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Aanleiding

Age Friendly Cultural Cities 2016
In 2016 was KunstRoute65 in samenwerking met Cultuur Eindhoven de aanjager binnen de pilot ‘Lang 
Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cultural Cities’ . Samen met cultuurpartners STRP, MU, Dutch Design 
Foundation en Mad Skills werden verschillende activiteiten voor AFFC 2016 georganiseerd (zie kader). Inhoudelijk 
waren deze projecten geslaagd, maar Eindhoven is nog niet ‘Age Friendly’. In 2017 bouwen we graag door op wat 
in 2016 en daarvoor is opgebouwd. De nadruk binnen AFCC 2017 ligt op duurzaamheid en borging. 

Met name de borging en het draagvlak binnen de gemeente Eindhoven vraagt verdere ontwikkeling, zeker 
in de verbinding die we zoeken met het sociaal en ruimtelijk domein. De contacten zijn er. Er is wederzijds 
enthousiasme. Nu komt het aan op het maken van échte verbinding en op het concreet maken van de 
samenwerking. Het winnende project van AFCC 2016 laat zien hoe het kan. De samenwerking in Amsterdam 
(OBA en FOAM) met Kunst en Cultuur én de GGD is een goed voorbeeld van hoe een sterk project ontschotting 
binnen een gemeente kan stimuleren. In Eindhoven zorgde AFCC 2016 voor eerste verkennende gesprekken en 
deuren die een beetje werden geopend. In 2017 bouwen we hier graag op door. 

Daarnaast heeft het zoeken naar financiering buiten het publieke domein en fondsen in 2016 nog geen concrete 
mogelijkheden opgeleverd. Ook hiermee gaan we in 2017 door. 
Inmiddels hebben er evaluatiegesprekken met alle cultuurpartners plaatsgevonden en hebben we in beeld wat 
er verbeterd kan worden, en wat iedere organisatie nodig heeft om ook ná AFCC 2017 door te blijven gaan met 
nieuwe cultuur voor ouderen. 
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Lang Leve Kunst. Eindhoven op weg naar 
Age Friendly Cultural Cities 2016 in vogelvlucht
 

Programma STRP
Bij STRP werkten twee teams rond onbekende vormen van muziek. De ene groep ouderen, die elk een 
muziekinstrument bespelen, werkten met muziekproducent Joris Tillmans. De andere groep bouwden samen met 
kunstenaar Ricky van Broekhoven een installatie die reageerde op muziektrillingen. Het eindresultaat was een live 
muziekperformance met live visuals van de installatie.

Programma MU
MU maakte een Reversed School programma, samen met studenten van de creatieve opleiding SintLucas en 
senioren van de KBO. Het programma begon met een filmmiddag met discussie, een 3-daagse cursus creatief 
programmeren en een presentatie. Er werd in tweetallen gewerkt: de oudere deelnemer werd door de student 
begeleid.

Programma Dutch Design Foundation 
DDF organiseerde in de aanloop naar de Dutch Design Week 2016 een viertal bijeenkomsten in buurthuizen voor 
ouderen. Eerst gaf een Eindhovense ontwerper een presentatie. Vervolgens maakten de deelnemers hun eigen 
agenda om wegwijs te worden binnen het overweldigende aanbod aan activiteiten van de DDW. Mooi resultaat: de 
organisatie ZuidZorg regelde een busje en ging tijdens de Dutch Design Week daadwerkelijk op pad met de ouderen 
en hun eigen gemaakte agenda.

Programma Mad Skills
Mad Skills werkte samen met zorginstelling Vitalis. Ze organiseerden op locatie ‘Wilgenhof’ een levendige 
presentatie over urban culture. Vervolgens namen zij ouderen mee op een bustour langs bijzondere graffiti- en 
street art plekken in Eindhoven. In twee bijeenkomsten konden de ouderen zelf graffiti leren spuiten.

Transformatie website KunstRoute65
KunstRoute65 transformeerde haar website voor AFCC 2016. Het bestaat nu uit drie delen: 1) een helder en 
actueel overzicht van vernieuwende activiteiten in Eindhoven. Voor dit onderdeel hebben we contact gezocht 
met het bestaande platform Uit in Eindhoven. De verkennende gesprekken zijn positief, de samenwerking wordt 
in 2017 concreet gemaakt. Vooruitlopend hierop vulde KunstRoute65 een pagina in de Uit in Eindhoven-krant 
van oktober. 2) een deel voor professionals met de ervaringen die KunstRoute65 heeft opgedaan op het gebied 
van onder meer als financiën, communicatie en praktische organisatie. 3) een database van (wijk)contacten 
zoals welzijnsorganisaties, buurtverenigingen, seniorencomplexen. Met filters kun je hier bijvoorbeeld zoeken op 
buurthuizen in stadsdeel Woensel-Noord. 

