kwetsbare en dementerende ouderen uit verpleeg- en 

verzorgingshuizen in Hoorn. Zij willen tijdens een culturele activiteit vooral een fijne tijd hebben. 

Het nieuwe dienstenaanbod bestaat uit een aangepaste versie van de bestaande activiteiten én 

nieuwe (nog te ontwikkelen) activiteiten. Zo zijn meerdere bestaande diensten – de 

stadswandelingen, jeugdeducatie en tentoonstellingen – ook geschikt voor kwetsbare en 

dementerende ouderen mits er aanpassingen plaats vinden. De vereniging kan daarnaast nog 

drie nieuwe diensten ontwikkelen: reminiscentiekoffers over bijvoorbeeld verdwenen beroepen, 

vervoer en de Hoornse kermis, een workshop over bijvoorbeeld de nalatenschap van de VOC in 

Hoorn en het fotospel ‘Dit is Hoorn!’. De vereniging kan dus activiteiten uit haar eigen 

dienstenaanbod aanpassen én nieuwe activiteiten ontwikkelen voor het (nog te ontwikkelen) 

dienstenaanbod gericht op ouderen in een verpleeghuis of verzorgingshuis in de gemeente 

Hoorn. 

  

 
1 Vereniging Oud Hoorn, “Vereniging Oud Hoorn – Organisatie” (versie 21 september 2020). 

https://www.oudhoorn.nl/vereniging/, geraadpleegd 21 september 2020. 
2 Ibidem. 

https://www.oudhoorn.nl/vereniging/
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Inleiding 

 

De aanleiding 

Over de hele wereld worden mensen steeds ouder. Ook de Nederlandse bevolking vergrijst. 

Waar er in 1950 ruim 1 miljoen ouderen waren, is dit in 2015 al toegenomen tot 2,7 miljoen 

ouderen.3 Naar schatting loopt het aantal ouderen in 2040 op tot 4,7 miljoen, dat is 25% van de 

Nederlandse bevolking!4 Voor culturele instellingen en musea biedt de vergrijzing mooie kansen. 

Ouderen beschikken namelijk over meer geld en tijd; ze brengen dan ook vaker een bezoek aan 

een museum.5 Zo ontwikkelen steeds meer musea in Nederland programma’s die speciaal 

gericht zijn op ouderen.  

 Aan het ontwikkelen van culturele ouderenprogramma’s kunnen ook historische 

verenigingen bijdragen. Een historische vereniging die hier oren naar heeft, is de Vereniging Oud 

Hoorn. De stad Hoorn bloeide in de zeventiende en achttiende eeuw op als internationaal 

handelscentrum van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. De sporen van deze geschiedenis 

zijn tot op heden zichtbaar in de architectuur, havens, straten en musea van de stad. Met oog op 

de bescherming van de monumenten in de binnenstad werd door Johan Christiaan Kerkmeijer in 

1917 de Vereniging Oud Hoorn opgericht.6 Deze historische vereniging zet zich al ruim honderd 

jaar actief in voor Hoorns erfgoed. Zo stelt de vereniging zich ten doel ‘het materiële en 

immateriële erfgoed binnen de gemeente Hoorn te beschermen en de kennis over de 

geschiedenis van de gemeente en haar erfgoed te vergroten en verspreiden’.7 Dit realiseert de 

vereniging onder andere door een dienstenaanbod voor de jeugd en volwassenen.  

 

Probleemstelling 

De vereniging heeft, in vergelijking met andere historische verenigingen in het land, een 

uitgebreid dienstenaanbod. Voor het primair onderwijs heeft de vereniging ieder jaar een 

wisselend educatief programma.8 Voor de volwassenen biedt de vereniging verschillende 

diensten aan: een cursus cultuurhistorie, lezingen, stadswandelingen, tentoonstellingen, een 

kwartaalblad, hulp bij historisch onderzoek en een online beeldbank. Hoewel het 

dienstenaanbod al zeer uitgebreid is, mist er nog een subdoelgroep: de ouderen in de gemeente 

Hoorn.  

 
3 Van Gogh Museum, Age Friendly Museum. (Amsterdam), 1. https://www.langlevekunst.nl/wp-content/uploads/2018/09/PDF-4B-

Inzichten-expert-meeting-age-friendly-museums-2018.pdf, geraadpleegd 25 september 2020. 
4 Ibidem, 1. 
5 Van Gogh Museum, Ouderen ontmoeten Van Gogh. (Amsterdam, 2017), 4. https://www.langlevekunst.nl/wp-

content/uploads/2018/09/PDF-4A-2017-Onderzoekspublicatie-Ouderen-en-Van-Gogh.pdf, geraadpleegd 25 september 2020. 
6 R. de Knegt, Johan Christiaan Kerkmeijer (1875-1956). Een vastberaden blik op schoonheid. (Hoorn, 2012).  
7 Vereniging Oud Hoorn, “Vereniging Oud Hoorn – Organisatie” (versie 21 september 2020). 

https://www.oudhoorn.nl/vereniging/, geraadpleegd 21 september 2020. 
8 Vereniging Oud Hoorn, “Jeugd” (versie 28 september 2020), https://www.oudhoorn.nl/werkgroepen/jeugd.php, geraadpleegd 

28 september 2020. 

https://www.oudhoorn.nl/vereniging/
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 Anja Morit, de opdrachtgever van dit onderzoek, is bestuurslid erfgoededucatie van de 

Vereniging Oud Hoorn. In een oriënterend gesprek vertelde Anja dat de vereniging regelmatig 

benaderd wordt om in een verpleeg- of verzorgingshuis een activiteit of presentatie te verzorgen 

over ‘Hoorn van vroeger’. De vereniging streeft ernaar haar aanbod van diensten optimaal te 

differentiëren en wil de mogelijkheden onderzoeken om ook de oudere inwoners van Hoorn te 

betrekken bij het materieel en/of immaterieel erfgoed van de stad.9  

 

Hoofdvraag en deelvragen 

 

Hoofdvraag  

Welke culturele activiteiten kan de Vereniging Oud Hoorn opnemen in een (nog te ontwikkelen) 

dienstenaanbod dat specifiek is gericht op ouderen in een verpleeghuis of verzorgingshuis in de 

gemeente Hoorn? 

 

Deelvragen 

1. Welke wensen hebben de ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen in de gemeente Hoorn 

voor een nog te ontwikkelen dienstenaanbod voor de Vereniging Oud Hoorn? 

2. Wat is het huidige dienstenaanbod van de Vereniging Oud Hoorn? 

3. Welke bestaande werkvormen en activiteiten uit programma’s voor ouderen van musea, 

historische verenigingen en overige erfgoedinstellingen kunnen ter inspiratie gebruikt worden in 

het nog te ontwikkelen dienstenaanbod voor ouderen in verpleeg- of verzorgingshuizen in de 

gemeente Hoorn? 

4. Welke activiteiten kunnen opgenomen worden in het nog te ontwikkelen dienstenaanbod van 

Vereniging Oud Hoorn voor ouderen in verpleeg-of verzorgingshuizen in de gemeente Hoorn? 

 

Methoden van onderzoek  

Er is gebruik gemaakt van methodetriangulatie: deskreasearch, interviews en 

literatuuronderzoek. Zo zijn er bij het onderzoek naar ouderenprogramma’s van historische 

verenigingen websites van ruim 300 (van de 1000) historische verenigingen bekeken. Er is 

telefonisch of via Microsoft Teams gesproken met experts; medewerkers uit de verpleeg- en 

verzorgingshuizen in Hoorn en medewerkers van erfgoedinstellingen met relevante 

ouderenprogramma’s. De literatuur was duidelijk afgebakend, omdat het onderwerp van dit vrij 

nieuw is.* In het vierde hoofdstuk zijn alle eerdere bevindingen geanalyseerd. Er is gereflecteerd 

 
9 A. Morit, bestuurslid erfgoededucatie van de Vereniging Oud Hoorn, in gesprek met D. Luijters op 3 september 2020. 
* De belangrijkste literaire bronnen voor dit onderzoek zijn de publicaties van Faro – het Vlaams steunpunt voor cultureel 

erfgoed: Erfgoed & dementie, Meer dan erfgoed en Cultureel erfgoed voor welzijn. Andere bronnen zijn publicaties van musea, 

historische verenigingen en overige erfgoedinstellingen over de programma’s. Tot slot is literatuur over dementie en 

reminiscentie van belang voor dit onderzoek. De schat van je leven en Terug naar toen zijn handige praktijkboeken. 
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op de theorie en advies gegeven over activiteiten voor een nieuw dienstenaanbod. Alles is 

gekoppeld aan de wensen van de vereniging. 

 

Erfgoed als middel voor een sociaal-maatschappelijk doel 

Met de toenemende vergrijzing gaan twee maatschappelijke problemen gepaard: de 

vereenzaming én dementie onder ouderen (65-plussers) neemt toe. Gevoelens van eenzaamheid 

nemen steeds meer toe naarmate de leeftijd hoger wordt. Zo voelt 50% van 75- tot 85-jarigen 

zich eenzaam. Onder 85-plussers is dit zelfs 60%.10 Er wordt vaak verondersteld dat alleen 

ouderen die alleen wonen eenzaam zijn, maar ook ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen 

zijn eenzaam.11 Daarnaast wonen er in Nederland ruim 270.000 mensen met dementie. Er wordt 

verwacht dat het aantal mensen met dementie in 2050 verdubbeld is.12 En het probleem wordt 

alsmaar groter. Ouderen wonen namelijk steeds langer thuis. Sinds 2013 komen ouderen met 

een lichte zorgvraag zelfs niet meer in aanmerking om in een zorginstelling te wonen.13 Ook het 

nieuwe zorgstelsel uit 2015 is erop gericht dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen.14 

Het aantal mensen dat mantelzorger wordt, zal hierdoor in de toekomst toenemen. 

Ouderenzorg op zich is dus ook een maatschappelijk probleem. 

De doelstelling van dit onderzoek is de ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen in de 

gemeente Hoorn betrekken bij het erfgoed van de stad door een dienstenaanbod te creëren. Dit 

wordt ook wel omschreven als erfgoedparticipatie. In het Europese Verdrag van Faro staat het 

begrip erfgoedparticipatie centraal: ‘Het verdrag benadrukt de maatschappelijke waarde van 

erfgoed en de actieve deelname daaraan’.15 Erfgoed kan dus ingezet worden als middel om een 

maatschappelijk doel te verwezenlijken. Belangrijk daarbij is het actief betrekken van de 

samenleving bij cultureel erfgoed.16 Dit onderzoek focust zich op het betrekken van ouderen bij 

cultureel erfgoed. Met andere woorden: ouderenparticipatie. 

 
10 Van Gogh Museum, Age Friendly Museum. (Amsterdam), 1. https://www.langlevekunst.nl/wp-content/uploads/2018/09/PDF-

4B-Inzichten-expert-meeting-age-friendly-museums-2018.pdf, geraadpleegd 25 september 2020. 
11 Thuis is het verpleeghuis, “Samen tegen eenzaamheid in het verpleeghuis” (versie 14 januari 2021), 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/samen-tegen-eenzaamheid-in-het-

verpleeghuis/#:~:text='%20Ouderen%20in%20verpleeghuizen%20voelen%20zich,meer%20mensen%20om%20zich%20heen.&

text=Maar%20je%20hebt%20ook%20existenti%C3%ABle,er%20niet%20meer%20toe%20doet., geraadpleegd 14 januari 2021. 
12 Van Abbemuseum, Stedelijk Museum Amsterdam, VU medisch centrum, Onvergetelijk – Kunst en cultuur toegankelijk maken 

voor mensen met dementie en hun dierbaren. (2017), 5. http://www.onvergetelijkmuseum.nl/wp-

content/uploads/2017/09/Onvergetelijkmuseum-PDF.pdf, geraadpleegd 7 december 2020. 
13 Movisie, kennis en aanpak van sociale vraagstukken, Wat werkt bij culturele interventies voor ouderen. Hoe kunst kan bijdragen 

aan positieve gezondheid. (2018), 11. https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Wat-werkt-bij-

culturele-interventies%20%5BMOV-13684125-1.2%5D.pdf, geraadpleegd 9 december 2020. 
14 Rijksoverheid, “Langer thuis wonen voor ouderen: wat doet de overheid?” (versie 25 september 2020), 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/langer-zelfstandig-wonen, geraadpleegd 25 september 

2020. 
15 Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, “Erfgoedparticipatie Faro” (versie 30 september 2020), 

https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/erfgoedparticipatie-faro, geraadpleegd 30 september 2020. 
16 Ibidem. 
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Hoofdstuk 1. Wensen van ouderen 
 

Deelvraag 1. Welke wensen hebben de ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen in de 

gemeente Hoorn voor een nog te ontwikkelen dienstenaanbod voor de Vereniging Oud Hoorn? 

 

De doelgroep: ouderen 

De doelgroep ouderen (65-plussers) is erg groot, wordt gekenmerkt door grote verschillen en 

wordt onderverdeeld in verschillende doelgroepen. Een vereiste voor dit onderzoek is dus kennis 

over de doelgroep waarvoor het aanbod ontwikkeld wordt.17 Dit onderzoek richt zich op 

kwetsbare ouderen en ouderen met dementie die in een verpleeg- of verzorgingshuis in de 

gemeente Hoorn wonen. Kwetsbare ouderen hebben vaak een slechte gezondheid, zijn minder 

mobiel, zijn eenzaam of leven in sociaal isolement.18 Deze groep wordt gekenmerkt door een 

kwart van de 65-plussers. De kwetsbare ouderen wonen zelfstandig of zijn afhankelijk van zorg 

en ondersteuning en wonen in een verpleeg- of verzorginghuis.19 Hoewel dementerende 

ouderen ook kwetsbaar zijn, wordt er toch een aparte aanduiding voor deze doelgroep 

gehanteerd. Iedere doelgroep behoeft een andere vorm van communicatie en een andere 

werkwijze.20 Het is dan ook van belang om de ziekte dementie kort toe te lichten. 

 

Dementie 

In Erfgoed en dementie wordt dementie omschreven als ‘een syndroom dat wordt gekenmerkt 

door een geleidelijke achteruitgang van het cognitief vermogen’.21 Drie kenmerkende aspecten 

die waargenomen worden bij dementie zijn: een verminderde zelfredzaamheid, veranderingen in 

het gedrag en cognitieve veranderingen.22 Dementie tast niet alleen het kortetermijngeheugen, 

maar ook het langetermijngeheugen aan. Door de dementie rolt het geheugen op van achter 

naar voren; het tast eerst de meest recente herinneringen aan.23 Uiteindelijk verdwijnen aan het 

 
17 B. De Nil en A. Van de Cotte, Meer dan erfgoed. Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn. (Brussel: Politeia, 2017), 21. 
18 Parels voor de kunst, Handboek: actieve cultuurparticipatie voor ouderen. (2017), 6. 

https://www.muzehof.nl/uploads/bestanden/NetwerkOuderen/171024-handboek-parels-voor-de-kunst-hyperlinks-web.pdf, 

geraadpleegd 7 december 2020. 
19 Movisie, kennis en aanpak van sociale vraagstukken, Wat werkt bij culturele interventies voor ouderen. (2018), 11. 

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Wat-werkt-bij-culturele-interventies%20%5BMOV-

13684125-1.2%5D.pdf, geraadpleegd 9 december 2020. 
20 Parels voor de kunst, Handboek: actieve cultuurparticipatie voor ouderen. (2017), 6. 

https://www.muzehof.nl/uploads/bestanden/NetwerkOuderen/171024-handboek-parels-voor-de-kunst-hyperlinks-web.pdf, 

geraadpleegd 7 december 2020. 
21 B. de Nil en H. Dely, Erfgoed en dementie. Creëren van een aanbod rond reminiscentie voor personen met dementie en hun 

mantelzorgers. (Brussel: Politeia, 2015), 18. 
22 Ibidem, 18-19. 
23 Van Abbemuseum, Stedelijk Museum Amsterdam, VU medisch centrum, Onvergetelijk. (2017), 19. 

http://www.onvergetelijkmuseum.nl/wp-content/uploads/2017/09/Onvergetelijkmuseum-PDF.pdf, geraadpleegd 7 december 

2020.  
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einde van het leven van een mens met dementie alle herinneringen; alleen het zintuigelijke blijft 

over. Hierdoor kan iemand zich niet meer verbaal uitdrukken. Mensen met dementie genieten 

daardoor des te meer van muziek, aanrakingen, geuren en een vertrouwde stem.24  

 

De wensen van de ouderen 

Ouderen willen voornamelijk een fijne tijd hebben tijdens een culturele activiteit. Dit blijkt uit 

drie interviews met medewerkers van De Hoge Hop en Lindendael. In De Hoge Hop wonen 

mensen met ernstige dementie.25 Lindendael biedt verschillende soorten woonvormen: 

woongroepen voor mensen met dementie, zorg voor mensen in hun laatste levensfase, tijdelijke 

zorg, lichamelijke zorg en revalidatie.26 Voor er een nieuwe cliënt in De Hoge Hop komt wonen, 

wordt er uitgebreid gekeken naar het leven van de persoon vroeger en de activiteiten die de 

persoon ondernam. ‘De activiteiten worden aangepast aan de wensen van de mensen’, aldus Ans 

van Uem, locatiemanager van De Hoge Hop.27 Liesbeth van Spengen, activiteitenbegeleidster in 

De Hoge Hop, vertelde dat deze wensen verschillen: ‘Iedereen heeft hier zijn eigen wensen en 

het is echt maatwerk’. Het enige wat de ouderen volgens haar willen, is de dag zo fijn mogelijk 

doorkomen. Hoe, dat verschilt per persoon.28 Tanja den Bak, manager welzijn Lindendael, geeft 

aan dat ouderen iets creatiefs doen leuk vinden en het interessant vinden om informatie over de 

woonplaats of oude ambachten te krijgen.29  

Bij de wensen van de ouderen kunnen culturele interventies een rol spelen. Studies tonen 

aan dat kunst, dans, muziek en theater een positief effect hebben op de gezondheid van 

ouderen.30 Zowel fysiek als mentaal zijn er positieve effecten: ouderen zijn minder angstig en 

depressief, gaan minder vaak naar de dokter en gebruiken minder medicatie. Ook doen ouderen 

sociale contacten op en verbetert de kwaliteit van leven omdat ze plezier maken.31 Culturele 

interventies dragen dus bij aan de twee maatschappelijke problemen die besproken zijn in de 

inleiding. 

