Impactmeting
De effecten van een museumdag op ouderen
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Impactmeting Museum Plus Bus
Om goed voorbereid te zijn op de veranderende
samenleving, wil de Museum Plus Bus meer inzicht
krijgen in de leefsituaties en motivaties van deel
nemers. Bovendien wil de Museum Plus Bus de
effecten van de uitstapjes naar het museum op
deelnemers beter begrijpen.
Avance voerde daarom in opdracht van de Museum
Plus Bus een impactonderzoek uit. In dit rapport
worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd.
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Leeswijzer
Het rapport bevat de belangrijkste bevindingen en
conclusies van het onderzoek naar de impact van
de Museum Plus Bus. In hoofdstuk 1 en 2 staan de
uitgangs-punten voor het onderzoek beschreven.
Hoofdstuk 3, 4 en 5 beschrijven de belangrijkste
resultaten van de deelonderzoeken, die samen de
onderbouwing voor de conclusies vormen in hoofd
stuk 6. De bijlage gaat dieper in op de steekproef,
de onderzoeksmethoden en de resultaten.
zomer 2017
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Voorwoord

Tien jaar geleden staken zeven museumdirecteuren de koppen bij elkaar
om te brainstormen over ouderen en kunstparticipatie. In hun musea
liepen de directeuren wel de vitale, net-gepensioneerde 65-plussers tegen
het lijf, maar niet de minder mobiele senioren van ons land. Daar moest
verandering in komen, want kunstbeleving is onmisbaar voor mensen van
alle leeftijden. Kunst kan juist aan de meer kwetsbare personen plezier,
verrijking of zelfs troost bieden.
Onderzoek toont aan dat een geringe mobiliteit vaak gepaard gaat met
een minder groot sociaal netwerk en een vergrote kans op eenzaamheid.
De Museum Plus Bus is er op gericht de mobiliteit onder senioren te
vergroten, het sociale contact te stimuleren en de kunstbeleving te
intensiveren.
Elke dag rijdt er een bus vol met enthousiaste senioren door Nederland.
Het is bijna onvoorstelbaar hoeveel blije gezichten dat tot nu toe al heeft
opgeleverd; ruim 125.000. Maar meer dan blije gezichten alleen, levert
het de deelnemers nieuwe ervaringen en verhalen op om met elkaar en
familie te delen. Bovendien stimuleert het initiatief ouderen om na te
denken over hun relatie tot kunst; voor de één is het een eerste en
verrassende kennismaking, voor de ander een weerzien na tientallen
jaren met bijvoorbeeld een Van Gogh.
Zo gaan nieuwe ontdekkingen en nostalgie hand in hand bij de Museum
Plus Bus. Om meer zicht te krijgen op de individuele wensen van de
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deelnemers en de impact van de uitstapjes op hen, heeft de Museum
Plus Bus samen met onderzoeksbureau Avance onderzoek gedaan naar
– én met – de deelnemende senioren. Het resultaat hiervan presenteren wij
met trots in deze uitgave.
Tot slot gaat onze dank uit naar de deelnemers van de BankGiro Loterij.
Zonder hen waren de uitstapjes voor ouderen niet mogelijk geweest en
dankzij hen kijken senioren in Nederland elke dag weer uit naar al het moois
dat onze musea te bieden hebben.
Namens bestuur en team van de Museum Plus Bus,
Paul Mosterd
Voorzitter Museum Plus Bus
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Hoofdstuk 1

De Museum
Plus Bus
In dit hoofdstuk worden eerst de doelen en
activiteiten van de Museum Plus Bus toegelicht.
Op basis van literatuuronderzoek worden daarna
de belangrijkste kenmerken van de beoogde
doelgroep – senioren in Nederland – geschetst.
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De Museum Plus Bus

Deelnemende musea
Cobra Museum voor Moderne Kunst
Gemeentemuseum Den Haag
Hermitage Amsterdam
Joods Historisch Museum
Kröller-Müller Museum
Mauritshuis

Ik was nog net niet hardop aan het zingen vertelde een 95-jarige deel
neemster na afloop van haar bezoek aan het Cobra Museum. De vrouw
uit Rotterdam besloot enkele jaren geleden tot een teruggetrokken
bestaan, maar een leven in de luwte deed haar fysieke en sociale situatie
weinig goeds. ‘Ik dacht: ik vind het hier in het woonzorgcentrum ook wel
best. Maar tegelijkertijd dacht ik: nee, dit gaat fout. Zolang je leeft hoor
je erbij.’
De Museum Plus Bus brengt sinds 2008 senioren naar het museum
die niet of nauwelijks zelfstandig op stap kunnen. Door middel van haar
activiteiten wil de stichting een bijdrage leveren aan de kunstparticipatie
van 70-plussers. Zo wil de Museum Plus Bus ouderen stimuleren actief
te blijven in het dagelijks leven.

Museum Boijmans Van Beuningen
Museum Het Valkhof
Museum TwentseWelle
Nederlands Openluchtmuseum
Rijksmuseum
Van Gogh Museum
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Wijzigingen in het zorgstelsel leiden momenteel tot langer thuiswonende
senioren. De groep thuiswonende senioren zal groter worden door de
verdere vergrijzing. De Museum Plus Bus is zich ervan bewust dat zij haar
activiteiten moet blijven ontwikkelen en verbeteren om deze ‘doelgroep
in beweging’ in de toekomst optimaal van dienst te zijn.

Uitgebreide rondleiding
De dag op stap met de Museum Plus Bus begint met het ophalen van de
senioren in hun woonplaats. Bij aankomst in het museum krijgt de groep
een kopje koffie en vervolgens een rondleiding. Tijdens de rondleiding
zien deelnemers de belangrijkste werken uit de verschillende musea.