KunstRoute65 Manifestatie
Op 25 oktober organiseerde KunstRoute65 tijdens de Dutch Design Week een manifestatie. Een ochtend die draaide 
om innovatieve cultuur voor ouderen. Met presentaties, workshops en vooruitblikken. Ruim 125 deelnemers 
bezochten de manifestatie, onder andere cultuurprofessionals, zorg- en welzijnsprofessionals, ouderen en 
beleidsmakers.

Landelijke Manifestatie AFCC 2016 
Tijdens de landelijke manifestatie op 23 november in de Stadsschouwburg Utrecht gaf Tanja Mlaker, directeur van 
Cultuur Eindhoven, een korte toelichting over hoe Eindhoven invulling heeft gegeven aan AFCC 2016. Met de film 
‘De Nieuwe Rolverdeling’ van MU, twee STRP-deelnemers aan het woord en hun experimentele muziekperformance 
van STRP SENIOR.

Cultuur+Ondernemen
KunstRoute65 doorliep een traject met Cultuur+Ondernemen waarin alternatieve financieringsmogelijkheden 
buiten de incidentele kunstsubsidiëring werd verkend. Er vond een workshop plaats waarin KunstRoute65 een 
stakeholdersanalyse maakte en daarna volgden diverse gesprekken met bekende en nieuwe organisaties. 
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Doelstellingen en activiteitenplan AFCC 2017

Doelstellingen
De voor AFCC 2016 geformuleerde doelstellingen waren:
1. Ouderen zijn op de hoogte van culturele programma’s en activiteiten waar innovatie en verbinding tussen 

verschillende leeftijdsgroepen uit spreekt en doen hier regelmatig aan mee. Het gaat om zowel passieve als 
actieve cultuurparticipatie;

2.  Culturele instellingen hebben binnen hun reguliere programma’s een innovatief aanbod voor ouderen;
3.  Zorg- en welzijnsorganisaties en innovatieve culturele instellingen weten de weg naar elkaar te vinden. 

Zorg- of welzijnsorganisaties met een vraag voor een eigentijdse activiteit weten hiervoor de juiste culturele 
instelling te vinden. En culturele instellingen weten waar ze hun (nieuw) aanbod voor ouderen kunnen laten 
landen. 

Voor AFCC 2017 blijven deze doelstellingen actueel. We voegen er nog drie doelstellingen aan toe: 
1.  De voor AFCC 2016 geformuleerde doelstellingen verduurzamen door te onderzoeken hoe ook na afloop van 

AFCC 2017 dit structureel kan worden voortgezet:
a.  Welke activiteiten moeten worden voortgezet?
b.  Wie is/wordt verantwoordelijk voor de uitvoering?
c.  Welke partners/samenwerkingen zijn er nodig om de activiteiten voort te zetten?
d.  Bij welke stakeholders moet draagvlak worden gecreëerd om de activiteiten voort te kunnen zetten?
e.  Wat zijn de minimale kosten om de activiteiten voort te zetten?
f.  Hoe en waar kunnen deze financiële middelen worden geworven?

2.  Zichtbaarheid en positieve beeldvorming van activiteiten en effecten, zowel kwantitatief als kwalitatief, zijn 
belangrijk voor het realiseren van bovenstaande doelstellingen. Binnen AFCC 2017 is daarom een doel om de 
bekendheid en zichtbaarheid van vernieuwende ouderenactiviteiten te vergroten;

3.  Het verbreden van de aandacht voor ouderenparticipatie onder de overige culturele instellingen in Eindhoven 
door het actief delen van de expertise die inmiddels is opgedaan.

Activiteiten binnen AFCC 2017
KunstRoute65 en Cultuur Eindhoven zijn weer samen de trekkers van AFCC 2017 waarbij vooral KunstRoute65 
veel werk verzet ten aanzien van het begeleiden van activiteiten, deelnemers en de vier andere partners. Cultuur 
Eindhoven is meer de aangewezen partij om de verbindingen met de andere domeinen (met name binnen de 
gemeente) te gaan leggen. De activiteiten binnen AFCC 2017 zijn onder te verdelen in drie thema’s: 
 - het onderzoeken en aangaan van samenwerkingen; 
 - het onderzoeken en inbedden van programma’s in bestaande programma’s van cultuurpartners; 
 - de programma’s en activiteiten met deelnemers.