 

  

 
24 B. de Nil en H. Dely, Erfgoed en dementie. Creëren van een aanbod rond reminiscentie voor personen met dementie en hun 

mantelzorgers. (Brussel: Politeia, 2015), 20. 
25 Omring, “Wonen in De Hoge Hop (Hoorn Kersenboogerd)” (versie 11 november 2020), https://www.omring.nl/locatie/wonen-

hoge-hop-hoorn-kersenboogerd, geraadpleegd 11 november 2020. 
26 Omring, “Wonen in Lindendael (Hoorn)” (versie 11 november 2020), https://www.omring.nl/locatie/wonen-lindendael-hoorn, 

geraadpleegd 11 november 2020. 
27 A. van Uem, locatiemanager van De Hoge Hop bij Omring, geïnterviewd door D. Luijters op 30 oktober 2020. 
28 L. van Spengen, dagbestedingscoach (activiteitenbegeleidster) en vrijwilligersambassadeur bij Omring, locatie De Hoge Hop, 

geïnterviewd door D. Luijters op 11 november 2020. 
29 T. den Bak, manager welzijn Lindendael (Omring), geïnterviewd door D. Luijters op 6 november 2020. 
30 Movisie, kennis en aanpak van sociale vraagstukken, Wat werkt bij culturele interventies voor ouderen. (2018), 4. 

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Wat-werkt-bij-culturele-interventies%20%5BMOV-

13684125-1.2%5D.pdf, geraadpleegd 9 december 2020. 
31 Ibidem. 
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Hoofdstuk 2. Het dienstenaanbod van de Vereniging Oud Hoorn 
 

Deelvraag 2. Wat is het huidige dienstenaanbod van de Vereniging Oud Hoorn? 

 

Beeldbank 

De vereniging is in het bezit van een grote hoeveelheid beeldmateriaal. Dit beeld-materiaal 

bestaat voornamelijk uit dia’s, foto’s en prentbriefkaarten (ruim 40.000). Dit materiaal is voor 

iedereen toegankelijk in de online beeldbank.  

 

Cursus cultuurhistorie Hoorn 

Tijdens de cursus cultuurhistorie kunnen inwoners van Hoorn zich verdiepen in het erfgoed van 

de stad. Thema’s van de cursus zijn: ‘Ontstaan van de stad’, ‘Middeleeuwen’, ‘Gouden Eeuw’, 

‘Verval en Veerkracht’, ‘Bouwkunst I: Bouwstijlen en geveltypen’, ‘Bouwkunst II: Pronk of 

Praktisch’ en ‘Twintigste Eeuw’. De cursus bestaat uit theoretische en praktische werkvormen, 

waaronder museumbezoek, rondleidingen, presentaties, kaartstudie, films en speurtochten. 

Voor deelname aan de cursus is een bijdrage vereist.32 

 

Jeugdeducatie 

Voor de jeugd – het primair onderwijs – heeft de vereniging ieder jaar een wisselend educatief 

programma. Zo organiseert de werkgroep jeugd gratis themawandelingen voor de bovenbouw 

van het primair onderwijs. De kinderen wandelen in groepen door de Hoornse binnenstad en 

komen op meerdere locaties gekostumeerde vertellers tegen. Deze vertellers zijn historische 

personages. Ze vertellen de kinderen hun levensverhaal, daden en verdiensten. Aan het einde 

van het verhaal wordt aan de kinderen een vraag gesteld. Bij het programma Held of schurk is dit 

‘Ben ik een held of een schurk?’. Bij een ander educatief programma wordt de vraag ‘Verdien ik 

een standbeeld?’ gesteld.33  

 

Lezingen 

In de wintermaanden kunnen inwoners van Hoorn zich verdiepen in de stad door vijf lezingen bij 

te wonen.34 De vereniging vraagt een bijdrage voor deze activiteit. Voorbeelden zijn ‘De rijkdom 

van de Westfriese Omringdijk’ en ‘Het wonder van de Republiek’.35 

 
32 Vereniging Oud Hoorn, “Werkgroep cursus cultuurhistorie Hoorn” (versie 28 september 2020), 

https://www.oudhoorn.nl/werkgroepen/cursus_cultuurhistorie.php, geraadpleegd 28 september 2020.  
33 Vereniging Oud Hoorn, “Jeugd” (versie 28 september 2020), https://www.oudhoorn.nl/werkgroepen/jeugd.php, geraadpleegd 

28 september 2020. 
34 Vereniging Oud Hoorn, “Werkgroepen – vrijwilligers” (versie 25 september 2020), https://www.oudhoorn.nl/werkgroepen/, 

geraadpleegd 25 september 2020. 
35 Vereniging Oud Hoorn, “Lezingen” (versie 9 december 2020), https://www.oudhoorn.nl/vereniging/activiteiten.php?cat=7, 

geraadpleegd 9 december 2020. 

https://www.oudhoorn.nl/werkgroepen/
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Stadswandelingen 

In de zomermaanden organiseert de vereniging zes tot acht gratis toegankelijke rondleidingen in 

de binnenstad van Hoorn. De gidsen zijn opgeleid door de vereniging. Thema’s zijn bijvoorbeeld 

de ‘Gouden Eeuw’ en ‘Ziek & Zeer door de eeuwen heen’.36 Tijdens de corona-pandemie heeft de 

vereniging vier stadswandelingen op de website gepubliceerd. Mensen kunnen zelfstandig de 

historische wandelingen ‘Torens en Kapellen’, ‘Gouden Erfgoed’, ‘Gouden Handel’ en ‘Hoornse 

Poortjes’ lopen.37  

 

Tentoonstellingen 

Iedere drie maanden kunnen inwoners van Hoorn gratis een nieuwe tentoonstelling bezoeken. 

De tentoonstellingen gaan over de geschiedenis van Hoorn en worden samengesteld met 

beschikbaar gesteld materiaal. Voorbeelden van tentoonstellingen zijn: 75 jaar Vrijheid, 

Ansichten van vroeger en Fluitschip van Liorne in schijnwerpers.38 

  

 
36 Vereniging Oud Hoorn, Wandelingenkaart 2019. (Hoorn: 2019). 2; Vereniging Oud Hoorn, Wandelingenkaart 2020. (Hoorn: 

2020). 2.  
37 Vereniging Oud Hoorn, “Stadswandeling” (versie 9 december 2020), https://www.oudhoorn.nl/stadswandeling/, geraadpleegd 

9 december 2020. 
38 Vereniging Oud Hoorn, “Tentoonstelling” (versie 9 december 2020), 

https://www.oudhoorn.nl/vereniging/activiteiten.php?cat=, geraadpleegd 9 december 2020. 
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Hoofdstuk 3. Ouderenprogramma’s van musea, historische 

verenigingen en overige erfgoedinstellingen 

 

Deelvraag 3. Welke bestaande werkvormen en activiteiten uit programma’s voor ouderen van 

musea, historische verenigingen en overige erfgoedinstellingen kunnen ter inspiratie gebruikt 

worden in het nog te ontwikkelen dienstenaanbod voor ouderen in verpleeg- of 

verzorgingshuizen in de gemeente Hoorn? 

 

Ouderenprogramma’s van musea 

 

STUDIO i 

STUDIO i is een initiatief van het Stedelijk Museum Amsterdam en het Van Abbemuseum in 

Eindhoven en wil ‘een duurzame impuls geven aan de toegankelijkheid en inclusie binnen het 

culturele veld’’.39 

 

Onvergetelijk rondleiding 

Het Stedelijk Museum Amsterdam is in 2013 samen met het Van Abbemuseum een programma 

gestart voor mensen met dementie en hun mantelzorgers: de Onvergetelijk rondleiding. De 

rondleidingen van 1,5 uur zijn geïnspireerd op het programma ‘Meet Me at MoMA’ van het 

Museum of Modern Art in New York.40 Tijdens een Onvergetelijk rondleiding bekijken tien tot 

veertien deelnemers (vijf tot zeven duo’s) samen vier tot zes kunstwerken en gaan daarover met 

elkaar in gesprek (zie afb. 1). Het thema van de rondleidingen veranderd maandelijks. Dit zorgt 

ervoor dat mensen meerdere keren deel kunnen nemen aan het programma.41 Daarnaast 

kunnen ouderen met dementie in 2021 in wel twaalf verschillende musea terecht voor een 

Onvergetelijke rondleiding.42 

‘Tijdens Onvergetelijk staan het genieten van kunst en de persoonlijke beleving centraal. 

Door het delen van verhalen, herinneringen, associaties en ideeën, brengen de deelnemers de 

 
39 STUDIO i, “Over ons” (versie 24 november 2020), https://studio-inclusie.nl/over-ons/, geraadpleegd 24 november 2020. 
40 Stedelijk Museum Amsterdam, “Onvergetelijk Stedelijk. Het programma” (versie 26 september 2020), 

https://www.stedelijk.nl/nl/museum/inclusieve-programmering/onvergetelijk-stedelijk-programma, geraadpleegd 26 september 

2020. 
41 Van Abbemuseum, Stedelijk Museum Amsterdam, VU medisch centrum, Onvergetelijk. (2017), 18. 

http://www.onvergetelijkmuseum.nl/wp-content/uploads/2017/09/Onvergetelijkmuseum-PDF.pdf, geraadpleegd 7 december 

2020. 
42 Twaalf musea in Nederland bieden Onvergetelijk rondleidingen aan: Centraal Museum, CODA Museum, Drents Museum, 

Limburgs Museum, Mauritshuis, Museum Boijmans Van Beuningen, Museum Dr8888, Natura Docent Wonderryck Twente, 

Singer Laren, Stedelijk Museum Amsterdam, Van Abbemuseum, Zeeuws Museum. 

Bron: Stedelijk Museum Amsterdam, “Onvergetelijk Stedelijk. Het programma” (versie 26 september 2020), 

https://www.stedelijk.nl/nl/museum/inclusieve-programmering/onvergetelijk-stedelijk-programma, geraadpleegd 26 september 

2020. 
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museumobjecten samen tot leven’.43 Dit wordt gestimuleerd door de rondleiders. Zij stellen de 

deelnemers prikkelende vragen en geven ze creatieve opdrachten.44 Tijdens de rondleiding ligt 

de nadruk dus niet op het overbrengen van kennis, maar op het faciliteren van sociaal contact. 

De speciale Onvergetelijk-gespreksstructuur wordt hierbij toegepast: kijken, beschrijven, 

interpreteren en verbinden.45 Ieder nieuw kunstwerk wordt geïntroduceerd met een 

laagdrempelige kennismakingsvraag. Daarna beschrijven de deelnemers samen het kunstwerk 

op basis van formele kernmerken (kleur, vorm, etc.) door er goed naar te kijken. Vervolgens 

worden de betekenissen van het kunstwerk besproken en gekoppeld aan de persoonlijke 

belevingswereld van de deelnemers. Onderzoek naar het Onvergetelijk programma toont dat 

deelnemers zich na afloop gelukkiger voelen en het programma als zeer positief beoordelen. 

Reden hiervoor is de betrokkenheid en vriendelijkheid van de rondleiders en de sociale interactie 

die tijdens de rondleiding plaatsvindt.46 

   

 
 
 

 
43 Van Abbemuseum, Stedelijk Museum Amsterdam, VU medisch centrum, Onvergetelijk. (2017), 5. 

http://www.onvergetelijkmuseum.nl/wp-content/uploads/2017/09/Onvergetelijkmuseum-PDF.pdf, geraadpleegd 7 december 

2020. 
44 Ibidem, p 6. 
45 Ibidem, p 31. 
46 Movisie, kennis en aanpak van sociale vraagstukken, Wat werkt bij culturele interventies voor ouderen. (2018), 23. 

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Wat-werkt-bij-culturele-interventies%20%5BMOV-

13684125-1.2%5D.pdf, geraadpleegd 9 december 2020. 

Afb. 1. Onvergetelijk rondleiding in het Stedelijk Museum Amsterdam 
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Onvergetelijk MuseumTafel 

‘Een museum is er voor iedereen en zou ook voor iedereen toegankelijk moeten zijn’, vindt 

STUDIO i.47 Daarom is STUDIO i na vijf jaar ervaring met Onvergetelijk rondleidingen een 

samenwerking aangegaan met de BelevenisTafel. De BelevenisTafel is ‘een digitaal multi-touch 

scherm in een verplaatsbare, rolstoelvriendelijke tafel die flexibel inzetbaar is in verschillende 

ruimtes’.48 De BelevenisTafel bevat verschillende programma’s die de ouderenzorg 

ondersteunen. Zo helpen oude televisieprogramma’s, kinderliedjes en muziek om gesprekken 

over vroeger op gang te brengen. Daarnaast zijn er voor mensen met dementie speciale 

programma’s ontwikkeld in samenwerking met zorgprofessionals.   

Het programma Onvergetelijk MuseumTafel is speciaal gemaakt voor ouderen met 

geheugenproblematiek waarbij een museumbezoek niet altijd meer mogelijk is. Van vier musea 

– het Stedelijk Museum Amsterdam, het Van Abbemuseum, het Limburgs Museum en het 

Zeeuws Museum – zijn tien topstukken opgenomen in het programma.49 De ouderen kunnen de 

topstukken op een laagdrempelige manier met elkaar bekijken en bespreken. Hierbij wordt 

gebruik gemaakt van de Onvergetelijk gespreksmethode; door middel van kleine opdrachten en 

prikkelende vragen verkennen de ouderen gezamenlijk de kunstwerken.50 Onder de 

vraagtekens, die verspreid over het beeld van het kunstwerk staan, zitten verschillende vragen, 

luisterfragmenten en opdrachten verstopt (zie afb. 2-5). De MuseumTafel stimuleert de ouderen 

om gezamenlijk een activiteit uit te voeren en met elkaar in gesprek te gaan. Ook zorgt het voor 

ontspanning en stimulering van het geheugen. Tot slot brengt het de ouderen samen, het 

belangrijkste doel van de MuseumTafel.51 

 

 
47 Van Abbemuseum, ‘Onvergetelijk MuseumTafel brengt mensen bij elkaar, YouTube video. 3:30, (19 september 2018), 

https://www.youtube.com/watch?v=xcDDgApCALc&feature=youtu.be. Geraadpleegd op 9 december 2020. 
48 STUDIO i, “Hoe kan een museumcollectie mensen bij elkaar brengen in zorginstellingen?” (versie 24 november 2020), 

https://studio-inclusie.nl/cases/onvergetelijk-museumtafel-in-zorginstellingen/, geraadpleegd 24 november 2020. 
49 BelevenisTafel, “Software” (versie 30 november 2020), https://www.belevenistafel.nl/software, geraadpleegd 30 november 

2020. 
50 BelevenisTafel, ´Uitbreiding Onvergetelijk MuseumTafel” (versie 9 december 2020), 

https://www.belevenistafel.nl/nieuws/onvergetelijkmuseum, geraadpleegd 9 december 2020. 
51 STUDIO i, “Hoe kan een museumcollectie mensen bij elkaar brengen in zorginstellingen?” (versie 24 november 2020), 

https://studio-inclusie.nl/cases/onvergetelijk-museumtafel-in-zorginstellingen/, geraadpleegd 24 november 2020. 
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Afb. 2. Onvergetelijk MuseumTafel, Van Abbemuseum 

Afb. 3. Onvergetelijk MuseumTafel, voorbeeld Stedelijk Museum Amsterdam 
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Afb. 5. Onvergetelijk MuseumTafel, voorbeeld Zeeuws Museum 

Afb. 4. Onvergetelijk MuseumTafel, voorbeeld Stedelijk Museum Amsterdam 
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Het Van Gogh Museum 

 

Van Gogh Ontmoet 

Het programma ‘Van Gogh Ontmoet’ is ontwikkeld voor 70-plussers die het lastig vinden om 

zelfstandig het museum te bezoeken. Docenten verzorgen een interactieve lezing of workshop 

in buurthuizen, bibliotheken of zorglocaties (zie afb. 6).52 Hierdoor bereikt het museum zowel 

ouderen die in een zorginstelling wonen, als ouderen die nog thuis wonen. ‘Het programma 

wordt in principe niet aangeboden aan mensen met dementie, maar het komt wel eens voor dat 

er mensen met dementie in de groep zitten. Het programma is erop ingericht dat je niet veel 

moet kunnen. In kleine stapjes is het ook voor mensen met dementie te volgen’, aldus Mirjam 

Eikelenboom, programmamanager Ouderen en Toegankelijkheid bij het Van Gogh Museum.53 

Het Van Gogh Museum heeft de lezing ‘Van Gogh op reis en thuis’ en drie workshops ontwikkeld: 

‘Kennismaken met Van Gogh’, ‘Landschap en kleur’ en ‘De brieven’. De duur van de workshops is 

ongeveer 1,5 uur.54 Deelnemers gaan, naast het leven van Vincent, ook in gesprek over hun eigen 

leven. Een belangrijk onderdeel in het programma is dan ook het ophalen van herinneringen en 

herkenning.55 Doel van de workshops is de ouderen inspireren door het leven en werk van 

Vincent van Gogh. Daarbij wil het museum ouderen actief laten participeren in kunst en cultuur 

en sociale interactie tussen ouderen stimuleren om vereenzaming tegen te gaan.56  

 

Digitale scheurkalender 

Het Van Gogh Museum biedt een digitale scheurkalender aan voor ouderen, verzorgenden en 

mantelzorgers die niet naar het museum kunnen komen. Deze kalender is voor iedereen met 

internet toegankelijk. De digitale scheurkalender is gebaseerd op de collectie van het Van Gogh 

Museum in Amsterdam. De kalender bestaat uit zes delen en ieder deel focust zich op een ander 

schilderij van Van Gogh (zie afb. 7). Bij elk schilderij zijn er vragen, kijkopdrachten, vergelijkings-

opdrachten, luisterfragmenten of YouTube Video’s toegevoegd (zie afb. 8).57 

 

 
52 Van Gogh Museum, “Workshop of lezing op locatie (70+)” (versie 25 september 2020), 

https://www.vangoghmuseum.nl/nl/bezoek/agenda-en-activiteiten/workshop-op-locatie-70-plus, geraadpleegd 25 september 

2020. 
53 M. Eikelenboom, programmamanager Ouderen en Toegankelijkheid bij het Van Gogh Museum, geïnterviewd door D. Luijters 

op 11 december 2020. 
54 Van Gogh Museum, “Workshop of lezing op locatie (70+)” (versie 25 september 2020), 

https://www.vangoghmuseum.nl/nl/bezoek/agenda-en-activiteiten/workshop-op-locatie-70-plus, geraadpleegd 25-09-2020. 
55 Van Gogh Museum, Ouderen ontmoeten Van Gogh. (Amsterdam, 2017), 25. https://www.langlevekunst.nl/wp-

content/uploads/2018/09/PDF-4A-2017-Onderzoekspublicatie-Ouderen-en-Van-Gogh.pdf, geraadpleegd 1 december 2020. 
56 Movisie, kennis en aanpak van sociale vraagstukken, Wat werkt bij culturele interventies voor ouderen. (2018), 13. 