In het Rijksmuseum staat men bijvoorbeeld uitgebreid stil bij
De Nachtwacht van Rembrandt en in het Gemeentemuseum leren
deelnemers over de moderne kunst van Piet Mondriaan aan de hand
van zijn Victory Boogie Woogie.
Er wordt gezamenlijk geluncht en voor vertrek kunnen de ouderen
zelfstandig door het museum wandelen, bijvoor-beeld om nog eens
terug te gaan naar de hoogtepunten uit de vaste collectie, of een tijdelijke
tentoonstelling te bezoeken. De deelnemers worden de hele dag begeleid
door een gastheer of -vrouw en de buschauffeur.

Kosteloos bezoek
De Museum Plus Bus richt zich op senioren van 70 jaar en ouder.
Ouderen van 65 tot 70 jaar die niet meer zelfstandig naar het museum
kunnen, mogen ook mee met de bus. Om zoveel mogelijk senioren te
bereiken, geeft de Museum Plus Bus mensen die de afgelopen twee
jaar niet mee zijn geweest voorrang.
De dag wordt kosteloos aangeboden, alleen de lunch is voor eigen
rekening. Dit is mogelijk dankzij de deelnemers van de BankGiro Loterij.

In cijfers
Landelijk project

10.304

deelnemers tijdens

262

ritten in de periode
januari–oktober 2016

13.463

museumbezoeken per jaar (gem.)

2.535

busritten sinds 2008

114.439

museumbezoeken sinds 2008
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De Museum Plus Bus

Senioren
in Nederland

Hoewel de doelgroep van de Museum Plus Bus breed is, zijn er een
aantal specifieke uitdagingen voor senioren in Nederland. Deze
uitdagingen zijn verder verkend aan de hand van literatuuronderzoek.
Ervaren eenzaamheid, de mate van mobiliteit, de financiële situatie
van ouderen en de affiniteit met kunst worden hieronder toegelicht.

Gevoelens van eenzaamheid

In cijfers

3 miljoen
65-plussers in 2015

Prognose: 3,6 miljoen 65-plussers
in 2025
50% van de 85-plussers voelt zich
matig tot sterk eenzaam
50% van de zelfstandig wonende
75-plussers ervaart lichamelijke
beperkingen
41% van de 65+ vrouwen moet
rondkomen van alleen de AOW
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Met het groeiende aantal senioren in Nederland – van 3 miljoen
65-plussers in 2015 tot 3,6 miljoen in 2025 (Duin en Stoeldraijer, 2014) –
neemt ook de kans op meer eenzaamheid toe. Uit onderzoek blijkt dat
gevoelens van eenzaamheid snel toenemen na het zeventigste levensjaar
(RIVM, 2013). Van de 85-plussers voelt ongeveer de helft zich matig of
sterk eenzaam (Zantinga, Van der Wil, Van Wieren en Schoemaker, 2011).
De toegenomen eenzaamheid valt te verklaren door een afnemende
mobiliteit en zelfstandigheid, en door het feit dat in deze levensfase
partners en andere leeftijdsgenoten komen te overlijden (Zantinga,
Van der Wil, Van Wieren en Schoemaker, 2011).

Geringere mobiliteit
Mobiliteit speelt een rol bij gevoelens van eenzaamheid. Wanneer mensen
niet meer kunnen gaan en staan waar ze willen, vergroot dit de kans op
een sociaal isolement en op een eenzamer bestaan. Ongeveer de helft
van de zelfstandig wonende 75-plussers ervaart lichamelijke beperkingen
in het dagelijks handelen (CBS, 2016). Vooral beperkingen als gevolg van
ziekten vormen een belangrijk obstakel voor een zelfstandig leven (VWS,

2011). In zorginstellingen is het aandeel senioren met een lichamelijke
beperking nog veel hoger.
Lichamelijke beperkingen en een geringere mobiliteit zorgen ervoor
dat mensen minder gemakkelijk buiten de deur activiteiten ondernemen.
Musea merken dit ook aan hun bezoekers: ten opzichte van de gehele
bevolking is het percentage van 65-plussers dat minimaal één keer per
jaar een bezoek brengt lager, namelijk 41 procent tegenover 49 procent.
Dit heeft niet zozeer te maken met onwil, maar hoofdzakelijk met een
minder grote vrijheid om zich gemakkelijk te verplaatsen van huis naar
elders (Cultuur in Beeld, 2014).

‘Eens in de maand loop ik nog een rondje
buiten, maar dat wordt ook minder. Er is een
klein paadje waar ik naar boven kan lopen
met de rollator en dan is het rondje een beetje
korter. Dan kan ik het nog halen.’
deelneemster (95 jaar)
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Financiële beperkingen
Naast gevoelens van eenzaamheid en een geringere mobiliteit kunnen
beperkte financiële middelen een obstakel vormen om deel te blijven
nemen aan activiteiten die het leven cultureel verrijken.
Hoewel 65-plussers steeds vaker een beroep kunnen doen op een
aanvullend pensioen, is er nog altijd een aanzienlijk deel dat alleen van
de AOW rond moet komen. Vooral onder vrouwen is dit percentage hoog:
41 procent (CBS 2012).

De rol van kunst
Toch is het juist belangrijk dat senioren in staat worden gesteld om
in contact te blijven komen met kunst en cultuur. Een slinkend sociaal
netwerk als gevolg van het overlijden van leeftijdsgenoten en een
geringere mobiliteit zal senioren in veel gevallen aanmoedigen om op
zoek te gaan naar andere vormen van zingeving. Was het leven in eerste
instantie vooral waardevol vanwege sociale contacten, nu kan het
eventueel ontstane vacuüm gevuld worden met kunst ter bevordering
van welzijn. Het delen van ervaringen en het voeren van inhoudelijke
gesprekken naar aanleiding van bijvoorbeeld een museumbezoek kan
mensen cultureel verrijken en inspireren (Hortulanus, 2012).
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Hoofdstuk 2

Het onderzoek

In dit hoofdstuk wordt de opzet van het
onderzoek beschreven. Eerst gaan we
dieper in op de onderzoeksvragen en de
vooraf geformuleerde mogelijke effecten
van de Museum Plus Bus op de deelnemers.
Daarna beschrijven we het onderzoeksproces
en de gebruikte onderzoeksmethoden.
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Het onderzoek

Wat is er
onderzocht?