Onderzoek en opzetten van samenwerkingen
 - Uit in Eindhoven en KunstRoute65
 - Cultuur Eindhoven, KBO, Slimme en Gezonde stad en KunstRoute65
 -  Verschillende domeinen gemeente Eindhoven, Cultuur Eindhoven en KunstRoute65
 - Vrijwillige ouderen KunstRoute65 Kameraden als denktank
 -  Bedrijfsleven, Cultuur Eindhoven en KunstRoute65
 -  MU en 2 of 3 onderwijsinstellingen
 -  MU en minimaal 1 ouderen-hobbyclub
 -  DDF, ZuidZorg en minimaal 1 andere vergelijkbare zorgorganisatie
 -  Mad Skills en minimaal 2 organisaties die activiteiten inkopen
 -  STRP en minimaal 1 organisatie als inhoudelijk en financiële partner

We streven er naar dat de opgezette samenwerking ook worden geformaliseerd en bekrachtigd middels een 
intentieverklaring.
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Onderzoek en inbedding programma’s
 -  STRP: structurele inbedding van ouderenprojecten binnen programmalijnen
 -  MU: programma voor ouderen op een meer natuurlijke manier met het MU aanbod verbinden
 -  Mad Skills: commercieel uitzetten van ontwikkelde activiteiten
 -  DDF: inbedding DDW komt naar u toe binnen plan inclusieve publieksontwikkeling, met ouderen als denktank 

doordat het format binnen KunstRoute65 Kameraden wordt ontwikkeld 
De plannen voor inbedding worden geconcretiseerd binnen een meerjarenplan van iedere instelling. 

Projecten en activiteiten
 -  STRP: doorontwikkeling STRP SENIOR Muziek in vele vormen voor de STRP Biënnale 2017
 -  STRP: rondleidingen voor KunstRoute65 Kameraden* en andere geïnteresseerden uit de wijk
 -  MU: Building Conversation
 -  MU: project opgezet in samenwerking met een hobbyclub voor ouderen voor KunstRoute65 Kameraden* en 

andere geïnteresseerden uit de wijk
 -  DDF: DDW komt naar u toe 2017 op 3 locaties
 -  Mad Skills: Bustour met activiteit voor KunstRoute65 Kameraden* en andere geïnteresseerden uit de wijk

Aandachtspunten

Financiering
Het toegankelijk maken van activiteiten/organisaties voor ouderen kost extra geld. Tijdens AFCC 2017 zoeken 
we op verschillende manieren naar extra middelen. De cultuurpartners zoeken mogelijkheden binnen de eigen 
organisatie. Tegelijk zetten Stichting Cultuur Eindhoven en KunstRoute65 in op een oplossing op stadsniveau. 
Kan er een regeling ouderenparticipatie of inclusiviteit komen, in samenwerking met het ruimtelijk en 
sociaal domein? Zijn er verbindingen mogelijk buiten de gemeente zoals met coöperatie Slimmer Leven, 
een netwerk van technologische bedrijven, zorginstellingen, verzekeringsmaatschappijen, gemeenten en 
onderwijsinstellingen?
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Borging en draagvlak gemeente Eindhoven
Cultuur Eindhoven neemt voortouw in het verkennen en concretiseren van draagvlak en samenwerking rondom 
ouderenparticipatie binnen de gemeente Eindhoven. Samenwerking met andere domeinen en bedrijfsleven is 
daarbij essentieel, zeker om tot structurele en haalbare financiering te komen. 

Zichtbaarheid en draagvlak
Het draagvlak voor de activiteiten kan vergroten door het zichtbaar maken van effecten, zowel kwantitatief als 
kwalitatief. Het door Sinzer georganiseerde SROI-traject kan hier zeker een bijdrage aan leveren, maar het zijn 
volgens ons vooral de nog op te zetten of te verstevigen samenwerkingen die ons inzicht moeten geven wat 
en hoe we dit zichtbaar moeten maken. Als vanzelfsprekend denken we dat Uit in Eindhoven, met wie we al in 
gesprek zijn, hier een rol in kan vervullen.

Uitvoering KunstRoute65

KunstRoute65 is aanjager en verbinder in het Age Friendly maken van cultureel Eindhoven. Het uitgangspunt is 
echter dat de functies en activiteiten van KunstRoute65 uiteindelijk worden overgenomen door het bestaande 
veld. Dat is ook terug te zien in de doelen en activiteiten van AFCC 2017, en de (vernieuwde) werkwijze van 
KunstRoute65.