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Wat-werkt-bij-culturele-interventies%20%5BMOV-

13684125-1.2%5D.pdf, geraadpleegd 9 december 2020. 
57 Digitale scheurkalender, “Ontmoet Van Gogh” (versie 9 december 2020), 

https://www.digitalescheurkalender.com/#/collections, geraadpleegd 9 december 2020. 
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Afb. 6. Ouderen maken een kunstwerk tijdens de workshop ‘Van Gogh Ontmoet’ 

Afb. 7. De digitale scheurkalender van het Van Gogh Museum.  



Pagina 19 van 71 

 

 

 

  

Afb. 8. Een bladzijde uit de digitale scheurkalender van het Van Gogh Museum  
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Ouderenprogramma’s van historische verenigingen 

 

Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens & Leidsche Rijn 

 

Terug naar toen 

De historische vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens & Leidsche Rijn heeft een project 

ontwikkeld voor ouderen. Resultaat van het project ‘Terug naar toen’ zijn vijf reminiscentie-

koffers* met elk een eigen handleiding. De historische vereniging beheert de reminiscentie-

koffers en brengt deze onder de aandacht. ‘Er wordt altijd gezocht naar samenwerkingspartners 

om het project bij de juist doelgroep te krijgen. In een samenwerking, in dit geval met een 

historische vereniging, heb je een mooie plek van waaruit het bestaansrecht kan blijven houden’, 

aldus Birgit Kreugel (museumeducator en vrijwilligerscoördinator bij Museum Hoge Woerd).58  

Bij het samenstellen van de reminiscentiekoffers heeft Birgit samengewerkt met de 

historische vereniging: ‘Zij hadden veel objecten, foto’s en filmpjes. We hebben in elke koffer 

tien foto’s gedaan, waar mogelijk filmmateriaal op een dvd en tien tot vijftien voorwerpen’, aldus 

Birgit.59 Elke reminiscentiekoffer heeft een eigen thema: als kind (spel, vrije tijd, school), handen 

uit de mouwen (beroepen van vroeger), mijn mooiste dag (huwelijk, verjaardagen, bijzondere 

feesten), eet smakelijk (keuken, eten bereiden) en als je haar maar goed zit (hygiëne, uiterlijk, 

verzorging). Birgit: ‘De onderwerpen van de koffers zijn vrij algemeen, maar je kunt het zo 

specifiek maken als je wilt. Dit zijn onderwerpen waarover iedereen mee kan praten. Het 

mooiste is als je kunt reageren op de dingen waar de mensen zelf mee komen. Als het Hoorn 

betreft, is het fijn als je een vrijwilliger of activiteitenbegeleider hebt die bekend is met de 

geschiedenis. Die kan dan inhaken op wat de mensen zeggen’.60 Birgit is bij het gebruik van een 

aantal reminiscentie-koffers geweest: ‘Je ziet dat mensen verhalen van vroeger weer naar boven 

kunnen halen, elkaar stimuleren en dat er gesprekjes ontstaan’.61 De reminiscentiekoffers zijn 

volgens haar geschikt voor mensen met en zonder dementie. 

 
58 B. Kreugel, Museumprogrammeur, museumeducator en vrijwilligerscoördinator bij Museum Hoge Woerd, geïnterviewd door 

D. Luijters op 24 november 202o. 

* Reminiscentie is een methode waarbij mensen met elkaar, op een gestructureerde manier en doelbewust herinneringen 

ophalen uit het verleden. Dit gebeurt met behulp van foto’s, geuren, voorwerpen of verhalen die herinneringen activeren. In dit 

geval zijn de objecten, foto’s en filmpjes in een koffer gestopt. 
59 B. Kreugel, Museumprogrammeur, museumeducator en vrijwilligerscoördinator bij Museum Hoge Woerd, geïnterviewd door 

D. Luijters op 24 november 202o. 
60 Ibidem. 
61 Ibidem. 
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Afb. 9. Een voorbeeld van een reminiscentiekoffer (niet van de historische vereniging, die hebben geen 
foto’s van de reminiscentiekoffers)  

Afb. 10. Een voorbeeld van een reminiscentiekoffer (niet van de historische vereniging, die hebben geen 
foto’s van de reminiscentiekoffers)  
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Ouderenprogramma’s van overige erfgoedinstellingen 

 

De Museum Plus Bus 

 

Topstukken on Tour 

Tijdens de coronacrisis werd een gratis museumbezoek met de Museum Plus Bus naar één van 

de veertien deelnemende musea voor ouderen onmogelijk. Daarom heeft de Museum Plus Bus 

de tentoonstelling Topstukken on Tour ontwikkeld. Deze tentoonstelling bestaat uit veertien 

replica’s van topstukken uit de deelnemende musea. ‘We hebben bij elk museum een topstuk 

aangevraagd. Die hebben we op 1,5 meter bij 1,75 meter laten afdrukken. De tentoonstellings-

panelen brengen we in sets van drie of vier met busjes naar de zorginstellingen. Dan blijven ze 

daar twee weken staan’, aldus Dieuwertje Tromp, intitatiefnemer van Topstukken on Tour (zie 

afb. 11 en 12).62  

 

 
 

 

 

 
62 D. Tromp, projectcoördinator bij de Museum Plus Bus en initiatiefnemer van Topstukken on Tours, geïnterviewd door  

D. Luijters op 10 november 2020. 

Afb. 11. Topstukken on Tour. Het paneel van het Kunstmuseum Den Haag 
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Als de tentoonstellingspanelen een paar dagen in de zorginstelling staan, komt de museum-

docent langs om te vertellen en in gesprek te gaan over de kunstwerken. Anita Liemburg is één 

van de museumdocenten: ‘We proberen in de tehuizen eigenlijk dezelfde setting te creëren als in 

een museum. We gaan het gesprek aan met de mensen en we stellen ze ook vragen over de 

kunstwerken’.63 Dieuwertje over de eerste ervaringen: ‘Bij het ene huis krijgen de museum-

docenten kunsthistorische vragen, dus dan gaan ze heel erg in op de werken. Bij een ander huis 

zijn de mensen heel erg kwetsbaar, vergeetachtig of hebben ze een vorm van Alzheimer en dan 

moet je veel meer op het visuele ingaan. Je moet het makkelijk en begrijpelijk houden’.64 

 

 

 

 

 

 

  

 
63  NPO Radio 1, “Topstukken on tour: als ouderen niet naar museum kunnen, komt kunst wel naar de ouderen” (versie 5 oktober 

2020), https://www.nporadio1.nl/binnenland/26842-topstukken-on-tour-als-ouderen-niet-naar-het-museum-kunnen-komt-

kunst-wel-naar-de-ouderen, geraadpleegd 30 november 2020. 
64 D. Tromp, projectcoördinator bij de Museum Plus Bus en initiatiefnemer van Topstukken on Tours, geïnterviewd door  

D. Luijters op 10 november 2020. 

Afb. 12.  Panelen van Topstukken on Tour in een zorginstelling 
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Geschikte werkvormen voor activiteiten 

In de vorige paragraaf zijn verschillende programma’s van musea, historische verenigingen en 

overige erfgoedinstellingen voor ouderen beschreven. Elk programma bestaat uit één of 

meerdere werkvormen die de vereniging kan toepassen in het nieuwe dienstenaanbod. 

 

Gezegdes en spreekwoorden 

Anetta van Dullaert, hoofd educatie Natura Docet Wonderryck Twente, geeft vaak Onvergetelijk 

rondleidingen in het museum of organiseert het programma op locatie (zorginstelling). Zij 

vertelde in een interview dat ouderen (met en zonder dementie) over het algemeen veel meer 

gezegdes en spreekwoorden kennen dan de huidige generatie. Dit is dan ook iets wat zij vaak 

inzet tijdens haar Onvergetelijk programma’s.65  

 

Object handling 

Bij ‘object handling’ wordt er gewerkt met (museum)objecten. Dit heeft een therapeutische 

waarde. Het aanraken en bestuderen van een object zorgt ervoor dat mensen zich beter 

voelen.66 Object handling kan goed gebruikt worden als werkvorm voor mensen met dementie. 

Bij gebruik van deze methodiek nemen positieve gevoelens toe en negatieve gevoelens af.  

‘Zo zijn er deelnemers met dementie die niet zo communicatief zijn, maar die wel praten als ze 

een museumvoorwerp in handen krijgen en uitgenodigd worden om er iets over te zeggen’, 

aldus Van Pellicom in het artikel van Faro over object handling voor mensen met dementie.67 

Deze werkvorm is zowel voor kwetsbare, als dementerende ouderen geschikt is. Object handling 

wordt toegepast door het Van Gogh Museum in haar workshops en bij reminiscentiekoffers van 

Terug naar Toen.  

 

Muziek 

Met de BelevenisTafel kunnen ouderen luisteren naar kinderliedjes en muziek uit hun jeugdjaren 

(jaren ’1940 en ’1950). Het gebruik van deze muziek in de ouderenzorg kan bijdragen aan een 

goede stemming. Oorzaak hiervan is – vooral bij mensen met dementie – de herkenning.68 

Ouderen beginnen mee te zingen of te neuriën, dansen of bewegen op het ritme van de muziek. 

Uit onderzoek blijkt dat het luisteren naar iemands voorkeursmuziek voor een vermindering van 

 
65 A. van Dullaert, Hoofd Educatie Natura Docet Wonderryck Twente, geïnterviewd door D. Luijters op 5 november 2020. 
66 B. de Nil, Cultureel erfgoed voor welzijn. Naar een raamwerk voor interventies met cultureel erfgoed voor welzijn en gezondheid. 

(Brussel: Politeia, 2019), 60. 
67 P. Van Pellicom, “Prikkelende voorwerpen. Object handling voor mensen met dementie”, tijdschrift faro (pdf-bestand) (2019), 

22. 
68 Movisie, kennis en aanpak van sociale vraagstukken, Wat werkt bij culturele interventies voor ouderen. (2018), 27. 

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Wat-werkt-bij-culturele-interventies%20%5BMOV-

13684125-1.2%5D.pdf, geraadpleegd 9 december 2020. 
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agressief gedrag, onrust, angst of agitatie kan zorgen.69 Deze werkvorm is dan ook geschikt voor 

kwetsbare ouderen en ouderen met dementie.  

 

Reminiscentie 

Het doel van reminiscentie is het oproepen van herinneringen aan de hand van foto’s, 

videomateriaal en voorwerpen, ouderen laten praten over hun leven vroeger en erfgoed dichter 

bij de ouderen brengen.70 Reminisceren kan individueel, maar ook in groepen. Herinneringen van 

de ene persoon kunnen een lang vergeten verhaal bij een ander persoon omhoog brengen.71 

Reminiscentie is – hoewel geschikt voor iedereen – vooral voor mensen met dementie een fijne 

methode, omdat hetgeen de persoon nog wel kent centraal staat. Reminiscentie heeft ook 

therapeutische effecten. Zo krijgen ouderen door het terugblikken op hun eigen leven (weer) een 

gevoel van eigenwaarde.72 Ook toont onderzoek aan dat reminiscentie kan zorgen voor beter 

sociaal contact, minder depressieve gevoelens, een vermindering van moeilijk gedrag en een 

groter welzijn bij ouderen met dementie.73 Reminiscentie kwam naar voren in de reminiscentie-

koffers, de Onvergetelijk rondleiding en de Onvergetelijk MuseumTafel. 

 

Spellen 

Oude gezelschapsspellen worden in Cultureel erfgoed voor het welzijn genoemd als een mogelijke 

activiteit.74 Bijvoorbeeld Ganzenbord of Mens Erger Je Niet.  

 

Vragen 

Het beantwoorden van vragen – met name over het verleden van de ouderen – komt in alle 

programma’s naar voren. Een quiz (eventueel ondersteund met beeldmateriaal en uitleg) zou 

ook goed kunnen als activiteit volgens Liesbeth van Spengen.75 

 

Workshop  

Het Van Gogh Museum past tijdens de workshops Van Gogh Ontmoet verschillende 

methodieken toe: vertellen, aanraken, doen en ervaringen delen. Kennis over Van Gogh wordt 

met elkaar gedeeld door te vertellen. Soortgelijke objecten, zoals door Vincent gebruikt werden, 

worden uitgedeeld om deze te bekijken en aan te raken. Ook gaan de deelnemers aan de slag 

met het maken van kunstwerken die geïnspireerd zijn op het werk van Van Gogh. Aan het eind 

 
69 H. Dely, De schat van je leven. Herinneringen ophalen met mensen met dementie. (Uitgeverij Epo, 2015), 41. 
70 Erfgoedcel Brugge, Handleiding Souvenirs. Foto’s, filmpjes en Elixir voor een namiddag vertelplezier. (Brugge), 2. 

https://www.erfgoedcelbrugge.be/images/filelib/HandleidingAlgemeenLR_1332.pdf, geraadpleegd 15 december 2020. 
71 H. Dely, De schat van je leven. Herinneringen ophalen met mensen met dementie. (Uitgeverij Epo, 2015), 29. 
72 I. Barendsen, Terug naar toen 2. Reminisceren met ouderen, geb. 1835-1950. (Perspectief Uitgevers, 2011), 137. 
73 H. Dely, De schat van je leven. Herinneringen ophalen met mensen met dementie. (Uitgeverij Epo, 2015), 30-31. 
74 B. de Nil, Cultureel erfgoed voor welzijn. (Brussel: Politeia, 2019), 62. 
75 L. van Spengen, dagbestedingscoach (activiteitenbegeleidster) en vrijwilligersambassadeur bij Omring, locatie De Hoge Hop, 

geïnterviewd door D. Luijters op 11 november 2020. 
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van de workshop worden de ervaringen uitgewisseld en geeft eenieder feedback op de 

kunstwerken.76 Deze methodieken zijn een mooi uitgangspunt om te gebruiken bij het 

ontwikkelen van een workshop voor kwetsbare en dementerende ouderen. 

 

Zintuigen 

Het prikkelen van de zintuigen horen, proeven, ruiken, voelen en zien stimuleert het ophalen van 

herinneringen. Dit zijn dan ook goede werkvormen om toe te passen in een activiteit. Voelen en 

zien komen al aan bod bij object handling. Horen komt aan bod bij muziek. Proeven en ruiken 

zijn twee zintuigen die goed toegepast kunnen worden in een nieuwe activiteit. 

  

 
76 Van Gogh Museum, Ouderen ontmoeten Van Gogh. (Amsterdam, 2017), 7. https://www.langlevekunst.nl/wp-

content/uploads/2018/09/PDF-4A-2017-Onderzoekspublicatie-Ouderen-en-Van-Gogh.pdf, geraadpleegd 1 december 2020. 
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Hoofdstuk 4. Nieuw dienstenaanbod voor de Vereniging Oud 

Hoorn 

 

Deelvraag 4. Welke activiteiten kunnen opgenomen worden in het nog te ontwikkelen 

dienstenaanbod van Vereniging Oud Hoorn voor ouderen in verpleeg- of verzorgingshuizen in de 

gemeente Hoorn? 

 

Implementatie van het huidige dienstenaanbod 

De vereniging heeft een uitgebreid dienstenaanbod. Sommige activiteiten uit dit 

dienstenaanbod kunnen door middel van aanpassingen geschikt worden gemaakt voor ouderen 

in verpleeg- en verzorgingshuizen. In deze paragraaf wordt beargumenteerd waarom een 

activiteit wel of niet geschikt is om op te nemen in het nieuwe dienstenaanbod. Ook worden de 

aanpassingen benoemd die eventueel gemaakt moeten worden. 

 

Beeldbank 

Materiaal uit de beeldbank kan voor verschillende nieuw te ontwikkelen activiteiten gebruikt 

worden. Bij welke activiteiten en de manier waarop wordt besproken in de volgende paragrafen. 

 

Jeugdeducatie 

De themawandelingen voor het primair onderwijs zijn – met enkele aanpassingen – geschikt om 

op te nemen in het nieuwe dienstenaanbod. Zo moet de manier van vertellen aangepast worden 

naar het juiste niveau voor ouderen uit de verpleeg- en verzorgingshuizen. Liesbeth van 

Spengen, acitiviteitenbegeleidster van De Hoge Hop (Omring), benoemde dit ook in het 

interview op 11 november 2020: ‘Ik kan me voorstellen dat de manier waarop het aan de jeugd 

verteld wordt, misschien ook wel – mits het iets volwassener gemaakt wordt – aansluit bij onze 

doelgroep. Het verschilt heel erg hoe je het vertelt natuurlijk. Het is wel handig als de mensen die 

zich ervoor inzetten wat kennis hebben van de doelgroep. Je moet op een bepaalde manier 

uitleg geven: kort, bondig en dingen herhalen. Niet iedereen beheerst dat. Als er iemand een 

heel langdradig verhaal vertelt, raak je de mensen kwijt’.77 

 Een andere aanpassing heeft betrekking op de organisatie van de themawandelingen. 