De Museum Plus Bus biedt kwetsbare ouderen die niet meer zelfstandig
een museum kunnen bezoeken een culturele dag uit aan. Om inzicht te
krijgen in de impact van de Museum Plus Bus richtte Avance zich op drie
onderzoeksvragen:
1 In hoeverre bereikt de Museum Plus Bus de doelgroep?
2 Welke motivatie en verwachting hebben deelnemers vooraf en in
welke mate wordt aan deze verwachtingen voldaan?
3 Welke effecten heeft een dag op stap met de Museum Plus Bus
op de deelnemers?
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1 Het profiel van de deelnemers
• Algemene kenmerken
• Mate van mobiliteit
• Sociale situatie en gevoelens van eenzaamheid
• Financiële situatie
De onderzoeksresultaten over dit onderwerp zijn te
vinden in hoofdstuk 3.

2 Motivaties, verwachtingen en ervaringen
van de deelnemers
• Motivatie en verwachtingen
• Ervaringen
• Waardering van de dag
De onderzoeksresultaten over dit onderwerp zijn te
vinden in hoofdstuk 4.

3 Effecten van het uitje op de deelnemers
• Voor- en napret
• Sociale contacten en perceptie van eenzaamheid
• Voelen zich ondernemender
• Groeiende interesse in kunst en cultuur
De onderzoeksresultaten over dit onderwerp zijn te
vinden in hoofdstuk 5.

‘Ik ben 24/7 mantelzorger voor mijn man,
maar had vandaag vervanging geregeld.
Zodoende kon ik zelf genieten van dit leuke
en leerzame uitje.’
deelneemster (91 jaar)
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De mogelijke
effecten

De eerste stap in het onderzoeksproces was het formuleren van de
mogelijke effecten van de Museum Plus Bus op de deelnemers. De
mogelijke effecten zijn schematisch en versimpeld weergegeven in
de effectenkaart hiernaast. Deze laat zien hoe de activiteiten van de
Museum Plus Bus kunnen leiden tot concrete resultaten en uiteindelijk
tot effecten op de ouderen.
De redenering van de effectenkaart is als volgt: door senioren in een
culturele omgeving bijeen te brengen, doen zij sociale contacten op
en gaan zij zich meer interesseren in kunst en het maken van uitstapjes.
Ook beleven de deelnemers een mooie dag, waar ze naar toe leven
en achteraf nog veel napret aan beleven.
Deze effectenkaart vormt de basis voor het beantwoorden van
onderzoeksvraag 3. De mogelijke effecten zijn getoetst bij de
deelnemers door middel van vragenlijsten en interviews.
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Effectenkaart

Hogere
effecten

Effecten

Activiteiten

Senioren krijgen een
grotere interesse in
kunst en cultuur

Senioren
worden
ondernemender

Senioren komen in aanraking met
kunst of cultureel erfgoed

Senioren
ervaren vooren napret

Senioren ervaren
een geluksgevoel

Senioren gaan met de bus naar het
museum (rondleiding, winkel, restaurant)

Senioren zijn
tijdelijk minder
eenzaam

Senioren doen
sociale contacten op

(Geïsoleerde) senioren gaan een
dagje op stap in een groep

Figuur 1: Effectenkaart van de Museum Plus Bus
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Wie deden
er mee?

Aantal groepen
Alle 30 groepen die in de periode van 13 tot en met 1 juli 2016 met de
Museum Plus Bus meegingen, zijn gevraagd mee te werken aan het
onderzoek. Hiervan hebben 26 groepen daadwerkelijk meegedaan.
Dit komt neer op een totaal van 485 respondenten.

Soorten groepen
Deelnemers van de Museum Plus Bus melden zich aan in een groep.
Er zijn in principe drie soorten groepen die zich aanmelden:
• Ouderenbonden
• Woonzorgcentra
• Zonnebloem-verenigingen
De 26 groepen vertegenwoordigen deelnemers uit zowel de stad
als van het platteland: 10 groepen kwamen uit een dorp of kleine
stad (minder dan 20.000 inwoners), 7 groepen uit een middelgrote
stad (20.000-50.000 inwoners) en 9 groepen kwamen uit een stad
met meer dan 50.000 inwoners.

In cijfers

485

26

89

9

70

intake-vragenlijsten

deelnemende groepen

telefonische interviews

diepte-interviews

telefonische vervolg
interviews
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Onderzoeksproces
1

In kaart brengen van de mogelijke effecten op senioren

2

Het invullen van een intake-vragenlijst voor het uitje

3

Telefonisch interview direct na het uitje

4

Beperkt aantal diepte-interviews (week na uitje)

5

Analyse van de bevindingen

6

Discussie over bevindingen in sense-making sessie

7

Tussen rapportage

8

Telefonisch vervolginterview 3 maanden na het uitje

9

Definitieve analyse en rapportage

19

Het onderzoek

Wat
vroegen we?

1. Intake-vragenlijst
Alle individuele deelnemers is gevraagd om voor het uitje een korte
schriftelijke vragenlijst in te vullen. Deze zijn ingeleverd bij de begeleider.
Hierin werd informatie over zowel hun profiel als hun verwachtingen
gevraagd. Uiteindelijk hebben 485 van de 889 deelnemers deze lijst
ingevuld. De steekproef geeft hiermee een representatief beeld van
mensen die meegaan met de Museum Plus Bus.
Onder ouderenbonden was de respons hoger. Dit kan geleid hebben tot
een kleine bias. Aangezien deelnemers via ouderenbonden relatief jong
waren, is het mogelijk dat de deelnemers in realiteit ouder en mogelijk
kwetsbaarder zijn dan de cijfers uit dit onderzoek aantonen.
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2. Telefonische interviews
Enkele dagen na het uitstapje zijn 89 willekeurig geselecteerde
deelnemers teruggebeld voor een telefonisch interview. Tijdens
dit interview is uitgebreidere informatie verzameld over hun profiel,
hun ervaringen tijdens het uitje en de kortetermijneffecten.
Het streven was om uit elke groep met vier deelnemers een telefonisch
interview te houden. Dit doel is behaald bij de ouderenbonden. Met
name bij groepen uit de woonzorgcentra ligt het aantal interviews per
groep lager (2,6 per groep). Mensen uit deze groepen konden niet
bereikt worden, of ze konden niet mee doen door beperkingen, zoals
slechthorendheid en dementie. Deelnemers uit woonzorgcentra zijn
hierdoor licht ondervertegenwoordigd in de totale steekproef.

