ver
o
l
e
p
m
e
r
Samen de drparticipatie op latere leeftijd
Cultuu

Beste culturele speler
Het groter aantal ouderen en hun toenemende vitaliteit
brengt zowel uitdagingen als kansen mee voor het kunst- en
cultuurbeleid. Vele mensen boven zestig jaar willen blijven
participeren aan en actief zijn in de samenleving. Ze vragen
aangesproken te worden op hun competenties, zelfs als
sommige functies zijn afgenomen. Ze willen creatieve hobby’s
kunnen realiseren en wensen te genieten van allerlei kunst- en
cultuuruitingen.
Culturele participatie heeft een belangrijk aandeel in het
actief en zinvol ouder worden. Actor zijn in cultuur en
kunst(beoefening) – of het nu beeldende kunst, theater, dans,
zang of een andere kunstvorm betreft – is voor ouderen een
bron van expressie en zingeving en heeft een positieve impact
op de fysieke gezondheid en het psychisch welzijn. Deelnemen
aan en deelhebben in kunst en cultuur doen vele mensen
overigens graag samen met anderen, ook ouderen. Kunst- en
cultuurparticipatie bevordert zo de sociale cohesie.
Iedereen aan de cultuur dus!
Maar zo vanzelfsprekend is dat niet. Ouderen ervaren
drempels die hun participatie in de weg staan. De helft van
de zestigplussers participeert aan cultuur; dat betekent dat
de andere helft niet participeert. Slechts één derde bezoekt
meer dan twee maal per jaar een cultuurhuis. Er is dus nog
heel wat groeipotentieel voor de oudere generaties, zowel
op het vlak van ‘kijken en luisteren’ als in het ‘zelf creëren’.

Dit potentieel kunnen cultuurhuizen, lokale ouderenraden,
woonzorgvoorzieningen, gemeentelijke diensten, het deeltijds
kunstonderwijs, … benutten door samen de barrières die
zestigplussers ondervinden, weg te werken en ouderen
kansen te bieden. Met de ministers van Cultuur, Sven Gatz,
en Welzijn, Jo Vandeurzen, vind je alvast twee medestanders.
Zij ondertekenden samen het manifest van Long Live Arts en
trekken daarmee de kaart van een gezamenlijke beleidsaanpak.
Via sensibilisering en wederzijdse kennismaking tussen de
cultuur- en welzijnssector willen zij meer zestigplussers bij
kunst en cultuur betrekken.
Ook de Vlaamse Ouderenraad draagt bij. In ‘Samen de
drempel over’ vertellen zes ouderen hun verhaal. Zij delen
oplossingen voor de drempels die zij ondervonden om te
participeren aan cultuur. Het is een inspirerend instrument
dat je als organisatie helpt te reflecteren, te experimenteren
en te (co)creëren. Bouw samen met de ouderen een culturele
brug via de lokale ouderenraad, de ouderenverenigingen, het
lokaal dienstencentrum, het woonzorgcentrum en andere
organisaties in je gemeente. Zo evolueren jullie samen naar
een cultuurbeleid voor alle leeftijden.

Jul Geeroms				Mie Moerenhout
Voorzitter				Directeur

“Door offline informatie
blijf ik op de hoogte van
het cultuuraanbod.”
Jef, 84

Steeds meer wordt er geïnformeerd via internet, worden
speciale acties via sociale media in de kijker gezet, is informatie
onduidelijk of moeilijk te vinden, ... Duidelijke ‘offline’
informatie zoals posters, brochures, flyers, informatie in het
gemeentelijk informatieblad worden daarom door ouderen
enorm geapprecieerd. Bovendien willen zij ook tickets kunnen
kopen via een ticketbalie of een ‘ticketlijn’ waar men naar kan
bellen.
Als culturele speler is het interessant je activiteiten bekend te
maken bij woonzorgcentra, lokale dienstencentra, ouderenverenigingen, … Zij hebben vaak een eigen informatieblad
waarin jouw aanbod misschien wel een plek kan krijgen of zij
kunnen je drukwerk verspreiden.