Ongeveer vijf ochtenden per jaar vinden de themawandelingen voor het primair onderwijs 

plaats. Scholen kunnen zich van tevoren inschrijven op tijdsloten. De vereniging kan extra 

tijdsloten toevoegen voor de ouderen. De vereniging moet dan wel de verpleeg- en 

verzorgingshuizen uitnodigen om deel te nemen. 

 
77 L. van Spengen, dagbestedingscoach (activiteitenbegeleidster) en vrijwilligersambassadeur bij Omring, locatie De Hoge Hop, 

geïnterviewd door D. Luijters op 11 november 2020. 
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In de wintermaanden kan deze dienst ook in de zorginstellingen aangeboden worden. De 

Hoornse historische figuren* kunnen (in kostuum) op bezoek komen bij de ouderen. Zij kunnen 

hun verhaal dan vertellen voor een diaprojector met foto’s uit de beeldbank. Daarbij kunnen de 

specerijen, die de historische figuren meenamen uit de verre landen, meegenomen worden. De 

ouderen kunnen hieraan ruiken, voelen en misschien wel wat proeven.78 Wellicht kan de 

vereniging een samenwerking aangaan met het Westfries Museum. Misschien kunnen er 

objecten gekoppeld worden aan de personen en de momenten uit de Hoornse geschiedenis, 

zodat deze bij het verhaal betrokken worden. 

 

Stadswandelingen 

Volgens activiteitenbegeleidster Liesbeth van Spengen van De Hoge Hop (Omring) vinden de 

ouderen het leuk om buiten te zijn en te wandelen in de stad. ‘De haven, de hoofdtoren, mensen 

vinden dat echt wel interessant. Wij kiezen daar natuurlijk ook wel mensen voor uit waarvan wij 

weten dat ze daarvan houden’, aldus Liesbeth. Volgens haar kun je een rondleiding door de stad 

houden, mits deze op het juiste niveau wordt aangeboden.79 De bestaande stadswandelingen 

kunnen dus onderdeel worden van het nieuwe dienstenaanbod. Aanpassingen betreffen het 

niveau van de stadswandelingen en het tempo. Deze zullen minder ingewikkeld en langzamer 

moeten worden. Er kan een voorbeeld genomen worden aan de Onvergetelijk rondleidingen. 

Wellicht moet de wandelroute aangepast worden, in verband met de rolstoelen waarin de 

ouderen zitten. Indien deze aanpassingen doorgevoerd worden, kunnen de stadswandelingen 

zeker aangeboden worden aan ouderen uit een verpleeg- of verzorgingshuis.  

 

Tentoonstellingen 

Om de drie maanden is er in het verenigingsgebouw een nieuwe tentoonstelling te bezichtigen. 

De oude tentoonstellingspanelen zouden in een gezamenlijke ruimte in een verpleeg- of 

verzorgingshuis in Hoorn tentoongesteld kunnen worden. De vormgeving is namelijk al geschikt 

voor ouderen: duidelijke afbeeldingen en goed leesbare teksten. 

 

Cursus cultuurhistorie Hoorn en lezingen 

Net als de cursus, zijn de lezingen vrij technisch. De lezingen zijn volgens de opdrachtgever Anja 

gebaseerd op onderzoek van de sprekers en inhoudelijk erg specifiek. De lezingen én de cursus 

onderdeel maken van het nieuwe dienstenaanbod wordt daarom afgeraden. Informatie uit de 

cursus kan daarentegen wel gebruikt worden bij het ontwikkelen van nieuwe diensten.  

 

 
* Willem Melknap, Jan Pieterszoon Coen, Platte Thijs, de Graaf van Bossu, Johannes Beek en Willem Bontekoe. 
78 Vereniging Oud Hoorn, “Vereniging Oud Hoorn – Actualiteit” (versie 9 december 2020), 

https://www.oudhoorn.nl/actualiteit.php?id=01821, geraadpleegd 9 december 2020. 
79 L. van Spengen, dagbestedingscoach (activiteitenbegeleidster) en vrijwilligersambassadeur bij Omring, locatie Hoge Hop, 

geïnterviewd door D. Luijters op 11 november 2020.  
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Nieuwe activiteiten 

Het liefst wil de vereniging nieuwe activiteiten met betrekking tot de geschiedenis van Hoorn. 

Echter, er moet bij het maken van een programma voor ouderen in een verpleeg- of 

verzorgingshuis ook rekening worden gehouden met dementie. Heel ingewikkelde 

(geschiedenis)thema’s zijn daarom niet mogelijk. Het wordt aangeraden om de thema’s 

algemener te houden. 

 

Reminiscentiekoffers 

Het wordt de vereniging aangeraden om reminiscentiekoffers te ontwikkelen die zich van de 

algemene reminiscentiekoffers onderscheiden. Dit kunnen zij doen door algemene thema’s toe 

te spitsen op Hoorn. Mogelijke thema’s zijn: verdwenen beroepen en winkels in Hoorn (denk aan 

de melkboer, groenteman, wasserij en tabakswinkel), vervoer (de eerste bus van Hoorn naar 

Enkhuizen en de stoomtram van Hoorn naar Medemblik) en de Hoornse kermis. Het is belangrijk 

om te proberen alle zintuigen te prikkelen bij een reminiscentiekoffer. Maak bij een 

reminiscentiekoffer over de Hoornse kermis gebruik van typische kermisgeluiden zoals de 

belletjes van de draaimolen of een draaiorgel. Betrek ook geur, bijvoorbeeld van versie oliebollen 

of kaneelstokken. Zoek voor een reminiscentiekoffer over Koninginnedag naar liedjes die toen 

gedraaid en gezongen werden. Bij een reminiscentiekoffer over vervoer kan je gebruik maken 

van veel beeld- en videomateriaal.  

Bij het ontwikkelen van een reminiscentiekoffer kunnen de eerder beschreven 

werkvormen gecombineerd worden. De inhoud van een reminiscentiekoffer bestaat idealiter uit: 

foto’s, videomateriaal, objecten, muziek, geluidsfragmenten, voorbeeldvragen, spreekwoorden, 

gezegdes, spellen en een handleiding. Objecten kan de vereniging vergaren door een 

samenwerking aan te gaan met het Westfries Museum en/of het Museum van de Twintigste 

Eeuw, afhankelijk van het thema van de reminiscentiekoffer. Het Westfries Museum beschikt 

over voorwerpen die aansluiten op de geschiedenis van Hoorn. Het Museum van de Twintigste 

Eeuw bezit voorwerpen die bijvoorbeeld behoren tot de jaren ’40, ’50, ’60 en ’70 van de 

twintigste eeuw. Voor foto’s kan de vereniging putten uit haar beeldbank.  

 

Workshop: De VOC in Hoorn   

Onderwerp van de workshop kan de nalatenschap van de VOC in Hoorn zijn. De oprichting van 

de VOC, de pakhuizen, specerijen, koopmanshuizen en de Waag zijn onderwerpen die aan bod 

kunnen komen. Hierbij kunnen foto’s van de gebouwen (uit de beeldbank) getoond worden op 

een beamer of op panelen zoals bij Topstukken on Tour. Ook kunnen op de achtergrond 

geluidsfragmenten afgespeeld worden, bijvoorbeeld van de haven. De deelnemers kunnen de 

specerijen rond laten gaan door de groep en hieraan ruiken. Er kan eventueel een spelelement 

aan verbonden worden; raad de namen van de specerijen. Na de introductie kan het schilderij 
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van het Westfries Museum besproken worden (zie afb. 13). Wat is er te zien? Wie zijn er 

afgebeeld?  

 

 

 

De dure kleding, kaarten, pruiken en navigatie-instrumenten vormen het uitgangspunt voor het 

volgende deel van de workshop: het maken van kunstwerken. Dit is het moment dat de objecten 

op tafel verschijnen: een hoed, wereldbol, kaart, verrekijker, Chinees porselein, specerijen en 

meer. Er zijn meerdere opties voor het maken van de kunstwerken. Zo kan er begonnen worden 

met een kleine opdracht, zoals het maken van een krastekening. Hierdoor leren de deelnemers 

het materiaal kennen.80 Laat de deelnemers vervolgens snel een compositie schetsen, zonder 

kleur. Als eindwerk kan er dan een stilleven gemaakt worden met kleur. Er kan ook gefocust 

worden op één object, bijvoorbeeld de hoed. Plaats deze op een mannequin en laat de 

deelnemers concentreren op de wijze waarop het licht op de hoed valt. Tot slot kunnen de 

ouderen drie kleine werken maken – in een reeks – zodat die als een leporello (harmonicaboek) 

neergezet kunnen worden. Idealiter worden aan het eind van de workshop de kunstwerken met 

elkaar besproken.  

De vereniging kan een workshop ontwikkelen met als basis de methodieken die het Van 

Gogh Museum toepast, zoals hierboven een concept voor is gegeven. De vereniging is vrij om de 

 
80 M. Eikelenboom, programmamanager Ouderen en Toegankelijkheid bij het Van Gogh Museum, geïnterviewd door D. Luijters 

op 11 december 2020. 

Afb. 13. Groepsportret van de bewindhebbers van de VOC-kamer in Hoorn. Geschilderd in 1682 door Johan de Baen. Schilderij 
uit het Westfries Museum. 
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inhoud van de workshop zelf te bedenken. Het wordt nadrukkelijk aangeraden om een aantal 

pilot-workshops uit te voeren; test wat de beste opties zijn. Er moet ook goed gekeken worden 

of de workshop ook voor mensen met dementie te volgen is (niet een te moeilijk niveau, kleine 

stapjes, etc.). 

 

Dit is Hoorn! 

Hoorn is een stad met veel mooie plekken, gebouwen en verhalen. Deze kunnen gebundeld 

worden in de activiteit: Dit is Hoorn! De activiteit is gebaseerd op de Onvergetelijk 

BelevenisTafel. Een mooi initiatief, maar te prijzig voor de vereniging om te ontwikkelen. 

Gelukkig hoeft het niet per se digitaal, er is ook een andere manier! Hiervoor zoekt de vereniging 

foto’s van gebouwen of plekken uit in de stad die rijk zijn aan geschiedenis en mooie verhalen. 

Denk aan de Roode Steen, de hoofdtoren, Huis Bonck, de Scheepsjongens van Bontekoe, de 

Bossuhuizen en nog veel meer (zie afb. 14-19). Op de digitale BelevenisTafel zijn er op iedere 

foto vraagtekens aangebracht (zie afb. 2, 4 en 5). Op foto’s van Hoorn kunnen cijfers geplaatst 

worden. Deze foto’s worden op groot formaat afgedrukt, zodat ze goed zichtbaar zijn voor 

iedereen. Ieder cijfer is gekoppeld aan een vraag, informatie of een kleine opdracht over het 

desbetreffende onderwerp. Voorbeelden voor het niveau van de vragen en opdrachten kunnen 

gehaald worden uit de digitale scheurkalender van het Van Gogh Museum en de publicatie van 

Onvergetelijk. Er kunnen twee versies gemaakt worden. Een versie voor ouderen met 

beginnende of matige dementie, hierbij is het niveau van de vragen lager en zijn de opdrachten 

makkelijk. En een versie voor ouderen zonder dementie, hierbij is er meer diepgang en zijn de 

vragen wat moeilijker. Deze activiteit kunnen de medewerkers van de verpleeg- en 

verzorgingshuizen zelf uitvoeren. 
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Afb. 14. De Roode Steen, met het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen en het Westfries Museum op de 
achtergrond. 

Afb. 15. De Roode Steen, met het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen en de Waag op de achtergrond. 



Pagina 33 van 71 

 

 

   
 

 

   
   Afb. 18. De scheepsjongens van Bontekoe Afb. 19. Bossuhuizen 

Afb. 17. Huis Bonck Afb. 16. De hoofdtoren 
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Conclusie 

De onderzoeksvraag van dit afstudeeronderzoek luidde als volgt: welke culturele activiteiten kan 

de Vereniging Oud Hoorn opnemen in een (nog te ontwikkelen) dienstenaanbod dat specifiek is 

gericht op ouderen in een verpleeghuis of verzorgingshuis in de gemeente Hoorn? 

De vereniging heeft een uitgebreid dienstenaanbod. Sommige diensten zijn met 

aanpassingen óók geschikt voor kwetsbare en dementerende ouderen. Bij de stads- 

wandelingen moet de informatie en het spreek- en looptempo aangepast worden naar het 

niveau geschikt voor de ouderen. Ook het programma voor het primair onderwijs is geschikt 

voor het nieuwe dienstenaanbod mits het vertelniveau aangepast wordt en er extra tijdsloten 

beschikbaar gesteld worden voor de zorginstellingen. Het programma kan in de wintermaanden 

tevens omgevormd worden tot een programma op locatie. Daarnaast kunnen oude 

tentoonstellingspanelen in de zorginstellingen tentoongesteld worden. De vormgeving is 

namelijk al geschikt voor ouderen. De cursus en de lezingen zijn vrij technisch. Daarom wordt het 

afgeraden om deze onderdeel te maken van het nieuwe dienstenaanbod. Wel zou de informatie 

– net als fotomateriaal uit de beeldbank – goed van pas kunnen komen bij het ontwikkelen van 

nieuwe diensten. 

Activiteiten en werkvormen uit programma’s van musea, historische verenigingen en 

overige erfgoedinstellingen hebben veel inspiratie geboden voor drie nieuwe activiteiten. Ten 

eerste kan de vereniging reminiscentiekoffers ontwikkelen over bijvoorbeeld de Hoornse kermis, 

verdwenen beroepen en vervoer. Het zijn algemene onderwerpen waar in detail ingegaan kan 

worden op de geschiedenis en het erfgoed van Hoorn. De reminiscentiekoffers kunnen gevuld 

worden met foto’s, videomateriaal, objecten, een handleiding, muziek, geluidsfragmenten, 

voorbeeldvragen, spreekwoorden, gezegdes en spellen. De activiteit is geschikt voor ouderen 

met en zonder dementie. Ten tweede kan de vereniging een workshop ontwikkelen, 

bijvoorbeeld over de nalatenschap van de VOC in Hoorn. De workshop is gebaseerd op de 

methodieken van het Van Gogh Museum. Tijdens de workshop maken de deelnemers één of 

meerdere kunstwerken. Het wordt aangeraden om een aantal pilot-workshops uit te voeren en 

om goed te kijken of de workshop ook geschikt is voor mensen met dementie. Tot slot kan de 

vereniging de activiteit ‘Dit is Hoorn!’ ontwikkelen. Foto’s van plekken en gebouwen uit de stad – 

die rijk zijn aan geschiedenis en mooie verhalen – worden op groot formaat geprint en voorzien 

van cijfers. Aan ieder cijfer is een vraag, informatie of een kleine opdracht gekoppeld. Er kunnen 

twee versies gemaakt worden: een versie voor ouderen met dementie, hierbij is het niveau van 

de vragen lager en zijn de opdrachten makkelijk, en een versie voor ouderen zonder dementie, 

hierbij is er meer diepgang en zijn de vragen wat moeilijker.  

Kortom, de Vereniging Oud Hoorn kan activiteiten uit haar eigen dienstenaanbod 

aanpassen én nieuwe activiteiten ontwikkelen voor het (nog te ontwikkelen) dienstenaanbod 

gericht op ouderen in een verpleeghuis of verzorgingshuis in de gemeente Hoorn. 
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Reflectie 

Niet eerder is er onderzoek voor of door een historische vereniging gedaan naar een 

dienstenaanbod voor ouderen. In dit onderzoek zijn het huidige dienstenaanbod en bestaande 

programma’s als inspiratiebron gebruikt om advies te geven over een nieuw te ontwikkelen 

dienstenaanbod voor ouderen. Baat bij het onderzoek heeft natuurlijk de opdrachtgever, de 

Vereniging Oud Hoorn. Indirect hebben verpleeg- en verzorgingshuizen én de ouderen die daar 

wonen in de gemeente Hoorn ook baat bij het onderzoek. Het nieuwe dienstenaanbod wordt 

namelijk voor hen ontwikkeld. Tot slot kan dit onderzoek een inspiratiebron zijn voor de vele 

historische verenigingen in Nederland. De vereniging beschikt over de middelen om contact op 

te nemen met de zorginstellingen en historische verenigingen en kan het onderzoek delen en zo 

het nieuwe dienstenaanbod introduceren. 

Het had voor het onderzoeksproces fijn geweest als de verpleeg- en verzorgingshuizen in 

Hoorn bezocht konden worden. Er had dan met de bewoners gesproken kunnen worden in 

plaats van met de medewerkers. Zo had ik beter inzicht kunnen krijgen op de impact die 

dementie heeft op de activiteiten. Wat werkt bijvoorbeeld wel en wat niet? Door de 

coronamaatregelen was dit helaas niet mogelijk. Bij een vervolgonderzoek raad ik het zeker aan 

om dit te doen. Daarnaast vond ik het soms moeilijk om minder stil te staan bij wat de 

opdrachtgever goed of interessant zou vinden. Dit was niet aan de orde want de opdrachtgever 

wilde vooral geïnspireerd worden door het advies. Tijdens het onderzoeksproces heb ik, dankzij 

het leggen van contacten met en het interviewen van experts, een professionele 

communicatiehouding richting het werkveld ontwikkeld. Ik heb tijdens mijn afstudeeronderzoek 

veel geleerd en hoop dat de Vereniging Oud Hoorn geïnspireerd wordt door mijn advies voor een 

nieuw dienstenaanbod! 
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Bijlagen 

 

Bijlage 1. Interview met Ans van Uem 

 

Locatiemanager De Hoge Hop (Omring) – 30 oktober 2020 

 

 
 

De doelgroep ouderen 

De Hoge Hop maakt deel uit van Omring, een grote zorgorganisatie die zich in de regio West-

Friesland tot en met Texel bevindt. In Hoorn hebben wij twee verpleeghuizen: Lindendael en De 

Hoge Hop. In Lindendael wonen mensen die dementie hebben (mensen met PG 

(psychogeriatrie) noemen wij dat) en er wonen mensen die somatische (lichamelijke) klachten 

hebben. Ook wonen er tijdelijk mensen die aan het revalideren zijn. In De Hoge Hop wonen 75 

cliënten met PG; ze zijn dement of hebben dusdanige psychiatrische klachten. Het zijn dus 

allemaal mensen die op een of andere manier geheugenproblematiek hebben. Met deze cliënten 

is het lastig om een diepgaand gesprek te voeren, voor zover de mensen nog kunnen praten. 