3. Diepte-interviews
Om nadere uitleg en verdieping aan de kwantitatieve onderzoeksresultaten
te geven, zijn 9 diepte-interviews afgenomen. De respondenten van de
diepte-interviews hebben ook deelgenomen aan het telefonische interview.

‘Er was zo’n groot zicht op Delft, dat geeft
een bepaalde sfeer. Dat ervaar je wel hè.
Maar zo’n grote kunstkenner ben ik niet hoor.’
deelneemster (91 jaar)

Er is een heterogene groep senioren samengesteld, waarbij geselecteerd
is op kwets-baarheid, interesse in kunst en cultuur en het hebben van
een kritische mening over het uitje.
De interviews geven uitleg aan wat een dag op stap met de Museum
Plus Bus met de deelnemers heeft gedaan.
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4. Telefonische vervolginterviews
Drie maanden na het uitje zijn de respondenten van het eerste
telefonische interview teruggebeld voor een vervolginterview.
De resultaten van deze vervolgmeting geven inzicht in de middellangetermijneffecten van de Museum Plus Bus.
In totaal hebben 70 deelnemers meegedaan aan het vervolginterview.
De belangrijkste reden voor non-respons was het niet willen meewerken
aan het onderzoek. Dit kan tot een lichte bias hebben geleid richting
tevreden en enthousiaste deelnemers: het is aannemelijk dat voornamelijk
enthousiaste senioren nogmaals willen praten over het uitje.
Ook konden 3 deelnemers uit woonzorgcentra zich het uitje niet of
nauwelijks herinneren. Hierdoor zijn bij het vervolginterview de groepen
uit woonzorgcentra licht ondervertegenwoordigd. Tot slot konden enkele
deelnemers niet worden bereikt.
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Hoofdstuk 3

Het profiel van
de deelnemers
In dit hoofdstuk gaan we in op de eerste onderzoeks
vraag: wie zijn de mensen die meegaan met de Museum
Plus Bus? De Museum Plus Bus richt zich op kwetsbare
senioren die zelf niet meer naar het museum kunnen,
maar dit wel willen. Wordt deze doelgroep bereikt? Om
hier meer zicht op te krijgen, hebben we gekeken naar
een aantal aspecten, zoals leeftijd, interesses, financiële
mogelijkheden, mobiliteit en gevoel van eenzaamheid.
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Wie gaan
er mee?

De deelnemers
Uit de verzamelde data van 485 deelnemers komen een aantal belangrijke
algemene kenmerken naar voren:
De Museum Plus Bus bereikt een doelgroep op leeftijd: gemiddeld zijn
de deelnemers bijna 79 jaar oud. De helft (49%) van de 485 deelnemers
is ouder dan 80.
Er worden veel nieuwe ouderen bereikt. Binnen dit onderzoek waren
257 deelnemers (57%) voor het eerst op stap met de Museum Plus Bus.
Vooral vrouwen gaan mee met het uitje; slechts 18% was man.
De meerderheid van de deelnemers is alleenstaand. 51% heeft zijn of
haar partner verloren en 14% is ongehuwd. De overige 35% is gehuwd
of woont samen.
Het opleidingsniveau van de respondenten is relatief laag; 65% geeft
aan basisonderwijs of lager voorbereidend beroepsonderwijs als hoogst
genoten opleiding te hebben.

Geïnteresseerd in kunst en cultuur
De deelnemers van de Museum Plus Bus zijn in hoge mate in kunst
geïnteresseerd: 73% geeft aan dat kunst en cultuur een belangrijke
rol speelt in hun leven. Slechts 3% zegt dat ze niet zoveel met kunst
en cultuur hebben.
Ondanks de interesse in kunst en cultuur is de meerderheid (56%)
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het afgelopen jaar niet naar het museum geweest. Dit is ongeveer gelijk
aan het landelijk gemiddelde. In Nederland gaat 59% van de 65-plussers
geen enkele keer per jaar naar het museum.
Gemiddeld genomen gaan de ondervraagde ouderen minder naar
het museum dan voor hun pensioen. Zo ging 35% van de senioren
voor hun pensioen minder dan een keer per jaar naar het museum.
Deze resultaten laten zien dat de deelnemers van de Museum Plus Bus
interesse hebben in kunst en cultuur, maar een daadwerkelijk museumbezoek minder voorkomt dan voor hun pensioen. Dit zou kunnen
betekenen dat de doelgroep van de Museum Plus Bus belemmeringen
ervaart om een museum te bezoeken.

‘ Oh, heb ik dit formulier ingevuld, maar ben
ik mijn leeftijd vergeten? Wat stom! Ik ben
geboren op 17 januari 1925. Dan ben ik dus 91.’
deelneemster (91 jaar)
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Geld is soms bepalend
Een deel van de doelgroep noemt beperkte financiële middelen als een
obstakel voor het bezoeken van een museum. 27% van de ouderen geeft
aan geen geld te hebben voor culturele activiteiten.
Ondanks het feit dat 24% van de ondervraagden moet rondkomen van alleen
een AOW-uitkering, geeft ruim de helft van deze groep (55%) aan geld te
hebben voor culturele activiteiten.
Er is een grote bereidheid om zelf een bijdrage aan het uitje met de Museum
Plus Bus te leveren: 91% van de ouderen geeft aan hiertoe bereid te zijn. De
mogelijke bijdrage varieert van 5 tot 50 euro, met een gemiddelde van 24 euro.
Deze bevindingen laten zien dat budgettaire beperkingen van de doelgroep
voor het ondernemen van culturele activiteiten subjectief zijn: ook deelnemers
die een relatief beperkt inkomen hebben, kunnen geld overhouden voor
culturele activiteiten.

