
 
 
 
 
 
 
 
Project /Afstudeeropdracht aangeboden! 
  
Wat:  Adviseren over succesvol kunst- en cultuuraanbod voor ouderen in gemeente 

Houten 
Periode:      2021 
Duur:    5 à 6 maanden 
Werktijden:  Overdag 
Dagen per week:  Minimaal 3, maximaal 5 dagen  
 
Achtergrond opdracht 
De gemeente Houten vindt cultuurparticipatie door ouderen belangrijk. Met het overkoepelende 
onderzoeksproject ‘Onvergetelijk Houten’ wordt gekeken hoe cultuur kan bijdragen aan betekenisvol 
contact tussen 65-plussers, welk aanbod voor deze doelgroep passend is en hoe de participatie door 
deze doelgroep vergroot kan worden. Het project combineert gemeentelijk cultuurbeleid en 
(innovatie op) het sociaal domein. Als onderdeel van ‘Onvergetelijk Houten’ is in 2019 de 
AdviesGroep Ouderen en Cultuur opgericht onder leiding van de cultuurmakelaar. De AdviesGroep 
maakt zich hard voor het realiseren, uitbreiden en verbeteren van het cultuuraanbod voor ouderen 
in Houten. Hoe zorgen we dat inwoners tevreden zijn en vaker mee kunnen doen? Wat werkt en wat 
schrikt af? Waar liggen kansen of drempels? De AdviesGroep heeft hiervoor een oriënterend 
onderzoek uitgevoerd, waar nu een vervolg aan gegeven gaat worden.  
 
Je maakt kennis met alle betrokken partijen: welzijnsstichting ‘van Houten&co’, Aan de Slinger, de 
cultuurmakelaar, de leden van de AdviesGroep, de afdeling Kunst & Cultuur van de gemeente 
Houten en de lokale (amateur)aanbieders van kunst en cultuur. Als stagiair(e) ga je zowel op kantoor 
als in het veld werken met en voor de doelgroep 65-plussers. 
 
Werkzaamheden: 
- Samenvatting maken van de kennis, ervaringen en leerpunten van ‘Onvergetelijk Houten’ d.m.v. 
gesprekken die je voert en beschikbare evaluatieverslagen; 
-  Samenwerken met de AdviesGroep: je zet vervolgonderzoek in gang n.a.v. hun oriënterend 
onderzoek. Speciaal gericht op de doelgroepen ‘beperkt kwetsbare’ en zorgbehoevende ouderen; 
- Situatiescan Houtense kunst- en cultuuraanbod voor ouderen: opstellen van vragenlijst, vragenlijst 
uitzetten en resultaten verwerken in een evaluatieverslag;  
- Advies uitbrengen over het cultuuraanbod aan ‘van Houten&co’, Aan de Slinger en de gemeente 
Houten (wethouder Kunst en Cultuur);  
- Uitbouwen van de samenwerking tussen het cultureel netwerk en de sector zorg; 
- Content maken ten behoeve van scholing van (mogelijke) aanbieders: do’s en don’ts. 
 
Functie-eisen: 
- Je volgt een relevante HBO of WO-opleiding,  3e of 4e jaars.  
- Betrokken, initiatiefrijk, leergierig, zelfstandig en stevig in de schoenen 
- Ervaring met Microsoft Office (m.n. Word, Excel, Gmail) 
- Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden 
- Reflectief vermogen 
- Gevoel voor humor  
- Je bent creatief, ziet kansen en ontwikkelt met gemak plannen voor een doelgroep. 



- Kunt schakelen tussen verschillende denkniveaus. Dus zowel strategisch/tactisch als 
operationeel; je vindt het leuk om te plannen en organiseren  
- Affiniteit met de wereld van kunst, theater en muziek. 

 
Over de organisaties 
Stichting 'van Houten&co' is de grootste welzijnsorganisatie in Houten. De stichting wil met haar 
inzet een maatschappelijke meerwaarde creëren voor de inwoners van Houten. Met ruim 550 
vrijwilligers, vele actieve inwoners en circa 30 medewerkers staat ‘van Houten&co’  
midden in de Houtense samenleving. De organisatie biedt inwoners de gelegenheid actief deel te 
nemen: welzijn voor elkaar. Stichting 'van Houten&co' wil de kracht in de samenleving aanboren 
en dit verzilveren in partnerschap met burgers, gemeente en organisaties. 
 
Stichting Aan de Slinger is de grootste culturele organisatie in Houten. Het aanbod bestaat uit 
theatervoorstellingen, films, festivals, events, cursussen en projecten. Bij Aan de Slinger werkt 
een cultuurmakelaar die ervoor zorgt dat kunst en cultuur zo goed mogelijk tot bloei komen in de 
hele gemeente. Ze helpt bij initiatieven, adviseert, inspireert, zorgt dat mensen met elkaar in 
contact komen en kijkt welke cultuurbehoeften er zijn in Houten. Cultuur kan mensen met elkaar 
verbinden en de betrokkenheid in een buurt vergroten.  

  
Wat bieden wij? 

• We bieden je een fijne, creatieve en leerzame werkomgeving met ruimte om te groeien. Je 
uitvalsbasis is Aan de Slinger; 

• Een spannende opdracht op het snijvlak van gemeente (wethouder Kunst & Cultuur, Zorg en 
Welzijn), theater (Aan de Slinger), welzijnsorganisatie (‘van Houten&co’), de AdviesGroep en 
culturele aanbieders; 

• Veel ruimte voor eigen initiatief;  
• Een stagevergoeding. 
 

Stuur je CV en motivatiebrief naar Bea Nederhoff (cultuurmakelaar) via 
cultuurmakelaar@aandeslinger.nl. Wil je meer informatie? Bel: 06-46161917.  
 
 