Sommige mensen zitten in een vergevorderd stadium van een ziekte en kunnen niet meer 

praten. 

In Hoorn heb je ook nog twee andere grote verzorgingshuizen. Dat zijn Avondlicht en 

Westerhaven (van Wilgaerden). Daar zijn ook aanleunwoningen voor ouderen die dement 

kunnen zijn, maar dat hoeft niet. De meesten zullen daar zitten omdat ze wat ouder zijn, omdat 

ze niks meer kunnen, etc. Maar de geheugenproblematiek zal daar toch anders zijn dan in een 

verpleeghuis met mensen met PG.  

 

Connectie met Hoorn 

De Hoge Hop is een huis voor de regio West-Friesland en voor de mensen van Hoorn. Het Komt 

regelmatig voor dat cliënten een zoon of dochter in Hoorn hebben wonen, maar zelf uit 

Amsterdam komen. Ze wonen hier dan niet omdat ze uit Hoorn vandaan komen, maar omdat 

hier een familielid woont die de eerste contactpersoon is. Er is ook een groot aantal mensen dat 

wel uit Hoorn komt. 
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Culturele activiteiten in De Hoge Hop 

Eén van onze activiteitenbegeleiders heeft zich gestort op het maken van kunstwerken. Dat 

doen de ouderen met onder meer sjablonen. Deze activiteit is uiteraard aangepast aan de 

doelgroep. Dit doen we samen met de bibliotheek. Wat we ook vanuit de bibliotheek hebben 

gedaan is het vertellen van verhalen of gedichten. Daar hebben we gebruik van gemaakt, maar 

niet veel. Voor onze doelgroep hebben we mensen die verhalen vertellen, maar dat is vaak één-

op-één of met drie à vier cliënten. Dan heb je ander contact met elkaar onderling. De bibliotheek 

licht ons in als ze een nieuw programma hebben en dan kijken wij of we daar gebruik van kunnen 

maken. Daarnaast rijdt er in Hoorn een hop-on-hop-off bus rond die wij de afgelopen paar jaar 

ingehuurd hebben. Ze kwamen een aantal middagen langs en dan ging er telkens een groep 

cliënten – die het konden – mee met het busje. Voor de rest draaien we films, vaak iets van 

André Rieu. Vanmiddag is er ook weer een optreden bijvoorbeeld. Dat soort activiteiten behoren 

tot het activiteitenprogramma.  

 We hebben een ruimte waar we activiteiten kunnen organiseren. In deze ruimte kunnen 

zo’n veertien tot achttien mensen. Daar wordt bijvoorbeeld de film gedraaid en de kerkdienst 

gehouden. In De Hoge Hop hebben wij ook nog activiteitenbegeleiders, dat zijn er drie. Elke dag 

is er wel één activiteit waar mensen zich op kunnen inschrijven. Mevrouw Jansen komt 

bijvoorbeeld elke week naar bewegen. Wij proberen zo min mogelijk aanbodgericht te zijn, maar 

te kijken naar de vraag. Een activiteit duurt ongeveer een uur; dat is de spanningsboog van de 

mensen. ’s Morgens is dat van half elf tot half twaalf en ’s middags van half drie tot half vier.  

 

De wensen van ouderen 

Als mensen bij ons komen wonen, hebben wij over het algemeen een vrij uitgebreid 

intakegesprek met in ieder geval de familie en soms ook met de persoon in kwestie (dat gaat niet 

altijd). We bespreken goed uit wat voor soort milieu iemand komt. Als iemand met klassieke 

muziek is opgevoed, dan doe je diegene waarschijnlijk – maar dat hoeft niet alles te zeggen – 

met André Hazes niet zoveel plezier. We proberen dus goed in beeld te krijgen wat iemand 

vroeger altijd deed en wat fijn zou zijn om te continueren en of dat kan bij ons. We hebben 

muziekdagen, we hebben tekenen, we hebben een gespreksgroep (voor zover dat mogelijk is), 

we hebben rolstoeldansen. Aangepast aan de wensen van de mensen.  

 

Gestelde vragen 

1. Om te beginnen zou ik graag een beter beeld willen krijgen van de ouderen. Zou u voor 

mij de verschillende doelgroepen ouderen in dit verpleeghuis kunnen beschrijven?  

2. Hebben de ouderen een connectie met Hoorn? Zo ja, wat voor connectie? 

3. Worden er (culturele) activiteiten georganiseerd? Zo ja, kunt u misschien een paar 

succesvolle voorbeelden noemen. 

4. Waar worden de activiteiten georganiseerd? Is er een ruimte (met beamer) beschikbaar? 
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5. Hoe lang duren de activiteiten gemiddeld? Hoe groot is de spanningsboog van de 

ouderen? 

6. Wat zijn de wensen van ouderen bij een (culturele) activiteit? Wat vinden ze leuk? Wat 

vinden ze niet leuk? 
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Bijlage 2. Open interview met Anetta Dullaert 

 

Hoofd Educatie Natura Docet Wonderryck Twente – 5 november 2020 

 

 
 

Na een korte introductie over het onderwerp van het afstudeeronderzoek en de Onvergetelijk 

rondleiding vertelt Anetta over het Onvergetelijk programma in Natura Docet Wonderryck 

Twente Denekamp. 

 

Anetta: Binnen het Onvergetelijk programma zijn wij een afwijkende: wij zijn een 

natuurmuseum. De rest van de deelnemende musea zijn allemaal kunstmusea. Wij hebben 

objecten en dat zijn opgezette dieren. Dat maakt het voor mij persoonlijk makkelijker om naar 

de zorginstellingen te gaan, want ik pak makkelijker een bak vol met opgezette beesten. 

Bijvoorbeeld het Zeeuws Museum: zij hebben kostuums en sieraden in de collectie en kunnen 

daarmee niet zo makkelijk op pad naar een zorginstelling. Dat kunnen wij wel en dat is het 

voordeel bij ons. 

 

Daphne: Wat voor dieren zitten er in de collectie van het museum en welke thema’s worden 

gebruikt voor Onvergetelijk? 

 

Anetta: Alle Onvergetelijk rondleidingen hebben een thema. Een paar weken geleden heb ik 

nog het thema ‘bosdieren’ gedaan. Toen had ik een eekhoorn, egel, konijn, vos en een steenuil 

mee. Dan neem ik letterlijk dieren mee. Ik heb ook een thema ‘kleur’. Dan neem ik pauwenveren 

mee, een klein dasje (die is zwart-wit). Een leuke opdracht daarbij voor de ouderen is dan: 

bedenk nog meer zwart-witte dieren. Ik heb ook een thema kippenvel: huid en haar. Dan heb ik 

een krokodilletje bij, maar je merkt heel sterk dat bij de ouderen in Twente de dieren die ze 

kennen meer losmaakt dan de tropische dieren. Die kennen ze eigenlijk niet en herkennen ze 

niet. Ik houd het dus bij dieren die lokaal zijn en maak daar verbindingen aan. Ik heb een thema 

‘eigen huis en tuin’. Dan kijk ik naar hoe dieren leven. Een schildpad heeft een schild dus die 

heeft niet echt een huis. Een vos leeft onder de grond. De huiszwaluw maakt zijn eigen nestje 

helemaal van klei. Dat zie je hier op het platteland bij de boeren en dat is herkenbaar voor de 

ouderen. Bij dit thema heb ik ook een beginopdracht met geplastificeerde foto’s van een villa, 

een huisje op de hei, een strandhuis, een Twentse boerderij en een rijtjeshuis. Allemaal hebben 

de ouderen een set met kaarten en dan wordt er gevraagd: waar zou je willen wonen? De 
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Twentenaren wonen toch het liefst op de Twentse boerderij, ook al woonden ze vroeger niet 

allemaal in een boerderij. Het strandhuis daar kiest eigenlijk niemand voor. Dat is ook letterlijk 

aan de andere kant van het land voor ons. Daar kiezen ze niet voor, want dat kennen ze niet.  

 

Daphne: Dus jullie werken dan ook met foto’s zo te horen? 

 

Anetta: Ja. Dat doe ik persoonlijk. Een andere mederondleider is meer van de oude stempel. Hij 

gebruikt sneller een PowerPointpresentatie. Objecten vind ik krachtiger, omdat je daarmee kunt 

rondlopen. Dan heb je meer dynamiek in de ruimte.  

 

Daphne: Hoeveel mensen voeren dit programma uit bij het museum? 

 

Anetta: In 2015 hebben wij de training van Anouk Heesbeen gehad. Zij was niet degene die 

begon met Onvergetelijk, maar wel degene die gaandeweg de meeste medewerkers uit musea 

heeft getraind. Wij waren het eerste museum voor haar met objecten (van dieren), dus was het 

even heel anders dan zij voorbereid had en gewend was. Eén iemand is al afgehaakt bij de 

training omdat hij de methodiek niet kon en eigen wilde maken. Onvergetelijk is namelijk een 

heel andere manier van rondleiden. Je moet echt veel vragen stellen. Het is niet meer het zenden 

van informatie. Een andere mederondleider is meer van de kennisoverdracht. Vandaar ook de 

PowerPoint. Ik ben meer van het doen en de objecten gebruiken. Een andere Onvergetelijk 

medewerker is onze tuinman. De methodiek vindt hij lastig, maar zijn enthousiasme is zo groot 

dat hij de mensen wel op een bepaalde manier weet aan te spreken. Hij geeft een rondleiding in 

de tuin en gebruikt allerlei planten en stekjes en materiaal uit de natuur. Dit neemt hij ook meer 

naar de huiskamers (in zorginstellingen). We begonnen met een groep van zes maar zijn op het 

moment nog maar met drie actieve mensen die de rondleidingen geven en op locatie aan de slag 

gaan. Wij worden net als de vereniging vanuit de verzorgingshuizen gevraagd. Wij hebben ook 

een imker die verbonden is aan het museum. Hem sturen we regelmatig naar het 

verzorgingstehuis. Hij neemt de bak met materialen mee die hij normaal gesproken in het 

museum gebruikt. Hij is niet getraind in de Onvergetelijk methodiek. 

 

Daphne: Is een training nodig om de Onvergetelijk methode uit te kunnen voeren of is het lezen 

van de handleiding en deze je eigen maken voldoende?  

 

Anetta: Het ligt eraan hoe goed je bent. Bij ons viel er tijdens de training al iemand af omdat 

diegene moeite had met de methodiek. Ik noemde net bijvoorbeeld de das. Je kunt daar van 

alles over vertellen, maar het is lastig om de mensen de ruimte te geven, de mensen vragen te 

stellen en mensen te laten beschrijven. Je moet nadenken hoe je een object kunt verbinden. Die 

ene rondleider die is afgehaakt wilde juist vertellen over de das. Waarom hij alleen bruintinten 
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ziet, dat hij de stevigste kaakkracht heeft binnen de dierenwereld, dat hij slechte ogen heeft, dat 

je hem nooit ziet. Dat is allemaal kennisoverdracht. Kun je dit je eigen maken? Ik denk het wel. Ik 

denk alleen wel dat je af en toe een opfriscursus nodig hebt. Wij moeten ook af en toe de 

methodiek opnieuw doornemen. Je valt soms terug in een oud patroon. Als je al tien jaar 

presentaties geeft, ben je sneller geneigd daarin terug te vallen. Soms krijg je, zeker bij mensen 

met dementie, daarop geen reactie. De kracht van Onvergetelijk is dat de mantelzorgers dan 

soms wel reageren. Soms gaat het gesprek een kant op waardoor iemand kan vertellen over 

vroeger en dat de zoon of dochter weer even in contact is. Dat zijn de mooie dingen. 

 

Daphne: Dat is het doel toch? 

 

Anetta: Ja. Soms denken wij als rondleiders wel eens ‘oh, dit is een zware, lastige groep want er 

komt niks uit’. Dan ga je snel al vertellen wat een dier allemaal kan en doet. Terwijl je de kracht 

juist moet laten in interactie. Het gaat soms echt niet meer over hoe dieren wonen en leven, 

maar over het verhaal van iemand. Over het delen van een herinnering. Dat maakt bij anderen 

weer iets los en zo kom je tot een gesprek. Dat is de kracht van Onvergetelijk. Dat je een gesprek 

hebt. Als iemand al vergevorderde dementie heeft en een gesprek lukt niet meer, dan kan het 

moeilijk zijn. Dan val je terug in oude patronen en ga je vertellen hoe een dier leeft. Met kunst en 

cultuur zal dat anders zijn. Wat zijn bijvoorbeeld de onderwerpen die jullie voor ogen hebben? 

 

Daphne: De vereniging heeft niet echt objecten. Ze hebben wel een grote beeldbank met foto’s. 

Denken jullie dat Onvergetelijk toepassen ook mogelijk is met foto’s gekoppeld aan thema’s. Ik 

ben al veel aan het lezen over reminiscentieprojecten en de thema’s die andere culturele 

instellingen hanteren. Voorbeelden zijn wonen en school. De vereniging wil echter wel graag dat 

het over de geschiedenis van Hoorn gaat.  

 

Anetta: Ben je al bekend met de MuseumTafel? 

 

Daphne: Nee. 

 

Anetta: Wij hebben onlangs een bijeenkomst gehad van Onvergetelijk. Wat daar naar voren 

kwam is dat er een aantal Onvergetelijk musea zijn die samenwerken met het bedrijf Onwijs. Zij 

maken tafels met een grote tablet erin. Daarop worden foto’s van de collectie getoond en die 

tafels worden aan verzorgingstehuizen aangeboden. Ik weet dat het Zeeuws Museum en het 

Limburgs Museum daarmee werken. Als de vereniging veel beeldmateriaal heeft, kan je daar 

heel mooi iets mee doen. Met foto’s zou je allerlei verbindingen kunnen leggen. Wat zie je? Je 

moet het eerst observeren.  
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Wij hebben vijf objecten per rondleiding. Zou je een stadswandeling houden of loop je 

telkens naar een andere zaal, dan moet je bij ieder nieuw object het thema herhalen. Als jij op 

één plek werkt dan kunnen je wat makkelijker dat thema erin houden, dat scheelt wel. 

 

Daphne: Ze hebben in Hoorn bijvoorbeeld een stoomtrein. Ik denk dat de ouderen deze wel 

kennen. Dat is dan natuurlijk een connectie met het verkeer vroeger. De kermis wordt groot 

gevierd hier. Er is carnaval in de omgeving. Koningsdag en Koninginnedag zijn algemene 

onderwerpen, maar dit kan je denk ik ook betrekken op de stad zelf. Ik ben aan het proberen om 

zo connecties te maken. 

 

Anetta: Bij ons doet muziek ook heel veel. Als je het hebt over de kermis zou ik zeker belletjes 

van de draaimolen, een draaiorgel of in ieder geval geluid gebruiken ter aankleding. Ik merk dat 

er een generatieverschil zit bij de herkenning van muziek. De ouderen kennen nummers die ik 

niet ken en andersom. Daarom heb ik met een vrijwilliger overlegd en gevraagd naar oudere 

zangers die ik kan gebruiken. Over Koninginnedag: ga op zoek naar liedjes van vroeger. Je kunt 

ook geuren erbij betrekken, bijvoorbeeld een oliebollenkraam. 

 

Daphne: Ik vroeg mij af of geschiedenisonderwerpen te lastig zijn voor mensen met dementie. 

Heeft u daar enig idee over? Voor de jeugdeducatie speelt een vrijwilliger in kostuum Jan-

Pieterszoon Coen. Zou een verhaal vanuit die rol aanslaan bij de ouderen met dementie? Als je 

het zenden kan beperken en het verhaal meer interactief kan maken? 

 

Anetta: Ik zou persoonlijk meer op het kostuum richten. Wat speelde er in hun jeugd? Waar zijn 

zij mee in aanraking gekomen? Ga terug naar de jaren zestig en zeventig. Is Jan-Pieterszoon 

Coen wel actueel voor de ouderen? Van de huidige discussie krijgen ze misschien al niets meer 

mee. Misschien kun je meer focussen op de kleding. Je moet eigenlijk onderwerpen zoeken die 

niet voor de vereniging interessant zijn, maar onderwerpen die voor de deelnemers interessant 

zijn en die je kunt verbinden met de vereniging. Ze hebben misschien ook foto’s met 

klederdracht. Je zou bijvoorbeeld ook de carnavalskostuums erbij kunnen pakken. Volgens mij 

kun je daar heel mooi een thema aan koppelen wat aanspreekt: bijzondere kleding. Ik zou zeker 

ook nog iemand van Onvergetelijk van een kunstmuseum vragen. Zij kunnen een andere link 

maken en kennen een andere manier van verbinden. Je kunt alles met elkaar verbinden als je 

mensen de ruimte geeft om uitstapjes te maken. De kracht is dat wij een beperkt aantal objecten 

hebben. Je kunt veel uitweiden, maar beperk het en houd het bij een paar dingen en doe die dan 

ook goed. Geef de ruimte aan de mensen om na te denken, het te verwerken en zinnen te 

formuleren. Als je soms bij een object een compleet andere hoek op gaat, laat het dan gebeuren. 