Moeite met grotere afstanden
Ondanks het feit dat 93% van de ondervraagde ouderen aangeeft nog
zelfstandig naar buiten te gaan, lijkt deze mobiliteit beperkt. Van de 82
deelnemers die nog zelfstandig naar buiten gaan, kan 43% zelfstandig
niet verder reizen dan het eigen dorp of stadsdeel (zie figuur 2). Daarnaast
gebruikt 38% van de deelnemers een hulpmiddel bij het lopen, zoals een
rolstoel, rollator of stok.
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Musea bevinden zich vaak buiten het eigen stadsdeel of dorp van de
ouderen. Daarnaast zijn 10 groepen afkomstig uit dorpen of kleine steden
met minder dan 20.000 inwoners, waar het culturele aanbod vaak beperkt
is. Het is daarom aannemelijk dat een groot deel van de deelnemers een
te beperkte mobiliteit heeft om zelfstandig het museum te bezoeken.

41%

18%

18%

13%

6%
Buitenland

2%
Hele land

Provincie

Gehele stad

Dorp/Stadsdeel

Straat

Figuur 2: Afstanden die deelnemers aangeven zelfstandig af te kunnen leggen
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Eenzaam, maar niet geïsoleerd
Sociaal isolement en eenzaamheid zijn twee verschillende problemen
die steeds vaker voorkomen onder senioren. Wanneer je geen sociale
contacten hebt om op terug te vallen, spreek je van een sociaal isolement.
Eenzaamheid is een gevoel van alleen zijn dat je ervaart. Dit gevoel kan
structureel bestaan, of af en toe (situationele eenzaamheid).
Wat opvalt bij de deelnemers van de Museum Plus Bus, is dat de resulta
ten bij de vragen over eenzaamheid en sociaal isolement een tegenstelling
laten zien: 64% van de respondenten voelt zich weleens of vaak eenzaam,
terwijl 81% aangeeft tevreden te zijn met zijn of haar sociale leven.

‘ Karel Appel kloddert een beetje. Herman
Brood… Daar zie ik ook geen echte kunst
in hoor. Rembrandt is mijn favoriet. Die
vind ik altijd de moeite waard.’

46%

36%

deelneemster (75 jaar)

18%
Ja
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Nee

Soms

Figuur 3:
Gevoelens van eenzaam
heid onder deelnemers.

Ook geeft bijna iedereen (85 van de 89 respondenten) aan tenminste
een paar keer per week sociale contacten te hebben, wat een sociaal
isolement tegen zou spreken. Het is echter onduidelijk in hoeverre de
contacten vluchtig of structureel zijn.
Kijkend naar de kenmerken van de groep die aangeeft eenzaam te zijn,
komt naar voren dat met name weduwen en weduwnaars zich eenzaam
voelen: 71% van deze groep geeft aan weleens gevoelens van eenzaam
heid te ervaren, tegenover 35% van de deelnemers met een partner. Op
dit moment bereikt de Museum Plus Bus ook deze groep: meer dan de
helft van de deelnemers is weduwe of weduwnaar.
De resultaten laten zien hoe complex de eenzaamheidsproblematiek is bij
ouderen. Eenzaamheid is een gevoel en verdwijnt niet vanzelf als iemand
mensen om zich heen heeft. De Museum Plus Bus dient dit mee te nemen
in de ambities om eenzaamheidsproblematiek aan te pakken.
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Het profiel van de deelnemers

Een
kwetsbare
doelgroep

Om te zien in hoeverre de doelgroep kwetsbaar genoemd kan worden,
kijken we in deze paragraaf naar 3 criteria: gevoelens van eenzaamheid,
beperkte mobiliteit en financiële beperkingen.
De resultaten laten zien dat:
• meer dan de helft (54%) van de deelnemers zich soms of vaak
eenzaam voelt.
• bijna 44% niet zelfstandig verder dan het dorps- of stadsdeelniveau
kan reizen.
• 24% van de deelnemers alleen de AOW als inkomstenbron heeft.
Kijkend naar de huidige ondervraagde deelnemers zien we dat ruim
driekwart (77%) te maken heeft met één of meerdere van deze
kwetsbaarheidscriteria. In realiteit ligt dit percentage waarschijnlijk hoger,
omdat deelnemers uit woonzorgcentra licht ondervertegenwoordigd
zijn in dit onderzoek (zie pagina 22). Deelnemers uit woonzorgcentra zijn
gemiddeld ouder dan deelnemers uit andere groepen. Daarnaast wonen
deze senioren niet meer zelfstandig. Het is daarom aannemelijk dat
deelnemers uit woonzorgcentra vaker aan de bovengenoemde criteria
voldoen dan deelnemers uit andere groepen.
De uitkomsten laten zien dat de Museum Plus Bus een grote groep
kwetsbare senioren bereikt, voor wie er één of meer drempels zijn
om een uitstapje te maken.
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Mate van kwetsbaarheid

43%
29%
29%

6%
0 criteria

1 criterium

2 criteria

‘Door onder de mensen te zijn, krijg je een
beetje andere klets. Thuis ben ik soms hele
dagen helemaal alleen.’
deelnemer (87 jaar)

3 criteria

Figuur 4: Mate van kwetsbaarheid van de doelgroep aan de hand van 3 criteria: eenzaamheid,
mobiliteit en budget. De figuur laat zien aan hoeveel van deze criteria de deelnemers voldoen.
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Hoofdstuk 4

Motivaties,
verwachtingen
en ervaringen
In dit hoofdstuk gaan we in op de tweede
onderzoeksvraag: waarom gaan senioren mee
met de Museum Plus Bus, wat verwachten ze
van het uitje en hoe ervaren zij de dag?
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Motivaties, verwachtingen en ervaringen

Waarom mee met de Museum Plus Bus?
Deelnemers gaan met name mee vanwege hun interesse in kunst en cultuur
en voor de gezelligheid (zie figuur 5). Het uitje is een kans om op een leuke
en inhoudelijke manier onder de mensen te zijn, juist wanneer zij niet
makkelijk zelfstandig op stap kunnen gaan.
De deelnemende musea variëren van kunstmusea tot musea over lokale
geschiedenis, zoals Museum TwentseWelle. Deelnemers vinden het
belangrijk dat het museum aansluit bij hun interessegebied; 64% geeft zelfs
aan de beslissing voor deelname aan de Museum Plus Bus te laten afhangen
van welk museum bezocht wordt. Dit bevestigt dat deelnemers een grote
interesse hebben in kunst en geschiedenis en kritisch kijken naar het aanbod.