KunstRoute65 Kameraden
De hoofdinsteek om te borgen en te verduurzamen binnen het traject van AFCC 2017 loopt parallel met een 
nieuwe aanpak van activiteiten organiseren waarin verduurzamen en borgen ook centraal staat: KunstRoute65 
Kameraden. Van december 2016 t/m september 2017 organiseert KunstRoute65 niet langer aanbodgerichte 
programma’s. We brengen enthousiaste KunstRoute65-deelnemers bij elkaar, koppelen hen aan een cultuurcoach 
van een van de cultuurpartners en we coachen en ondersteunen hen bij het ontwikkelen en uitvoeren van een 
activiteit voor hun wijk. De vrijwillige ouderen noemen we Kameraden, en we geven hen ervaring, handleidingen, 
hulpdocumenten en contacten zodat zij na afloop van het project genoeg kennis, handvatten en enthousiasme 
hebben om hier zelfstandig (in samenwerking met buurtorganisaties en cultuurpartners) mee door te gaan. 
Omdat de doelstellingen en aanpak hand in hand gaan met de hoofddoelstelling van AFCC 2017, hebben wij deze 
plannen en activiteiten zo goed mogelijk met elkaar verbonden. 
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KunstRoute65 wijst de weg
KunstRoute65 heeft een agendafunctie. We houden ons opgebouwde bestand op de hoogte van actuele 
activiteiten en bereiken steeds nieuwe deelnemers. Binnen AFCC 2017 onderzoeken we hoe we deze functie 
kunnen onderbrengen bij Uit in Eindhoven. Hoe maken we Uit in Eindhoven Age Friendly? Welke taken en 
middelen horen daarbij? Moeten we de KunstRoute65-bustours als communicatiemiddel in stand houden, 
omdat we hier zoveel ouderen mee hebben bereikt? Wie voert deze taken uit? Wat zijn de minimale benodigde 
financiën? En waar kunnen we deze vinden (voor meerdere jaren)? 

KunstRoute65 deelt kennis en netwerken
Voor AFCC 2016 is de KunstRoute65-website omgebouwd waardoor onze kennis en ons netwerk breed 
toegankelijk werd. Maar we zien ook het belang van bijeenkomsten om het thema letterlijk levendig te houden. 
Ook deze rol willen we onderbrengen bij een bestaande organisatie/platform. Cultuur Eindhoven heeft 
aangegeven dat zij themabijeenkomsten willen organiseren en best practices en tips op hun website willen 
publiceren. Andere mogelijke partners zijn KBO (Brabant) of ander Eindhovens netwerk. 

Uitvoering STRP SENIOR

Onderzoek en inbedding programma’s
STRP ontwikkelt een stramien waarin de oudere doelgroep wordt betrokken binnen reguliere programma’s en 
activiteiten, onder voorbehoud van financiering. Er komt een structureel aanbod van voor ouderen toegankelijke 
programma’s en deze programma’s hebben een duidelijke link met andere STRP-programma’s. 

Onderzoek en opzetten van samenwerkingen
STRP onderzoekt of er een samenwerking kan worden opgezet met een partner die zowel inhoudelijk als 
financieel bijdraagt aan het project. STRP denkt daarbij aan een technologisch bedrijf dat belang heeft bij 
technologie-acceptatie onder ouderen.
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Activiteiten
 - STRP bouwt verder op het project van AFCC 2016 Muziek in vele vormen. Bij de doorontwikkeling wordt de 

installatie zo gemaakt dat hij past binnen het programma van de STRP Biënnale 2017. In de doorontwikkeling 
wordt bovendien een koppeling gemaakt met een van de artiesten van het Ambient Afternoon elektronische 
muziekprogramma.

 - STRP gaat rondleidingen organiseren voor ouderen tijdens de STRP Biënnale. De rondleiding wordt onderdeel 
van een traject van KunstRoute65 Kameraden. 

Uitvoering MU

Onderzoek en inbedding programma’s
MU constateerde dat de programma’s die ze voor ouderen (en andere specifieke groepen) organiseren steeds 
meer op zichzelf staan. Ze zijn druk bezig geweest met het verfijnen van hun methodiek en samenwerking met 
externe partijen. In 2017 onderzoekt MU hoe de programma’s voor ouderen op een meer natuurlijke manier met 
het MU-aanbod verbonden kan worden. 