“Dankzij de UiTPAS kan
ik een ticketje voor het
theater kopen.”
Aimé, 62
Als er een drempel gekend is, dan is het de kostprijs van
cultuur. Cultuur is (vaak) duur. Het armoederisico bij ouderen
ligt op 15%, ten gevolge van een laag pensioeninkomen. Een
aantal ouderen kan niet veel geld neertellen voor een ticket.
Bovendien blijft het niet bij een toegangskaartje. Parkeerplaats,
een buskaartje, de vestiaire, een drankje tijdens de pauze, …
doen de prijs oplopen.
Kortingen en tegemoetkomingen kunnen een antwoord
bieden. De UiTPAS is een interessant instrument om
kansengroepen, mensen die een financiële drempel ervaren,
toch de kans te geven tickets te kopen in musea, cultuur- en
kunstencentra, concertzalen, ... De UiTPAS heeft namelijk een
ingebouwd kortingsyteem dat mensen die er recht op hebben,
automatisch tickets verkoopt aan een lager tarief. Bovendien is
er een puntensysteem aan verbonden dat gebruikers voordelen
oplevert. Steden, gemeenten of regio’s die willen starten met
de UiTPAS kunnen terecht op www.uitpaspartner.be.
Daarnaast betalen ouderen die zelf kunst willen creëren en
daartoe bijvoorbeeld een opleiding volgen in het deeltijds
kunstonderwijs of lid zijn van een amateurkunstenorganisatie,
hoge inschrijvingsgelden en heel wat aan vervoer en materiaal.
Verminderde tarieven bieden hier hulp.

“In het museum is een
aanbod voor grootouders
met kleinkinderen.”
Ingrid, 64

‘Geen interesse’ is een vaak gehoorde reden om niet te
participeren aan cultuur. Niet toevallig, want heel veel ouderen
ontwikkelden geen culturele bagage tijdens hun opleiding. En
laat eerdere ervaringen nu net een basis zijn voor het verwerken
van culturele informatie. Ze zorgen voor een culturele bagage.
Hoe vroeger cultuurervaringen plaatsvinden, hoe meer men op
latere leeftijd geneigd is om aan cultuur te participeren.
Het is echter heel goed mogelijk dat ouderen via jongere
generaties kunst en cultuur ontdekken. Verschillende
generaties kunnen heel wat leren van elkaar en samen genieten
van cultuur. Een ideale gelegenheid dus om activiteiten in
levensloopperspectief te plaatsen, doorheen verschillende
leeftijdsgroepen.

“Ik kan niet meer naar
het museum, maar het
museum komt naar mij.”
Maria, 84

Door de afstand tussen de woonplaats en de locatie van de
culturele activiteit te verkleinen, zijn ouderen meer geneigd te
participeren. Er is nood aan lokale activiteiten omdat ouderen
makkelijker in hun eigen omgeving participeren. Als culturele
speler kan je eveneens met je werking buiten de muren treden
om een breder ouder publiek te bereiken. Werk als museum
bijvoorbeeld samen met een plaatselijk woonzorgcentrum om
een tentoonstelling te organiseren of bied als cultureel centrum
een filmprogramma aan in het lokaal dienstencentrum.
De bereikbaarheid van het cultuurhuis vraagt ook aanpassingen
op maat van ouderen. Het is bijvoorbeeld noodzakelijk dat het
einduur van de voorstelling of activiteit aangepast is aan de
laatste bus, tram of trein en dat er een halte in de onmiddellijke
omgeving van het cultuurhuis is. De aanwezigheid van
voldoende (fietsen)parking op korte afstand is ook belangrijk.
Een namiddagprogramma biedt daarom voor een aantal
ouderen meer participatiemogelijkheden. Voorzie dus een
combinatie van een namiddag- en avondprogrammatie.

“Door de grootletterboeken in de bibliotheek
kan ik terug genieten van
het lezen.”
Gerry, 72

Een minder goede gezondheid is een drempel die bij ouderen
vaker voorkomt dan bij jongere leeftijdsgroepen. Fysiek
gaat dit bijvoorbeeld over ademtekort, slechtziendheid,
slechthorendheid, het minder goed kunnen hanteren van
schildersmateriaal of een muziekinstrument, zich verplaatsen
naar activiteiten, ... Er zijn heel wat toegankelijkheidsoplossingen zoals een ringleiding, grootletterboeken en
Daisy-spelers, rolstoeltoegankelijkheid, …
Psychisch kunnen zaken zoals vergeetachtigheid of depressieve
gevoelens opduiken. Dit heeft gevolgen voor het onthouden
van teksten in een theatervoorstelling, het herinneren van
de locatie en het aanvangsuur, … Er zijn heel wat specifieke
hulpmiddelen om deze drempels weg te halen. Zo kan je als
cultuurspeler de keuze aanbieden om herinnerd te worden
via een telefoontje, theaterondertiteling voorzien, ‘simplified
stories’ van theaterteksten aanbieden, …