Hoge verwachtingen van het museum
Uit de verwachtingen van de deelnemers blijkt dat een museumbezoek goed
aansluit bij de behoefte van de deelnemers. Voorafgaand aan het uitje kijken
deelnemers vooral uit naar programmaonderdelen die te maken hebben met
het museum: de rondleiding en het zelfstandig door het museum lopen.
‘Ik probeerde met deze bustocht weer op
te krabbelen, omdat ik toch wel weer deel
wilde nemen aan de wereld om me heen.
Het begon me echt te stil te worden. Bingo
heb ik geen zin meer in. Ik wou er weer uit.’
deelneemster (95 jaar)
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Deelnemers verwachten een leuke en gezellige dag te hebben: het genieten
van de dag (41%) en het hebben van een gezellige dag (25%) zijn de belang
rijkste verwachtingen vooraf. Voor 11% van de deelnemers was de verwach
ting vooral een intensieve dag te gaan beleven. Deze groep deelnemers gaat
dus mee op stap ondanks het feit dat ze dit een uitdaging vinden.

Belangrijkste reden om mee te gaan

17%

Ik kan niet
makkelijk de deur uit

37%

Interesse kunst/
geschiedenis

Financiën

3%
36%

Ik ben graag
onder de mensen

Anders

6%

Figuur 5: Motivatie om mee te gaan met de Museum Plus Bus
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Waargemaakte verwachtingen
Voor bijna driekwart van de senioren zijn de verwachtingen waargemaakt
(72%). 20% geeft aan vooraf geen duidelijke verwachtingen te hebben.
Zij laten de dag liever over zich heen komen. Slechts enkele senioren
hadden meer van het uitje verwacht. Dit had voornamelijk te maken met
een gebrek aan tijd om zelfstandig door het museum te lopen of met
de lengte van de dag.
Het museum zelf of een schilderij of beeld uit het museum was veruit
het populairste onderdeel van de dag. De rondleiding wordt als tweede
gewaardeerd (zie figuur 6). Deelnemers vinden het vooral fijn om naar
de rondleiding te luisteren (42%) en gaan zelfs met andere ogen naar
kunst en geschiedenis kijken dankzij de rondleiding (29%). Dit bevestigt
het beeld dat de inhoud van het uitje bepalend is voor de ervaring van
de deelnemers.
Opvallend is dat zowel voor als na het uitje ongeveer 10% van de deelnemers de busreis als hoogtepunt van de dag ziet. Wellicht sluit de
keuze voor het museum niet per se aan bij de behoefte van deze groep
deelnemers, maar genieten zij erg van het ervaren van mobiliteit en
het zien van de omgeving vanuit de bus.
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Hoogtepunt van de dag

37%

Het museum/object
uit het museum

9%

Door het
museum lopen

17%

Rondleiding

11%

Het samen zijn
met de groep

10%

Busreis

Koffie/lunch

Anders

1%
15%

Figuur 6: Hoogtepunt van de dag
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Waardering
voor de dag

Een dag op stap met de Museum Plus Bus wordt zeer gewaardeerd en
scoort een 4,5 op een schaal van 1 tot 5. De waardering voor het uitje ligt
even hoog direct na en drie maanden na het uitje. Ook de individuele
programma-onderdelen op de dag werden zeer hoog beoordeeld (zie
figuur 7).
Deelnemers zijn met name lovend over de inhoud van het museum, de
kwaliteit van de rondleiding en de aandacht van de rondleider voor de
deelnemers, de leuke verhalen van de buschauffeur en de gezelligheid in
de bus.

‘Ik leef van dag tot dag en die
dag was gewoon heel fijn.’
deelneemster (85 jaar)

Een klein aantal deelnemers (4%) vond de rondleiding ondermaats. Zij
hadden vooral kritiek op de kwaliteit van de rondleider en het ontbreken
van een zitgelegenheid tijdens de rondleiding. Zulke kritiekpunten zijn
echter zeldzaam en over het algemeen waren de deelnemers vol lof over
de dag op stap met de Museum Plus Bus.

Mobieler tijdens het uitje

Hoge score
Gemiddelde cijfer voor de dag (schaal 1-5)

4,5
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Een belangrijke beperking voor de doelgroep is de afstand die zij zelf
standig kunnen afleggen. Tijdens het uitje geeft 61% van de senioren
met een fysieke beperking aan dat het verplaatsen gemakkelijker ging
dan normaal.
Hier worden vooral praktische redenen voor gegeven. Zo zijn de vrijwilli
gers en de lift in de bus belangrijk, maar ook details zoals de hoogte van

de traptreetjes in de bus en het kunnen zitten tijdens de rondleiding.
De specifieke aanpassingen die voor deze doelgroep van belang zijn
worden gewaardeerd. Dit maakt het onder-nemen van een uitstapje
toegankelijker voor senioren die hier normaal obstakels bij ervaren.

Busrit

55%

55%

Rondleiding
44%

Museum

4%
0%

0%

0%

Zeer negatief

0%

42%

43%

46%

6%
2%

Negatief

2%
Ging wel

1%
Positief

Zeer positief

Figuur 7: Waardering voor de verschillende onderdelen van het uitje
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Hoofdstuk 5

De effecten op
de deelnemers
In dit hoofdstuk gaan we dieper in op wat de
Museum Plus Bus voor senioren betekent. In de vooraf
geformuleerde effectenkaart (zie pagina 17) staan vier
mogelijke effecten. In dit hoofdstuk bespreken we in
hoeverre deze effecten zijn opgetreden.
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Meer dan
een dag

Uit het vorige hoofdstuk blijkt dat deelnemers enorm genieten van
de dag met de Museum Plus Bus. Gaat dit plezier verder dan één dag?
Beleven de senioren voor- en napret?