Bij het volgende object kom je wel weer terug op het thema. Ik vind zelf gezegdes en 

spreekwoorden heel leuk. Er zijn er veel met dieren. Ouderen kennen over het algemeen veel 
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meer spreekwoorden dus dat is nu ook iets wat ik regelmatig inzet. Engelse spreekwoorden 

kennen ouderen niet en dat maakt dan ook niks los. 

 

Daphne: Oké, dus je moet echt op zoek naar dingen die de ouderen kennen. Jullie gaan met 

Onvergetelijk naar de dagbesteding. Zitten daar dan ook de mantelzorgers bij? 

 

Anetta: Nee, dat is echt bij de Onvergetelijk rondleidingen. Onvergetelijk is begonnen als een 

uitje voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Zodat de mensen weer een plek in de 

maatschappij hebben en er mogen zijn. Wij merken dat wij die groep moeilijk kunnen bereiken. 

Er zijn een aantal andere musea die daar ook last van hebben. Voor een mantelzorger is het veel 

geregel met bijbehorende prikkels. We merken dat dat heel lastig is. Het Stedelijk Museum 

Amsterdam heeft daar bijvoorbeeld geen problemen mee; zij hebben een vaste groep. Wij 

hebben één locatie waar we bij dagbesteding verschillende groepen doen maar we hebben ook 

locaties waar we in de huiskamer komen. Wat je daar merkt: wij kennen de mensen niet, wij 

kennen de achtergronden niet. Je moet dus echt een vrijwilliger erbij hebben die net wat meer 

informatie heeft over de groep. Tijdens de rondleiding zijn de mantelzorgers erbij dus echt heel 

fijn.  

 

Daphne: Is de groep groter als jullie op locatie zijn? 

 

Anetta: Bij de rondleiding is er nog een gastheer of gastvrouw bij. Wij hebben smalle zalen dus in 

het museum hebben we tien mensen. In de huiskamers of op de dagbesteding is dit ook zo. Het 

ligt er wel een beetje aan hoe groot de ruimte is. Bij één zorginstelling doen we Onvergetelijk 

ook centraal. Dan geven we een presentatie in het restaurant. Iedereen die wilt (mensen met 

dementie, mensen uit aanleunwoningen, mensen met lichamelijk beperkingen, etc.) mag 

komen. Dit is dus een gemixte groep. Je krijgt dus heel andere verhalen en reacties.  

 

Daphne: Is er bij Onvergetelijk op locatie ook nog een gastheer of gastvrouw bij net zoals de 

rondleiding in het museum? 

 

Anetta: Nee. Vaak is er een begeleider of vrijwilliger van de groep erbij. Soms hebben wij niet 

het gevoel dat we iemand bereiken en dan zegt iemand van het verzorgingshuis: ‘oh, ik heb hem 

nog nooit zoveel horen zeggen’ of ‘hij is de hele tijd blijven zitten, normaal gaat hij weg bij 

activiteiten’. Het is dus al positief voor sommige mensen dat ze er een uur lang bijgezeten 

hebben, ook al hebben ze niets gezegd. 

 

Daphne: Onvergetelijk op locatie wordt dus ook goed ontvangen over het algemeen? 
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Anetta: Ja. Enthousiasme is de helft van de kracht van Onvergetelijk. Ik kies ook altijd 

onderwerpen die ik leuk vind. 

Je moet niet als je een foto ziet van een gebouw dat voor Hoorn heel belangrijk is veel 

informatie gaan geven. Het is belangrijker wat voor rol het gebouw heeft gespeeld in de beleving 

van de mensen. Het opsommen van feitjes en weetjes is een stukje waar mensen met dementie 

niet heel goed meer in zijn. Voor sommige mensen kan het ook frustraties opleveren. Dat ze niet 

uit hun woorden kunnen komen omdat ze het niet meer weten. 

 

Daphne: Hoe lang is Onvergetelijk op locatie? Ook een uurtje? 

 

Anetta: Wij beginnen in het museum met koffie en thee. Dat gaf ons de mogelijkheid om het 

onderwerp te introduceren. Daarna gaan we het museum in. Als ik op locatie bent, ligt het 

eigenlijk aan het programma van de zorginstelling. Een uur is maximaal. De spanningsboog is 

vaak maar driekwartier en dan is het op. Langer moet je ook niet willen.  

 

Daphne: Hoe lang ben je aan het woord per object? Verschilt dat heel erg? 

 

Anetta: Bij sommige objecten kan je meer vertellen, omdat er meer loskomt bij de ouderen of 

omdat je er meer over weet. Sommige objecten hebben minder verbinding of spreken de 

ouderen minder aan en dan merk je dat er minder respons op komt. Bij Onvergetelijk zit er ook 

altijd een creatieve opdracht bij. Bijvoorbeeld het kleien van het nestje van de zwaluw. Of 

bedenk met z’n tweeën zwart-witte dieren. Ik kan niet echt precies zeggen hoeveel minuten je 

bij ieder object stilstaat. Ik heb altijd een vijfde reservedier. In het museum bespreek ik vaak vier 

objecten en op locatie kan je er wel vijf à zes doen. Ik zou wel afwisseling doen, als je alleen maar 

vijf foto’s hebt… Je zou het ook even bij de andere musea na kunnen vragen hoeveel tijd het 

kost. Bijvoorbeeld bij de MuseumTafel. Volgens mij heeft het Stedelijk Museum Amsterdam 

activiteitenbegeleiders van zorginstellingen getraind in de Onvergetelijk methode zodat ze er 

niet zelf heen moeten en de begeleiders wel weten wat voor soort vragen ze kunnen stellen.  

 

Daphne: In Hoorn hebben wij het Westfries Museum, over de geschiedenis van de stad, en het 

Museum van de Twintigste Eeuw. Die hebben veel objecten die wellicht bij thema’s passen. 

Misschien kan de vereniging met de musea een samenwerking aangaan en de objecten 

gebruiken voor een activiteit. Dan kun je een combinatie maken van foto’s en objecten.  

 

Anetta: Dat zou heel goed kunnen. Elke maand hebben we een nieuw thema nodig. Mensen met 

dementie vergeten het thema misschien, maar de mantelzorgers en begeleiders niet. Dus je zou 

heel goed een museum kunnen benaderen en uitleggen dat je voor de komende zes weken een 

bepaald thema aanhoudt en vragen of je een object in bruikleen zou mogen hebben.  
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Het IVN – Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid – heeft de groene koffers: voor 

elk seizoen is er een koffer vol foto’s planten en vruchten waarmee ze naar de verzorgingshuizen 

gaan. 

De vereniging wil dit graag maar welke verzorgingshuizen willen hieraan mee doen en 

zitten daarop te wachten?  

Probeer alle zintuigen te prikkelen. Met geur is soms wat lastiger, maar wel heel leuk. Het 

klinkt heel simpel, maar zo prikkel je wel de mensen op andere vlakken. 
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Bijlage 3. Interview met Tanja den Bak 

 

Manager Welzijn Lindendael (Omring) – 6 november 2020 

 

 
 

De doelgroep ouderen 

Dit kan je op de site vinden, maar in het kort mensen met dementie, mensen met en lichamelijke 

beperking en mensen die revalideren. 

 

Culturele activiteiten 

In principe bieden we activiteiten aan op niveau. Mensen met dementie krijgen iets anders 

aangeboden dan mensen met een lichamelijke handicap. Men woont hier ook apart. Er worden 

nu heel weinig activiteiten georganiseerd vanwege corona. We hadden een heel druk 

activiteitenprogramma, maar nu zijn we veel individueel bezig en op de woonkamers. We 

hebben op het moment een samenwerking met het Westfries Museum: Geknipt voor de kunst. 

Verder hebben we normaal gesproken altijd een expositie in de gangen van mensen die hun 

schilderijen of foto's willen laten zien. We hebben een atelier waar mensen die bij ons wonen, 

kunnen schilderen en we hebben een afasiegroep onder leiding van een externe docent. 

 

De wensen van ouderen 

Iets creatiefs doen vinden mensen vaak leuk, maar praten of informatie over de stad of de 

dorpen waar zij gewoond hebben, vinden zij ook leuk. Oude ambachten wekken ook altijd 

interesse. We werken soms ook samen met Vereniging Oud Hoorn. Als we een themabespreking 

hebben over bijvoorbeeld Hoorn, dan nodigen we iemand uit die daarover kan vertellen. We 

hebben ook wel eens standswandelingen gemaakt met een gids van Vereniging Oud Hoorn die 

ons dan rondleidde. Verder hebben we altijd heel veel (live) muziek. 

 

Reminiscentiekoffers 

In Lindendael wordt er gebruik gemaakt van reminiscentiekoffers. We passen deze vaak toe in 

kleine groepjes of individueel. We hebben ook themakoffers met babyspullen, visspullen, 

beautyspullen, naaispullen, etc. om de gesprekken aan te gaan met de mensen. Daar is veel over 

te vinden op internet en bijvoorbeeld de www.dementiewinkel.nl. 
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Gestelde vragen 

1. Om te beginnen zou ik graag een beter beeld willen krijgen van de ouderen in Lindendael. 

Zou u voor mij kunnen beschrijven voor wie Lindendael geschikt is?  

2. Worden er (culturele) activiteiten georganiseerd? Zo ja, kunt u misschien een paar 

(succesvolle) voorbeelden noemen?  

3. Wordt er tijdens (culturele) activiteiten onderscheid gemaakt tussen de verschillende 

soorten zorg die de ouderen behoeven?; worden ouderen gegroepeerd?  

4. Wat zijn de wensen van ouderen bij een (culturele) activiteit? Wat vinden de ouderen 

leuk? Wat vinden de ouderen niet leuk?  

5. Wordt er in Lindendael gebruik gemaakt van reminiscentiekoffers?  
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Bijlage 4. Interview met Dieuwertje Tromp 

 

Projectcoördinator bij de Museum Plus Bus – 10 november 2020 

 
Na een korte introductie op het onderwerp van het afstudeeronderzoek vertelt Dieuwertje over 

de Museum Plus Bus en Topstukken on Tour. 

 

Museum Plus Bus 

Sinds 2008 rijdt de Museum Plus Bus dagelijks naar groepen ouderen. De ouderen halen wij op 

en nemen wij mee voor een gratis dagje uit naar een museum. De groepen zijn verspreid over het 

hele land; we rijden naar Zeeland, Groningen, Terschelling. Onze deelnemers zijn dus groepen 

ouderen. Dat kunnen ouderen in een verzorgingshuis, van ouderenbond of van een 

zonnebloemgroep zijn. Alles is gratis dankzij de BankGiro Loterij.  

De mensen komen aan bij een museum en krijgen daar een kop koffie. Voor ouderen is dit 

echt het begin van de dag: een kop koffie met een koekje erbij. Dan komen de rondleiders. Zij 

zijn speciaal getraind voor ouderen. Het looptempo is anders, het spreektempo is anders, de 

groepsgrootte is anders en ze gaan naar andere stukken toe. Dan kunnen de mensen zelf een 

lunch reserveren. Dat is een betaalbaar menu speciaal voor ouderen, met soep en zachte 

broodjes. Daarna kunnen de ouderen zelf nog rondkijken. Ze zijn ongeveer van 11.00 tot 15.00 

uur in het museum en dan gaan ze weer naar huis. Normaal nemen we zo’n 17.000 ouderen mee 

per jaar. We kunnen mensen met rolstoelen meenemen. We hebben een grote touringcar met 

een lift daarin. Bijna iedereen kan mee. We hebben zelfs een keer iemand in een bed gehad die 

mee kon.  

Door de corona stonden we stil. We hebben jaarlijks zo’n 1100 groepen die zich 

aanmelden en we hebben maar plek voor ongeveer 420 groepen. Het worden er ook elk jaar 

meer. Het liefst zouden we meer bussen hebben, maar dan wordt het zo’n duur project. Dat gaat 

gewoon niet.  

 

Topstukken on Tour 

Tijdens de corona uitbraak hebben we contact gehouden via kaartjes en nieuwsbrieven met de 

groepen. We hoopten in het najaar weer op te kunnen starten. We hadden wel al nagedacht over 

de scenario’s. Toen bleek toch dat we in het najaar nog steeds niks zouden kunnen, dus hebben 

we dit project opgestart.  

We hebben bij elk museum een topstuk opgevraagd en die hebben we op 1,5 meter bij 

1,75 geprint. Die brengen we zelf met busjes rond langs verzorgingstehuizen. Dan blijven ze daar 

twee weken staan en dan komt er een museumdocent langs. Dat zijn twee dames die onder 
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andere werken bij het Van Gogh Museum, het Rijksmuseum, het Joods Historisch Museum en de 

Hermitage. Zij gaan het hele land door, naar de verzorgingshuizen toe. Ze komen wat extra’s 

vertellen over de kunstwerken en organiseren een doe-opdracht. En we hebben een magazine 

uitgebracht bij de tentoonstelling zodat mensen ook zelf extra informatie kunnen lezen en kijk- 

en doe-opdrachten kunnen uitvoeren. 

De veertien topstukken zijn onderverdeeld in sets. We hebben twee sets van vier stuks en 

twee sets van drie stuks. We hebben ze niet samengevoegd omdat iets mooi bij elkaar staat qua 

thema, maar hebben gezocht naar uitersten. Dus we hebben een abstract werk naast een portret 

bijvoorbeeld. We hebben gekeken naar dat het divers moet zijn. Er zit geen thema aan. We 

hebben het heel erg breed gelaten. We hebben gevraagd of de musea een topstuk aan willen 

leveren. Voor een aantal musea was dit een beetje lastig, zoals het Openluchtmuseum. Want die 

hebben huisjes natuurlijk, maar ze hadden toevallig nog wat prenten in de collectie waardoor ze 

iets aan konden leveren. Niet alles is misschien even herkenbaar, maar het is wel een heel erg 

leuk geheel geworden.  

Een overkoepelend thema hebben we eigenlijk helemaal losgelaten. Het moest een 

aansprekend werk zijn en een plat werk zijn, dus een afbeelding van een schilderij, prent of 

tekening. Dat was het enige vereiste. Het had ook een fotowerk mogen zijn, maar alle musea 

hebben eigenlijk een prent of schilderij aangeleverd. Eigenlijk maakt het voor de ouderen ook 

niet echt uit of je een thema aantikt denk ik. Het is vooral belangrijk dat er naar ze gekeken 

wordt en dat ze meedoen.  

 

Het bezoek van de museumdocent 

De museumdocenten hebben nu vier huizen gehad en ze zeggen eigenlijk dat het heel 

verschillend is per huis wat ze moeten aanboren in hun kennis. Bij het ene huis krijgen ze 

kunsthistorische vragen, dus dan gaan ze heel erg in op de werken. Bij een ander huis zijn de 

mensen heel erg kwetsbaar, vergeetachtig of hebben ze een vorm van Alzheimer en dan moet je 

veel meer op het visuele ingaan. Je moet het makkelijker en begrijpelijk houden. Ze hadden 

eigenlijk één verhaal wat ze konden vertellen, maar ze merken dat ze dit bij elk huis moeten 

aanpassen. Omdat het een heel verschillend niveau is van de ouderen. Zo hebben we een 

opdracht waarin mensen zelf een Mondriaan gaan tekenen. Dat slaat heel erg aan. Mensen zijn 

trots en laten zien wat ze hebben gemaakt. Dat is gelijk een mooie herinnering. We hebben ook 

een ansichtkaart die we uitdelen als extra herinnering. Hier staan alle werken op. Alleen werden 

we er op geattendeerd dat deze te klein is en dat mensen niet alles kunnen zien. We hebben wel 

het magazine aangepast op de doelgroep en de tentoonstellingsborden zijn extra leesbaar als je 

zit of staat, maar de ansichtkaart hadden we even niet helemaal voorzien. Daar loop je dan tegen 

aan en dan maak je ze opnieuw op. We maken nu een nieuwe versie die wel beter leesbaar is. 

Op de website wordt het bezoek van de museumdocent een lezing genoemd. We hadden 

het er gister toevallig over wat voor naam we eraan moeten geven. We merken dat er meer 
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vragen aan vast zitten. Een lezing dekt dus niet misschien. We zijn nog op zoek naar de juiste 

term hiervoor. Het is wel zo dat de museumdocenten in ieder geval iets vertellen over alle 

werken. We hebben ook werken uit Friesland. Die kennen mensen misschien niet door en door 

maar daar kan men zich wel in inleven. Het enige lastige is dat je nu geen andere 

museumdocenten kan inzetten, omdat je niet één verhaal kan voorleggen. We hebben niet één 

template wat we kunnen voorleggen. Dat lukt eigenlijk niet omdat het al zo eigen is geworden. 

Dat werkt ook niet bij de doelgroep denk ik. Als je met één PowerPoint komt en een verhaal. Dat 

zal de ene doelgroep wel aanspreken en de andere groep niet. Het is eigenlijk wel fijn dat ze [de 

museumdocenten] heel erg kijken naar waar ben ik nu, wat voor ouderen zijn hier, hoeveel 

ouderen zijn het, wat is hun interesse, kennen ze al iets over de werken, hebben ze zich al 

ingelezen, waren het vroeger museumbezoekers of niet. 

 

De doelgroep 

De Museum Plus Bus gaat naar verzorgingshuizen, verpleeghuizen en dagbestedingen toe. Dat 

noemen we bij elkaar zorginstellingen. Van tevoren weten we wel al een beetje wat voor 

zorginstelling het is. Het huis wordt gebeld en een collega neemt alles door. Ook over de 

ouderen. Hoeveel mensen er wonen. In wat voor soort conditie ze zijn. Je hebt ook jonge mensen 

die er wonen vanwege een hersenbloeding of een zwaar ongeluk. Over het algemeen moet je op 

zo’n dag zelf wel kijken wat voor mensen er eigenlijk zitten. Je kan wel honderd bewoners 

hebben, maar er zitten er uiteindelijk misschien vijftien of twintig.  