Onderzoek en opzetten van samenwerkingen
MU wil reverse mentoring (oud leert van jong) als methodiek blijven toepassen voor hun ‘age friendly’-
programma’s. Uitdaging daarbij is vooral het blijven vinden van opleidingen en studenten. Een toevallige 
ontdekking tijdens AFCC 2016 deed MU beseffen dat er meer aansluiting met ouderen te vinden is om datgene 
wat ouderen al doen als uitganspunt te nemen voor nieuwe workshops. Dit verknopen zij met hun activiteit 
binnen KunstRoute65 Kameraden, niet alleen door de vraaggerichte aanpak, maar ook door samen te werken 
met hobbyclubs.

Activiteiten
 - Binnen KunstRoute65 Kameraden zoekt MU samenwerking met een hobbyclub om dat wat zij doen te 

verbinden met de creativiteit en technologie van jonge studenten. 
 - MU zet een gespreksmethodiek op om de samenwerking tussen jong en oud beter faciliteren. Dat doet ze 

samen met theatermaakster Lotte van den Berg die samen met beeldend kunstenaar Daan ‘t Sas het project 
‘Building Conversation’ ontwikkelde. Vanuit een grote interesse voor gesprekstechnieken uit verschillende 
culturen en vanuit een nieuwsgierigheid naar de werking van het gesprek als plek voor ontmoeting, doen zij 
onderzoek naar: ‘Hoe spreken we met elkaar en hoe zouden we met elkaar kunnen spreken?’.  MU denkt dat 
Building Conversation veel kan betekenen voor de ontmoeting tussen generaties. Deze aanpak moet ervoor 
zorgen dat eventueel gedeelde interesses en achtergronden van de verschillende generaties naar boven 
komen. Tot nu toe werd dit overschaduwd door de focus op kennisoverdracht. 

Uitvoering Dutch Design Foundation

Onderzoek en inbedding programma’s
DDF werkt aan een plan voor inclusieve publieksontwikkeling. Binnen AFCC 2017 onderzoekt DDF hoe ‘DDW 
komt naar u toe’ hierin een vaste plaats kan krijgen. Het doorontwikkelde format is wellicht ook in te zetten voor 
andere moeilijk te bereiken doelgroepen.

Onderzoek en opzetten van samenwerkingen
Met een tweede editie ‘Dutch Design Week komt naar u’ toe voor AFCC 2017 wil DDF de samenwerking met 
ZuidZorg verstevigen. ZuidZorg heeft al toegezegd om weer vervoer te organiseren voor enthousiaste deelnemers 
om samen ook daadwerkelijk de DDW te bezoeken.
Daarnaast wil DDF komend jaar meer partners als ZuidZorg vinden, zodat er nog meer ouderen kunnen worden 
bereikt en het programma niet afhankelijk is van een partner.
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Activiteiten
 - ‘DDW komt naar u toe’ bij drie verschillende Groet en Ontmoetpleinen van ZuidZorg, met een interactieve 

presentatie door een Eindhovense ontwerper en het samenstellen van een persoonlijke DDW-agenda. 
 - Voor het doorontwikkelen van het programma verknoopt DDF dit onderdeel aan KunstRoute65 Kameraden. 

Samen met deelnemers van AFCC 2016 en eventuele andere geïnteresseerden uit de wijk bedenken de 
Kameraden samen met DDF een verbeterde vorm.

 

Uitvoering Mad Skills

Onderzoek en inbedding programma’s
Mad Skills onderzoekt of ze de activiteiten die ze de afgelopen jaren hebben ontwikkeld commercieel kunnen 
uitzetten bij bijvoorbeeld ouderenverenigingen, welzijnsorganisaties en gemeenten. Hiervoor zijn contacten en 
een helder portfolio nodig.

Onderzoek en opzetten van samenwerkingen
Voor AFCC 2017 wil Mad Skills minimaal twee sparringpartners vinden voor het nog op te zetten portfolio en het 
daadwerkelijk inkopen van een of meerdere activiteiten.

Activiteiten
 - Een bustour is een groot succes, maar deelname aan een workshop is een drempel. Daarom combineert Mad 

Skills deze voor AFCC 2017 in een: een excursie met een actief onderdeel. Ouderen bezoeken bijvoorbeeld 
een show van breakdancegroep The Ruggeds en kunnen aansluitend meedoen met een kort actief 
programmaonderdeel. 

 - Net zoals STRP verknoopt Mad Skills dit idee met KunstRoute65 Kameraden. De vrijwillige Kameraden en hun 
buurtgenoten doen mee aan de excursie+ en worden ondertussen geënthousiasmeerd voor een latere Mad 
Skills-activiteit in hun wijk.