Voorpret
De pret begint voor veel senioren al voor de dag van het museumbezoek:
ze lezen zich in, praten met anderen over het uitje en halen herinneringen
op aan een vorige keer. Ook heeft een deel van de ouderen (20%) geen
specifieke verwachtingen. Zij laten de dag liever over zich heen komen.
Deze groep lijkt dus geen voorpret te ervaren.

‘Ik was zo lang niet meer op stap geweest.
Ik heb het niet hardop durven zingen,
maar: kijk ik eens fijn gaan hier! Zie
je wel, ik kan het nog!’
deelneemster (95 jaar)

Enthousiasme bij terugkomst
Kort na het uitje is de deelnemers gevraagd in welke mate zij denken
napret te gaan beleven. Ze zijn dan vol enthousiasme en hebben nieuwe
energie om dingen te ondernemen (67%). Daarnaast verwachten deelnemers na te genieten (98%). Tot slot zijn ze van plan hun ervaringen
te delen (zie figuur 8). Op korte termijn uit de napret zich dus in nieuwe
energie, de verwachting na te genieten en de behoefte om ervaringen
te delen.

Terugblikken op mooie herinneringen
Drie maanden na het uitstapje is onderzocht in welke mate de deelnemers
in de maanden na het museumbezoek napret hebben ervaren. Op dat
moment is de herinnering nog niet vervaagd en denken ze nog regelmatig
of zelfs vaak terug aan het uitje (72%). Deelnemers blikken dikwijls terug
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op de gezelligheid tijdens de dag. Daarnaast halen de senioren herinnerin
gen op aan de mooie dingen die ze gezien hebben in het museum.
De intentie om na te praten wordt bij de meeste deelnemers omgezet in
actie. Ervaringen worden gedeeld met met meerdere mensen, zowel met
mede-deelnemers als met andere bekenden (zie figuur 8).

Senioren delen hun
ervaringen met deelnemers
en niet-deelnemers
86%

Dat deelnemers napraten over hun belevenissen, is een belangrijk
resultaat voor de Museum Plus Bus. Uit onderzoek blijkt namelijk dat
het delen van ervaringen opgedaan tijdens een museumbezoek mensen
kan inspireren, waardoor hun welzijn wordt bevorderd (zie pagina 9).

83%

63%

61%

Behoefte aan tastbare herinneringen

Dit resultaat is opvallend, omdat de Museum Plus Bus de deelnemers een
brillendoekje als aandenken geeft. Het lijkt erop dat dit niet niet als een

Mensen die
niet mee waren

Gedaan

Intentie

Gedaan

Toch heeft een aantal deelnemers (28%) geen materieel aandenken,
terwijl hier wel behoefte aan is. Vooral mensen voor wie de dag veel
betekend heeft, vinden het jammer dat ze geen tastbare herinneringen
hebben (39%).

Intentie

Een positieve herinnering kan versterkt worden door een tastbaar
aandenken, zoals foto’s en aankopen uit de museumwinkel. Een deel
van de senioren heeft een aan-denken aan het uitje (39%). Deze groep
krijgt een fijn gevoel bij het zien van dit souvenir.

Mensen die
mee waren

Figuur 8: Ervaringen delen met deelnemers
en niet-deelnemers
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tastbare herinnering wordt ervaren. Mogelijk gebruiken de senioren
het doekje niet of is de associatie met het museum niet groot genoeg,
waardoor dit souvenir niet het gewenste effect heeft. Nadere verdieping
van de Museum Plus Bus hierin kan inzicht geven in welk soort aandenken
napret versterkt.

Grote betekenis voor kwetsbare groepen
In dit onderzoek is gekeken naar de waarde die het museumbezoek heeft
voor de senioren. Dit varieert onder deelnemers. Zo heeft de dag voor
sommigen veel betekend, terwijl het voor anderen gewoon een gezellige
dag was (zie figuur 9).
‘Ik vond het een mooie dag. Steeds meer
mensen worden ouder en kunnen dit niet
meer zelf. Dit is een prachtige gelegenheid:
met zo’n bus en een uitgebreide uitleg.’
deelneemster (95 jaar)

De deelnemers voor wie het uitstapje heel betekenisvol was, hebben
enkele gemeenschappelijke kenmerken. Ten eerste zijn deze senioren
beperkt mobiel. Daarnaast bestaat deze groep vooral uit senioren uit
een woonzorgcentrum (zie figuur 9).
Het is de missie van de Museum Plus Bus om senioren die zelf niet meer
naar het museum kunnen een museumbezoek aan te bieden. De grote
betekenis van het uitje voor de groep senioren die niet mobiel is en/of
in een woonzorgcentrum woont, bevestigt het belang van deze missie.
Door deelname van de meest kwetsbare groepen te stimuleren,
bijvoorbeeld uit woonzorgcentra, kan de Museum Plus Bus haar
missie nog beter dienen.
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Het uitje is van grote betekenis voor senioren die beperkt
mobiel zijn of die in een woonzorgcentrum wonen

67%
39%

77%

Totaal
Mobiele senioren
Beperkt mobiele senioren
Senioren uit
een woonzorgcentrum

50%

39%

36%
23% 23%
10% 11% 11%
Zeer negatief

Positief

Zeer positief

Figuur 9: Betekenis van het uitje voor verschillende groepen senioren
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Een erg
gezellige dag

De dag op stap met de Museum Plus Bus is een groepsactiviteit. Het is
daarom ook een sociale dag. Welke invloed heeft dit op de deelnemers?
Doen ze nieuwe contacten op? En heeft het uitje invloed op eventuele
gevoelens van eenzaamheid?