 

Gestelde vragen 

1. Er zijn 14 topstukken uitgezocht van verschillende musea. Deze zijn onderverdeeld in 

groepjes. Op welke manier zijn de topstukken onderverdeeld. Hoeveel per groepje? Zit er 

een thema aan verbonden? Is er een overkoepelend thema voor de topstukken? 

2. Na twee dagen komt een museumdocent langs. Ik ben benieuwd naar wat de 

museumdocent vertelt. Wat voor informatie wordt er gegeven? 

3. Op de website wordt het bezoek van de museumdocent een lezing genoemd. Als ik het 

nu zo begrijp is het interactiever, dat de mensen vragen kunnen stellen en het echt een 

gesprek wordt. 

4. Op de website staat dat jullie naar woonzorgcentra gaan. Betekent dit dat jullie niet naar 

verpleeghuizen en verzorgingshuizen gaan? 

5. Verkent de museumdocenten van tevoren de doelgroep of gebeurt dit op de plek zelf? 
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Bijlage 5. Open interview met Liesbeth van Spengen 

 

Dagbestedingscoach/Vrijwilligersambassadeur bij Activiteitencentrum De Hoge Hop 

(Omring) – 11 november 2020  

 

 
 

Na een korte introductie op het onderwerp van het afstudeeronderzoek vertelt Liesbeth over 

haar werk als dagbestedingscoach en de culturele activiteiten die er in De Hoge Hop 

georganiseerd worden.  

 

Liesbeth: Ik ben ondertussen al dertig jaar activiteitenbegeleidster, tegenwoordig heet dat 

dagbestedingscoach. We zijn best wel actief in huis. We doen heel veel met de mensen. Volgens 

mij hebben wij de vereniging wel eens benaderd als we een oud-hollandse markt hadden om 

dingen tentoon te stellen of als we naar iemand zochten die iets ambachtelijks kon vertellen of 

doen. Voor de rest heb ik geen contact met ze. Wij doen wel de citytours in Hoorn. Het leuke 

daaraan vinden de mensen vooral de oude dingen die ze in de stad tegenkomen waarover uitleg 

gegeven wordt. Onze bewoners zijn natuurlijk allemaal wel dementerend, maar je ziet dat als dat 

op een goede manier uitgelegd wordt mensen er heel erg van genieten. Wat voor activiteiten 

organiseert de vereniging? 

 

Daphne: Ze geven veel lezingen, hebben een kwartaalblad, organiseren stadswandelingen. Voor 

de jeugd hebben ze een soort wandeling door de stad en dan staan er personages in kostuum en 

die vertellen een verhaal. Ik wilde kijken of ik dat kan hergebruiken. Want dat programma voor 

de jeugd is geloof ik maar een aantal keer per jaar en die mensen vinden het geweldig om te 

doen. Misschien kan je dit ook in een verpleeghuis of verzorgingshuis inzetten. 

 

Liesbeth: Zoiets vinden mensen ook heel leuk. Vooral het buiten zijn en het wandelen door de 

stad, wat de ouderen vroeger met regelmaat deden. Wij zitten natuurlijk best wel in een 

buitenwijk in de Kersenboogerd, dus het is echt een uitje om naar de stad te gaan. Het leuke is 

dan dat er ook iets verteld wordt door iemand. Jij vertelt in kostuum; dat spreekt natuurlijk altijd 

al aan. Als het anders is dan anders valt het op. Dat vinden ze leuk. Ik kan me voorstellen dat de 

manier waarop het aan de jeugd verteld wordt, misschien ook wel – mits het iets volwassener 

gemaakt wordt – aansluit bij onze doelgroep. Het verschilt heel erg hoe je het vertelt natuurlijk. 
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Het is wel handig als de mensen die zich ervoor inzetten wat kennis hebben van de doelgroep. Je 

moet op een bepaalde manier uitleg geven: kort, bondig en dingen herhalen. Niet iedereen 

beheerst dat. Als er iemand een heel langdradig verhaal vertelt, raak je de mensen kwijt.  

 

Daphne: Fijn om te weten dat zoiets kan. Wat ik me daar dan wel nog over afvraag is: hoe lang 

houden de ouderen het vol in de stad? Het is natuurlijk veel lopen. 

 

Liesbeth: Niemand loopt eigenlijk bij ons als we naar buiten gaan. Zeker niet met dit soort 

dingen. Mensen zitten dan in de rolstoel. Er moet een rolstoelbusje komen, dus het zijn dan ook 

geen grote groepen. Je hebt waarschijnlijk een groepje van hooguit vier à vijf mensen die zo’n 

rondleiding volgens mij hartstikke leuk vinden. De haven, de hoofdtoren, mensen vinden dat 

echt wel interessant. Wij kiezen daar natuurlijk ook wel mensen voor uit waarvan wij weten dat 

ze daarvan houden. Dus je krijgt geïnteresseerde mensen. 

 

Daphne: De vereniging heeft ook een heel grote beeldbank. Misschien kan ik een activiteit 

ontwikkelen met de oude foto’s, dat de vereniging naar de zorginstelling komt. 

 

Liesbeth: Wij hebben tegenwoordig hier de Qwiek.up. Dat is een soort projector die op het 

plafond en de muur kan projecteren. Daar zitten usb stickjes bij en op de stickjes kan je zelf foto’s 

zetten. Dan kan je een thema Oud Hoorn maken waarbij je foto’s in een soort fotoshow kan laten 

zien. Er kan ook muziek en tekst bij. Het is een mooi instrument en het is heel leuk om een Hoorn 

module erin te doen, zodat mensen kunnen genieten van de mooie plekjes in Hoorn. Dat zou je 

dus ook op locatie kunnen doen. Lezingen zijn wel altijd iets moeilijks. We doen het niet vaak 

maar het is wel iets wat we zouden willen proberen. Dat geldt hetzelfde als voor de 

rondleidingen, mits toegespitst op hoe het gebracht wordt. Daar staat en valt alles mee. Kennis 

van de doelgroep is heel belangrijk.  

 

Daphne: Ik heb onderzoek gedaan naar Onvergetelijk. In Nederland worden er in een aantal 

musea rondleidingen georganiseerd voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, maar 

ook voor groepen. De rondleiding is echt toegespitst op mensen met dementie en het heeft een 

hele andere wijze van aanpak. Zij hebben een website met een publicatie en uitleg. Musea 

verspreid door het hele land doen dit. Als de vereniging ouderen rond gaat leiden, moeten ze 

zich wel die methode eigen maken.  

 

Liesbeth: Dat is wel iets wat het naar een beter level brengt. 

 

Daphne: Organiseren jullie zelf nog culturele activiteiten? 
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Liesbeth: We hebben onlangs meegedaan aan Geknipt voor de kunst. Dit was een samenwerking 

met het Westfries Museum. We hebben kunst gemaakt met bewoners. Voor de rest doen we niet 

heel veel met cultuur in die zin. We doen rondleidingen met de citytours. We hebben wel eens 

een optreden dat een cultureel tintje heeft. We gaan jaarlijks naar het Museum van de Twintigste 

Eeuw en naar het buitenmuseum (het Zuiderzeemuseum).  

 

Daphne: Zijn er dingen die ouderen super leuk vinden of juist niet? 

 

Liesbeth: Het is heel verschillend per persoon. Sommige ouderen kijken liever, of luisteren of 

zingen mee. Echt opdrachten uitvoeren… Vragen beantwoorden vinden ze bijvoorbeeld wel 

leuk. 

 

Daphne: Dus een quiz zou bijvoorbeeld wel kunnen? Als je de vragen projecteert. 

 

Liesbeth: Ja, of ondersteund met beeldmateriaal en uitleg.  

 

Daphne: Ik had gelezen dat het prikkelen van de zintuigen bij mensen met dementie werkt om 

herinneringen op te halen. En bijvoorbeeld reminiscentiekoffers. Werken jullie daar mee? 

 

Liesbeth: Wij hebben onze eigen reminiscentiekoffers. Bijvoorbeeld een kist met allerlei 

schoonmaakmiddelen waarin je de boenwas kan ruiken. Dat wekt altijd wel heel veel op. We 

werken ook met geuren in de sfeerkamer. 

 

Daphne: Misschien kan de vereniging zelf een koffer maken en deze koppelen aan de 

geschiedenis van Hoorn. Maar als alle zorginstellingen zelf al koffers hebben en daarmee 

werken, vraag ik me af of er vraag naar zal zijn. 

 

Liesbeth: Zit je dan te denken aan de kruiden van de Oost-Indische compagnie? 

 

Daphne: Ja, of bijvoorbeeld de Hoornse kermis, die wordt ook altijd groot gevierd. 

 

Liesbeth: Daar gaan de trouwens ook altijd heen; naar de ouderendag van de kermis. Dingen 

eten en proeven vinden mensen ook altijd heel leuk. 

 

Daphne: Hebben ouderen nog speciale wensen? 

 

Liesbeth: We hebben hier tachtig mensen en iedereen heeft hier zijn eigen wensen zeg ik maar 

altijd. Het is echt maatwerk. Het is lastig om te zeggen ‘ze willen allemaal dit of ze willen 
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allemaal dat’. De één wil heel actief zijn, de ander wil achterover hangen. De één wil best wel wat 

voor je doen, de ander niet echt. Eigenlijk willen ze alleen maar fijn de dag doorkomen zeg ik 

altijd. Zich prettig voelen, het gezellig hebben, lekker eten. Dat kun je wel een wens noemen 

denk ik. Dat is ook wat we proberen natuurlijk. Dat mensen zich zo prettig mogelijk voelen de 

gehele dag. Dat kan door prikkels aanbieden zijn, maar dat kan ook door prikkels wegnemen 

zijn. Aan ons is dat om goed te interpreteren, want niet iedereen kan het goed verwoorden 

natuurlijk. Als je de ene dag denkt de knop van het geluk gevonden te hebben, kan die knop de 

andere dag weer op een andere plek zitten. Het kan per vijf minuten verschillen. Sommige 

mensen zijn heel constant en sommigen niet.  

 

Daphne: Als ik het goed begrijp, zouden jullie wel gebruik maken van het aanbod dat de 

vereniging heeft straks? 

 

Liesbeth: Wij maken elk jaar een nieuw programma. Ik denk wel dat we dat soort dingen uit 

zouden willen proberen. Als het wel een beetje in de zomermaanden is. Met dit weer gaan we 

natuurlijk niet echt naar buiten. Vooral in het voorjaar en de zomer zouden uitstapjes wel dingen 

zijn die we willen doen denk ik. Een lezing kan natuurlijk in de winter prima met foto’s. De 

kaasmarkt, daar gaan we bijvoorbeeld ook wel eens heen.  
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Bijlage 6. Open interview met Yvette Lardinois 

 

Medewerker communicatie en marketing van het Zeeuws Museum – 17 november 2020 

 

 
 

Yvette is coördinator van Onvergetelijk Zeeuws Museum. Zij werkt momenteel voornamelijk aan 

sociale programma’s binnen het museum. Anetta Dullaert heeft mij na ons gesprek in contact 

gebracht met Yvette. Yvette wil graag met mij in gesprek gaan over Onvergetelijk en mijn 

afstudeeronderzoek.  

 

Yvette: Tijdens een Onvergetelijk rondleiding gebruiken wij de EBL-methode. EBL staat voor 

Enquiry Bases Learning (soms is het Inquiry). We beginnen bij een schilderij niet met een 

kunsthistorisch verhaal, maar zeggen bijvoorbeeld: “Kijkt u eens naar dit schilderij”. Het is de 

bedoeling dat mensen er goed naar gaan kijken. Ze moeten niet gelijk gepamperd worden, maar 

uitgedaagd worden om echt te kijken. Bijvoorbeeld: op een schilderij staat Michiel de Ruyter met 

snor. Dan vraagt de museumdocent: “Wat vindt u van de snor van Michiel de Ruyter? Kent u 

iemand met een snor?”. Dan komen de verhalen los. Je begint dus eerst heel informeel, gaat 

kijken naar een schilderij en dan ga je steeds meer vragen stellen. “Is dit lang geleden? Wat voor 

pak heeft hij aan? Wat voor beroep zou hij gehad hebben?” Langzaam maar zeker komen de 

mensen er dan achter dat het Michiel de Ruyter is. Misschien zegt iemand dat al in de eerste 

minuut, dat is ook goed. Je vertelt het kunsthistorische een beetje aan het eind. Je bent over het 

algemeen meer bezig met wat de verhalen zijn van de mensen.  

 Als we in het museum zijn, gaan wij naar vier objecten in de vaste collectie. Het zijn bijna 

altijd Zeeuwse mensen die komen of mensen die al heel lang in Zeeland wonen. Zo weet ik 

onderhand welke objecten heel erg aanspreken bij deze mensen. Bijvoorbeeld een object met 

klederdracht, historie of de zee vinden mensen altijd hartstikke mooi. Zo hebben we een aantal, 

meestal grote, objecten. Ze gaan er met z’n vieren of vijven omheen zitten, met soms nog een 

mantelzorger en activiteitenbegeleider erbij. De groep is dan best wel groot. Het mogen er 

maximaal tien zijn. Dan begint het gesprek en is het de bedoeling dat het zo interactief mogelijk 

is en dat het over het levensverhaal van deze mensen gaat.  

 Het plezier is het allerbelangrijkste tijdens de Onvergetelijk rondleiding. Dat het een leuk 

uitje is, waar mensen echt op dat moment plezier aan hebben. Bij Onvergetelijk hebben mensen 

vaak nog een lichtere vorm van dementie. Ze zijn nog in de fase dat ze op stap kunnen. Het is 

belangrijk dat ze met een goed gevoel naar buiten gaan of op dat moment een goed gevoel 

hebben. Als ze even later niet meer weten wat ze gezien hebben, is dat helemaal niet erg. 
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Mensen voelen zicht op dat moment beter en voelen zich daardoor misschien wel de hele dag 

beter. En als ze vaak van dit soort goede impulsen krijgen, is hun leven ook fijner. Dan gaat de 

ziekte misschien ook wel minder hard. Daar wordt allemaal onderzoek naar gedaan.  

 Onvergetelijk gaat uit van Studio i. Dat was in het begin het Stedelijk Museum 

Amsterdam en het van Abbemuseum en daar hebben zich ondertussen tien musea bij 

aangesloten. Dus iedere provincie heeft een museum dat gevraagd is om mee te doen. Wij zijn 

daarvoor getraind door iemand die twee dagen per week voor drie of vier maanden bij ons 

kwam.  

 Wat wij ook doen wat voor jou interessant kan zijn, is dat wij het programma Omgaan met 

dementie aanbieden. Dat is van Samen Dementievriendelijk: een hele grote landelijke 

organisatie. Die hebben als doel dat iedereen in Nederland begrijpt wat dementie is. Ik zorg er 

als communicatiemedewerker voor dat ik mensen heb geworven. Meerwaarde voor Samen 

Dementievriendelijk is dat wij de mensen in Middelburg en omgeving vragen voor de training. 

Die training duurt twee uur en is gratis. We bieden dan gelijk een demonstratierondleiding van 

Onvergetelijk Zeeuw Museum erachter aan. Er zitten namelijk misschien mantelzorgers in de 

zaal of andere mensen uit het netwerk. Dan zeggen wij: op deze manier geven wij ook de 

rondleiding voor mensen met dementie en hun naasten. Dat is een heel belangrijk component 

van Onvergetelijk: dat de naaste betrokken is, zodat ze samen deze ervaring en het goede 

moment delen en er ook samen naar terug kunnen kijken. 

 Vaak geven we van een object waar we tijdens de Onvergetelijk rondleiding naar gekeken 

hebben een A4 formaat print of een ansichtkaart mee, zodat je thuis de rondleiding nog een keer 

terug kan halen en erover kan praten.  

 We hebben ook vaak hands-on tijdens de rondleiding. Vaak met klederdracht. Zodat de 

mensen iets kunnen voelen en zien. Zodat het dichterbij is dan alleen het object in de vitrine of 

het schilderij aan de muur. Het levert heel snel verhalen op als je een stuk stof hebt. 

 

Daphne: Inderdaad, het prikkelen van de zintuigen. Natura Docet Wonderryk Twente doet dit 

ook met geluid – muziek van vroeger – en geuren. 

 

Yvette: Geur kan natuurlijk best heel goed. We mogen geen geur meenemen het museum in. 

Maar dat doen we dan wel tijdens het beginpraatje in het museumcafé. Bijvoorbeeld met sterk 

geurende koekjes of geurbakjes. We proberen ook regelmatig liedjes van vroeger te zingen. 

Zingen en liedjes in het geheugen van vroeger blijken heel goed bewaard te zijn. Dat is één van 

de dingen die iemand met dementie het langst kan.  

 Wij zijn begonnen in september met het vragen bij de coördinatoren van de Onvergetelijk 

musea om meet-ups te houden. Een online gesprek om elkaar te helpen, omdat we allemaal de 

rondleidingen niet kunnen geven. Dat hebben we één keer gedaan. Toen hebben we onze ideeën 
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met elkaar gedeeld. Dit doen we weer op 30 november 2020. We vertellen waar het wel en niet 

lukt.  

Wat we bij het Zeeuws Museum hebben gedaan – dat hebben ook het Limburgs Museum, 

het Stedelijk Museum Amsterdam en het Van Abbemuseum – is dat we deelnemen aan een 

BelevenisTafel. Dat zijn 800 tafels in Nederland en België. Als er meer musea aan mee doen, is 

dat natuurlijk interessant. Dan kunnen ouderen vaker werken met Onvergetelijk musea. Nu 

zitten er vier musea in. Als er twaalf inzitten heb je meer keus. Daar was best interesse in toen we 

het eerste gesprek hadden. In ben heel benieuwd als we het tweede gesprek hebben, of er dan 

meer mensen aan deel gaan nemen. Het is een online omgeving, dus het wordt gesupport door 

internet. Mensen in het verzorgingshuis mogen samen aan zo’n digitale tafel zitten. 