“Wij
leerden
elkaar
kennen
tijdens
een
concertuitstap van de
ouderenvereniging.”
Amanda, 76
Simone, 80

Participatie vraagt participerende anderen. Frequent contact
met vrienden, mensen met dezelfde interesses ontmoeten,
lid zijn van een vereniging, … zorgt ervoor dat ouderen
samen kunnen genieten van cultuur. De kans dat er een
volgende keer komt, is bovendien groter omdat er een grotere
overtuigingskracht is. Als culturele speler kan je hier op inzetten
door speciale vrienden- of groepsacties te ontwikkelen.
Bij actieve participatie, het zelf creëren, speelt de sfeer ook
een belangrijke rol. Bij een amateurkunstenorganisatie
of het deeltijds kunstonderwijs sluiten ouderen zich vaak
individueel aan, maar er ontstaat een band tussen de leden
en er worden zelfs vriendschappen gesloten. Door positieve
waardering en aandacht uit deze groep en daarbuiten zal de
oudere kunstbeoefenaar meer gemotiveerd zijn om te blijven
creëren. Toonmomenten waarop vrienden en familie worden
uitgenodigd, zijn hiervoor ook een stimulans.

Jef, Aimé, Ingrid, Maria, Gerry, Amanda & Simone deelden hun
verhaal. Nu is het aan culturele spelers om een gunstig klimaat
te scheppen voor ouderen zodat ook anderen dit kunnen
ervaren. Reflecteer, experimenteer en (co)creëer in je eigen
organisatie.

Reflecteer!
Stel je eigen organisatie in vraag. De oplossingen in deze
brochure zijn geen blauwdruk die gekopieerd kan worden. Het
is belangrijk de context, de eigenheid van jouw werking, in het
achterhoofd te houden. Misschien is een bepaalde drempel
meer aanwezig bij jouw werking en moet je daar sterker op
inzetten opdat meer ouderen kunnen genieten van het aanbod.

Experimenteer!
Al deze drempels gaan hand in hand. Vaak versterkt de
ene drempel de andere en komt men niet tot participatie.
Experimenteer met verschillende vormen om tot een ideale
mix van oplossingen te komen.

(Co)creëer!
Ga samen met ouderen uit je omgeving aan de slag. Zij zijn
experts, zij weten welke drempels het sterkst worden ervaren
en welke antwoorden daarop kunnen worden geboden. Betrek
hen bij je organisatie. Betrek ook andere partners die expertise
hebben, zoals woonzorgcentra, lokale dienstencentra,
ouderenverenigingen, het ouderenbeleid in de gemeente, …
Dat geeft een breed draagvlak.
De Vlaamse Ouderenraad ontwikkelde ‘De Cultuurscan’, een
handig en luchtig instrument voor lokale ouderenraden om
positieve en minder goede cultuurervaringen te verzamelen.
Als culturele speler is het zeer interessant de uitkomsten
hiervan te kennen.

Vlaamse Ouderenraad
De Vlaamse Ouderenraad is het officiële adviesorgaan
van de zestigplussers voor de Vlaamse overheid en het
overlegplatform van organisaties van en voor ouderen. Via een
informatieblad, een website, een nieuwsbrief, sociale media,
brochures en studiedagen informeert en sensibiliseert de
Vlaamse Ouderenraad.
De Vlaamse Ouderenraad zet elk jaar een Ouderenweekcampagne op over thema’s die ouderen na aan het hart
liggen zoals mobiliteit, gezondheid en zorg, wonen, …
en dit jaar: cultuurparticipatie in de eigen omgeving.
Tijdens de Ouderenweek, die plaatsvindt van 21 tot en
met 27 november 2016, organiseren heel wat lokale
ouderenraden, ouderenverenigingen, lokale dienstencentra en
woonzorgcentra activiteiten die kaderen in dit thema.

Blijf op de hoogte
Schrijf je in op de nieuwsbrief en volg de Facebookpagina om
op de hoogte te blijven.
Je kan je ook abonneren op het driemaandelijks informatieblad
Actueel.
De brochure ‘Samen de drempel over’ kan je digitaal raadplegen
op de website van de Vlaamse Ouderenraad, net zoals
‘De Cultuurscan’ voor lokale ouderenraden.

www.vlaamse-ouderenraad.be
info@vlaamse-ouderenraad.be
02 209 34 52 of 0472 44 53 13
www.facebook.com/ouderenweek
www.twitter.com/vl_ouderenraad

Deze brochure is een uitgave van de Vlaamse Ouderenraad vzw in het
kader van de Ouderenweekcampagne 2016.
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