 

Daphne: Zit het Onvergetelijk programma van die vier musea op alle 800 tafels?  

 

Yvette: Je krijgt een soort algemeen scherm en daar staat op Onvergetelijk Museum. Dan toets 

je daarop en dan krijg je op dit moment vier musea aangeboden. Elk museum heeft tien 

collectiestukken daarin. Dan kan je weer een laag dieper. Als je in die diepere laag bent, bij die 

collectiestukken, dan zie je bijvoorbeeld het schilderij van Michiel de Ruyter en dan staan daar 

zes of zeven goed zichtbare vraagtekens op die digitale foto. Als je die aanklikt, zit daar een 

vraag in die normaal een rondleider zou kunnen stellen.  

 

Daphne: Dus dat zijn dan de ondersteunende vragen. Er zaten ook beeld- en geluidsfragmenten 

bij als ik het goed heb gelezen. 

 

Yvette: Ja, dus een vraagteken kan een geluidsfragment zijn of een beeldfragment. Een ander 

vraagteken is een korte uitleg zodat de mensen die nog goed kunnen lezen het kunnen lezen of 

voor de activiteitenbegeleider zodat die begrijpt wat dit schilderij voorstelt en zodat die ermee 

kan helpen. Het is geschreven in eenvoudige taal en korte zinnen. In vijf à zes zinnen probeer je 

iets over de schilder of het schilderij te vertellen. Een stukje historie is dat. Dat is super leuk, want 

die vraagtekens staan over het hele beeld en dat is eigenlijk een soort verassing wat er dan 

uitkomt.  

 

Daphne: Wat maakt dit tot een succes? Vooral de belevenistafels. 

 

Yvette: Het wordt aangeboden als een spel. Op de tafel zit veel meer. Ook oude 

televisiefragmenten uit de jaren ’60 en ’70. Er zitten ook liedjes in van vroeger. Het biedt een hele 

hoop herinnering. Je kan terug naar de tijd waarin je vol in het leven stond; dat is een fijne 

herinnering, dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Mensen weten vaak ook wel antwoord te 

geven, dus ze voelen zich fijn op dat moment. Herkenning is ook heel belangrijk. Je ziet het ook 
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in musea die tentoonstellingen aanbieden van de jaren ’50, ’60, ’70, ’80. Dit zijn altijd heel 

goedlopende tentoonstellingen. Men kijkt blijkbaar graag terug op de tijd dat je jong was.  

Ga je dit onderzoek aanbieden aan de Vereniging Oud Hoorn? En dan hoop je dat zij met 

meer bagage de mensen in Hoorn zoveel mogelijk aan kunnen bieden? De afdeling Welzijn van 

de Gemeente zou dit ook kunnen vragen. Zijn er nog andere instituten? Ik vind het zo grappig 

dat de vereniging jou deze opdracht geeft, terwijl – je hebt hier in Zeeland bijvoorbeeld een 

vereniging, die heet de manteling, die organiseren activiteiten voor mantelzorgers om ze te 

ontlasten – andere instellingen ook heel blij zouden zijn met zo’n lijstje van wat je allemaal kan 

doen. En misschien is er iemand die zo’n onderzoek kan doen in Zeeland, dat lijkt me hartstikke 

leuk. Wij gaan vanaf 1 januari met een groot project beginnen rondom eenzaamheid. Dan willen 

we mensen die eenzaam zijn proberen te bereiken om die met activiteiten te ondersteunen. Ik 

kan me best voorstellen dat daarbij een student van de Reinwardt Academie stage bij kan lopen.  

Heb je nog wat aan ons stageverslag gehad?  

 

Daphne: Ik heb hem doorgelezen en de scenario’s vond ik wel interessant om te lezen. Ik weet 

verder niet of het iets bijdraagt aan het ontwikkelen van de activiteiten. 

 

Yvette: Wat interessant kan zijn is dat je de problematiek van een project hebt onderzocht. Dat 

is wat diegene heeft gedaan. Dat je dat in je verslag verwerken kan. Je kan wel iets aanbieden, 

maar het gaat niet vanzelf. En waarom gaat het dan niet vanzelf? Kennis van het netwerk, 

mensen bereiken, niet genoeg mankracht om te helpen. Dit soort vragen maken dat iets een 

succes is. 

 Hoe houd je de betrokkenheid van vrijwilligers? Hoe blijf je met elkaar in gesprek? Hoe 

kun je straks op de oude voet dingen weer oppakken? Vrijwilligersbeleid is een belangrijk ding 

om rekening mee te houden als je organisatie uit vrijwilligers bestaat.  
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Bijlage 7. Interview met Birgit Kreugel 

 

Museumprogrammeur, museumeducator en vrijwilligerscoördinator bij Museum Hoge 

Woerd – 24 november 2020 

           
 

Birgit heeft in 2010 het project ‘Terug naar toen’ ontwikkeld in opdracht voor Landschap Erfgoed 

Utrecht. Landschap Erfgoed Utrecht kreeg van de provincie een subsidie voor een programma 

met cultureel erfgoed en de zorg. Uiteindelijk ontstond het idee om reminiscentiekoffers te 

ontwikkelen en via de historische vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens & Leidsche Rijn te 

beheren en onder de aandacht te brengen. ‘Landschap Erfgoed Utrecht heeft het idee dus 

geïnitieerd. Er wordt altijd gezocht naar samenwerkingspartners om het project bij de juist 

doelgroep te krijgen. In een samenwerking, in dit geval met een historische vereniging, heb je 

een mooie plek van waaruit het bestaansrecht kan blijven houden’, aldus Birgit. 

Landschap Erfgoed Utrecht heeft vijf thema’s uitgekozen voor de reminiscentiekoffers: 

als kind (spel, vrije tijd, school), handen uit de mouwen (beroepen van vroeger), mijn mooiste 

dag (huwelijk, verjaardagen, bijzondere feesten), eet smakelijk (keuken, eten bereiden) en als je 

haar maar goed zit (hygiëne, uiterlijk, verzorging). ‘De onderwerpen van de koffers zijn vrij 

algemeen, maar je kunt het zo specifiek maken als je wilt. Maar dit zijn onderwerpen waarover 

iedereen mee kan praten. Het mooiste is als je kunt reageren op de dingen waar de mensen zelf 

mee komen. Als het Hoorn betreft, is het fijn als je een vrijwilliger of activiteitenbegeleider hebt 

die bekend is met de geschiedenis. Dat is fijn. Die kan dan inhaken op wat de mensen zeggen. 

Het doel is om herinneringen op te halen, daar een fijn gevoel bij te krijgen en gesprekjes aan te 

gaan met elkaar. Heel veel dieper hoef je naar mijn idee niet te gaan qua doel. Een fijn moment 

creëren dus. Als je ouder bent en een beetje vergeetachtig gaat het vooral nog om plezierige 

dingen doen en plezierige herinneringen ophalen; iets zelf kunnen vertellen over vroeger’, aldus 

Birgit. 

Birgit heeft bij de thema’s koffers gemaakt. Ze heeft het boek Terug naar toen gelezen, 

objecten, materialen en foto’s verzameld, koffers gevuld en handleidingen geschreven voor elk 

thema. Birgit: ‘Daarbij heb ik veel aan de historische vereniging gehad. Zij hadden veel objecten, 

foto’s en filmpjes. We hebben in elke koffer tien foto’s gedaan, waar mogelijk filmmateriaal op 

dvd en tien tot vijftien voorwerpen. De foto’s kunnen uit de omgeving komen. Het is dan leuk dat 

je misschien nog mensen daarop herkent. Voor dit soort projecten kan een vereniging natuurlijk 
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fondsen werven. Vaak hebben gemeentes ook geld voor bijzondere projecten. Verder kan je veel 

objecten vinden bij kringloopwinkels en op marktplaats’.  

Birgit: ‘De handleiding bestaat uit stukjes achtergrondinformatie en vragen als voorbeeld. 

Als jij andere vragen stelt en er andere verhalen naar boven komen, is dat even goed. Er is geen 

goed of fout. Het is juist heel geschikt om de dingen uit een bepaalde regio te gebruiken’. 

Het project heeft een tijd goed gewerkt. Birgit is bij een aantal bijeenkomsten geweest: 

‘Het concept is goed te doen voor activiteitenbegeleiders of vrijwilligers die thuis zijn in het 

werken met mensen met lichte dementie. Daar werkt het programma het mooist bij. De groepen 

moeten niet de groot zijn en de mensen moeten ongeveer hetzelfde niveau hebben. Je ziet dat 

mensen verhalen van vroeger weer naar boven kunnen halen, elkaar stimuleren en dat er 

gesprekjes ontstaan. Je kunt het natuurlijk ook prima doen met mensen die niet dementerend 

zijn’. De historische vereniging maakte gebruik van een uitleensysteem. Dit was onder de 

aandacht gebracht bij verpleeghuizen en verzorgingshuizen in de regio. De eerste keren ging er 

iemand mee met de koffers. Bij de projectsubsidie zat namelijk ook een promotiebudget 

waardoor er ook een vertelster naar de zorginstelling kon gaan. Deze vertelster had zich 

aangekleed als een personage uit de jaren ’30-’40. Daarna werden één of twee koffers 

achtergelaten. Er is dan een activiteitenbegeleidster of vrijwilligers vanuit de zorginstelling nodig 

om te werken met de koffers. Zorginstellingen konden de koffer voor een maand lenen. Ze 

kunnen meer dingen doen met de koffer dan er alleen spullen uit pakken. ‘Het is niet per se nodig 

dat er iemand vanuit de vereniging of het museum bij is. Maar als je het met een acteur kan 

aankleden is dat heel veel leuker’, aldus Birgit.  

Op een gegeven moment kwam het project stil te liggen. Birgit: ‘Eigenlijk moet je zo’n 

project elk jaar onder de aandacht brengen. Anders verwatert het gewoon. Dat hebben wij ook 

niet gedaan’. Museum Castellum Hoge Woerd wil het project weer nieuw leven in blazen. Hierbij 

wordt er nog steeds samengewerkt met de historische vereniging. Birgit: ‘In het museum heeft 

het project een centralere plek, is er een groter bereik en een groter bestand aan actieve 

vrijwilligers. De historische vereniging heeft best veel vrijwilligers, maar om dit soort zaken uit te 

voeren zijn er weinig gegadigden’. Het museum heeft het project dus overgenomen van de 

historische vereniging. Het wordt in de toekomst vanuit het museum aangeboden. 
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Bijlage 8. Open interview met Mirjam Eikelenboom 

 

Programmamanager Ouderen en Toegankelijkheid – 11 december 2020  

 

 
 

Daphne: Tijdens de workshops worden verschillende methodieken toegepast: vertellen, 

aanraken, doen, ervaringen delen. Zien jullie dit als de basis van een goede workshop? Wordt 

deze methodiek altijd toegepast? Wat is de succesfactor hierachter? 

 

Mirjam: Jazeker, we zorgen voor een goede afwisseling in werkvormen. Dat is voor elke 

doelgroep belangrijk, omdat je zo verschillende leerstijlen en voorkeuren aanspreekt, de 

workshop levendig houdt en de concentratie goed blijft. 

Het is denk ik handig als ik toelicht wat het verschil is tussen de reguliere workshops en de 

workshops voor ouderen. De docenten die de workshops geven zijn zelf kunstenaar. Wij denken 

dat dit een toegevoegde waarde heeft. Het belangrijkste verschil met de normale workshop is 

dat je niet de echte werken kan tonen. Er is wel gekeken naar hoe we een bijzondere sfeer neer 

kunnen zetten. Dat is een belangrijk element. We laten goede reproducties zien van het werk 

van Van Gogh. Het belangrijkste voor deze groep [ouderen in een zorginstelling] is niet het 

resultaat van het werk. Dit is het minst belangrijke. Bij de reguliere workshops is dit juist wel 

belangrijk. Het is wel een uitgangspunt voor de workshops van ouderen, maar het belangrijkste 

is dat de mensen even het gevoel hebben dat ze iets bijzonders en gezelligs meemaken, dat ze 

kunnen praten. We stellen vaak vragen die relateren aan de eigen ervaringen, zodat ze de kans 

krijgen om te vertellen. Dat is anders dan bij de reguliere workshops. Dat gezelligheidsaspect is 

een hele belangrijke. De tijd voor ouderen nemen en ze serieus nemen is belangrijk. Ouderen 

vinden het vaak spannend om werk te maken, omdat ze denken dat ze het niet kunnen of omdat 

het lijf niet goed meewerkt omdat ze trillen. Dat zijn allemaal redenen waarom ouderen best 

onzeker zijn. Het is ook zo dat de workshop is opgezet in kleine stapjes. Eigenlijk kun je niet 

falen. Dat is heel belangrijk. Zodat je op geen enkele manier denkt: ‘Ik doe het niet goed’ of ‘Ik 

ben niet goed genoeg’. Dat is natuurlijk altijd belangrijk bij een workshop, maar ik denk vaak dat 

de onzekerheid of onwennigheid groter is voor een oudere die meedoet vanuit een 

zorginstelling.  
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Daphne: Gebruiken jullie alleen op maat gemaakte reproducties van de schilderijen of ook 

beamers? 

 

Mirjam: Heel veel betaalbare beamers werken alleen als het heel erg donker is in een ruimte. En 

je weet vaak niet in wat voor ruimte je terecht komt. Je weet niet altijd of hetgeen je wilt laten 

zien zichtbaar is op de beamer. Je kunt ook voor iedere persoon een mapje maken met de 

afbeeldingen. Dit is coronaproof en zo kunnen de ouderen het goed zien.  

 

Daphne heeft haar eerste idee voor een workshop uitgelegd en vraagt hierop feedback. 

 

Mirjam:  

• Als het pakhuizen zijn kun je ook de kruiden laten ruiken. 

• Een zelfportret is een lastige. In onze ervaring vinden mensen het niet altijd leuk om 

zichzelf in hun oude zelf te tekenen. Een gezicht tekenen is uberhaupt wel een moeilijke 

opdracht. Bij een hoed of klederdracht kun je ook een heel mooi verhaal maken. Je kunt 

je ook op de kleding zelf concentreren zonder dat er per se een mens bij zit. Zet de hoed 

op een mannequin hoofd en concentreer je op hoe het licht op de hoed valt. Of focus je 

op het verschil in stof van bijvoorbeeld de hoed en de kraag. Dat zijn al best wel moeilijke 

opdrachten. 

• Wij beginnen echt met een krastekening. Ik zou niet gelijk te groot denken. We hebben 

ongeveer 20 minuten tot een half uur introductie. Daarna komen de eerste oefeningen. 

Met een kwartier evalutie, zodat mensen kunnen delen wat ze hebben gemaakt. Dan heb 

je nog maar een half uur over voor het (eind)kunstwerk. Dus qua materialen werken we 

bijvoorbeeld niet met verf in de huidige workshops. Eerder met houtskool of krijt. 

Aquarel zou wel kunnen, omdat het snel droogt. Ik zou het vooral niet te groot maken. 

• Wat we nu in onze nieuwe reeks willen doen is de ouderen drie kleine werken laten 

maken, zodat die in een soort reeks – leporello – neergezet kunnen worden.  

• Brieven workshop: introductie – schrijf een klein zinnetje op voor een brief aan een 

geliefde en maak er een klein tekeningetje bij. 

• Landschap en kleur: kijken naar werk – gevoelens die je erbij krijgt – keuzes die Van Gogh 

heeft gemaakt – kras heel snel een landschap (indeling, waar natuur, waar licht) / kleine 

compositie zonder kleur – hoe met kleur gevoel uitdrukken / kleur als thema toegevoegd / 

kleuren van Van Gogh – landschap van de geest maken / A4 / liggend of staand / gevoel 

kiezen met daarbij een kleur en dat in een landschap uitdrukken / bespreken 

kunstwerken. 

• Basisworkshop: krastekening met houtskool of grafietstift – inhoudelijk stukje – 

voorwerp tekenen (schaal met cirtroenen bijv. met oliepastel) – workshopdocent loopt 

rond, geeft tips en vertelde hoe Van Gogh het deed. 
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• Krastekening is om even los te komen, het materiaal te leren kennen. Wat gebeurt er als 

je harder of zachter drukt? Grote lijnen, kleine lijnen.  

• Doe een pilot. Test een paar dingen uit en kijk wat de beste optie is. 

Daphne: Objecten zijn dan dus makkelijker om na te tekenen. Dus een hoed, kraag, schaal van 

Delfs Blauw, wereldbol, verrekijker. Misschien in een samenwerking met het Westfries Museum, 

zodat de objecten echt aangeraakt en uitgedeeld kunnen worden.  

 

Mirjam: Jazeker. Maak wel duidelijk de keuze of het voor met mensen met dementie is of niet. Er 

is een soort training waarbij je kan ervaren hoe het is om ouder te zijn en beperkingen te hebben. 

Wij hebben dat gedaan in samenwerking met de participatiekliniek. Je wordt ook behandeld als 

oud. Je ziet slechter, hoort slechter en kan slechter bewegen door een bril, koptelefoon en 

gewichten aan je armen en benen. Dan gaan ze een rondleiding geven door een museum in ons 

geval. Hoezeer je ook denkt en snapt hoe je ouderen moet behandelen, dan pas snap je hoe 

vervelend het kan zijn. De organisatie heet ZorgVeilig. Het maakt je bewust van de situaties. 

 

Daphne: Hebben jullie aparte workshops voor mensen met dementie en zonder? 

 

Mirjam: In principe bieden wij het niet aan voor mensen met dementie. Dat verschilt nog wel 

eens. Dat er toch een groep is met ouderen met beginnende dementie. Maar vooral in het 

museum is het bij ons niet geschikt. In het museum was het daar altijd te druk voor. De 

workshopdocent hebben er wel veel ervaring mee. Het programma is erop ingericht dat je niet 

veel moet kunnen, dus dat helpt ook. In kleine stapjes is het ook voor mensen met dementie te 

volgen waar zij mee bezig zijn.  

 

 

 