Onder de mensen
Deelnemers vinden het sociale aspect van het uitje met de Museum Plus
Bus belangrijk (84%). Dit komt vooral doordat de senioren het fijn vinden om
tijdens het museumbezoek onder de mensen te zijn (68%). Een relatief klein
aantal deelnemers vindt het belangrijk om nieuwe mensen te ontmoeten
tijdens de dag (26%). De deelnemers van de Museum Plus Bus zien het
uitstapje dus als een sociale activiteit, maar zijn over het algemeen niet
op zoek naar nieuwe contacten.

Plannen om af te spreken

‘Ik ben ook altijd bij de damesgroep van
de kerk. Daar waren dames van mee,
dus dat was hartstikke fijn. Met nieuwe
mensen krijg je niet zo snel contact.’
deelnemer (91 jaar)
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Ondanks de beperkte interesse in het ontmoeten van nieuwe mensen is direct
na het uitje 35% van de senioren van plan af te spreken met iemand die ze
tijdens het uitje hebben leren kennen (zie figuur 10). Logischerwijs zijn de
senioren die aangaven wel behoefte te hebben aan nieuwe contacten vaker
van plan met iemand af te spreken.
De meting die drie maanden na het uitstapje plaatsvond laat zien dat 7 senioren
ook daadwerkelijk afspraken met iemand die ze tijdens het uitje hebben ontmoet
(zie figuur 10). Dit is een belangrijk resultaat, omdat deze – hoewel kleine –
groep daadwerkelijk nieuwe contacten overhoudt aan de dag.

De onderzoeksresultaten geven geen inzicht in waarom de intentie om
met iemand af te spreken slechts enkele keren wordt omgezet in actie.
Mogelijk zijn de senioren fysiek beperkt of is de afstand die zij moeten
afleggen om af te spreken te groot. Meer inzicht hierin kan de Museum
Plus Bus concrete aanknopingspunten bieden om de deelnemers te
ondersteunen bij het leggen van nieuwe contacten.

Relatie met bekenden nauwelijks veranderd
De meeste senioren kennen – een groot deel van – de mede-deelnemers
al voorafgaand aan de dag met de Museum Plus Bus. We hebben
onderzocht of het contact dat de senioren hebben met bekenden uit
de groep veranderd is naar aanleiding van het uitje.
Er is beperkt verandering te zien in het contact tussen mensen die
elkaar al kenden. Zowel de frequentie van afspreken als de gespreksstof
is hetzelfde gebleven volgens de deelnemers (zie figuur 11).
Ondanks het feit dat de gespreksstof volgens deelnemers niet is
veranderd, geven ze aan vaker over kunst en cultuur te spreken (39%).
Een mogelijke verklaring voor deze tegenstelling is dat er sprake is van
gedeelde napret (zie pagina 44), maar dat er geen verandering is in
de manier waarop de senioren contact hebben met elkaar. Er wordt
nagepraat over de kunst en cultuur uit het museum, zonder dat dit
leidt tot een wezenlijke verandering van de gespreksstof.

Intentie tot
afspreken
enkele keren
omgezet in actie

35 %
10 %

Intentie

Gedaan

Figuur 10: Afspreken
met nieuwe mensen
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Gespreksstof bestaande contacten gelijk gebleven

91%

De gespreksstof is
hetzelfde gebleven

39%

Spreekt meer over
kunst/cultuur

25%

Heeft diepgaandere
gesprekken na het uitstapje

Spreekt elkaar vaker
na het uitstapje met
de Museum Plus Bus

Heeft groepsgewijs
iets georganiseerd naar
aanleiding van het uitje

9%
4%

Figuur 11: Stellingen over de verandering van het contact dat deelnemers hebben met mensen die ze al kenden
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Even minder eenzaam
Uit de doelgroep-analyse (zie pagina 30) blijkt dat 64% van de deelnemende ouderen structureel of situationeel met gevoelens van
eenzaamheid kampt.
Direct na het uitstapje is de deelnemers met gevoelens van eenzaamheid
gevraagd of ze zich tijdens het uitje minder eenzaam hebben gevoeld.
Ruim de helft geeft aan dat dit het geval was (zie figuur 12).
Drie maanden later is opnieuw gevraagd naar de gevoelens van
eenzaamheid. Slechts een kleine groep gaf aan zich minder eenzaam
te voelen (11%). Van deze mensen heeft een deel afgesproken met
nieuwe contacten, wat mogelijk geleid kan hebben tot een vermindering
van de gevoelens van eenzaamheid (4%). Bij de overige 7% is er geen
aanwijzing dat de vermindering van eenzaamheid te danken is aan
de Museum Plus Bus.
De Museum Plus Bus biedt senioren die kampen met gevoelens van
eenzaamheid dus een mooie en gezellige dag, waardoor ze zich even
niet meer eenzaam voelen. Aangezien deelnemers niet vaak met nieuwe
contacten afspreken, ligt het in de lijn der verwachting dat deelname
aan de Museum Plus Bus niet leidt tot een vermindering van gevoelens
van eenzaamheid na het uitje.

Vermindering van
eenzaamheid

62%
38%

Intentie

Gedaan

Figuur 12: Vermindering van
eenzaamheid tijdens de dag op
stap met de Museum Plus Bus
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Meer
waardering
voor cultuur

De doelgroep van de Museum Plus Bus heeft een grote interesse in
kunst en cultuur. De meesten gaan echter niet vaak meer naar een
museum. Welke invloed heeft het museumbezoek op de manier waarop
zij tegen kunst en cultuur aan kijken?

Grotere interesse door het uitstapje
Drie maanden na de dag met de Museum Plus Bus is bij een deel van de
senioren de interesse in kunst en cultuur toegenomen. Ze hebben er een
grotere waardering voor gekregen (37%). Ook geeft 34% van de senioren
aan zich meer te verdiepen in kunst en cultuur.
Zowel kunstliefhebbers (33%) als niet-kunstliefhebbers (53%) geven aan
kunst en cultuur meer te waarderen. Hoewel de interesse vaker groeit
onder niet-kunstliefhebbers, is dit verschil niet significant. Deze data laten
zien dat het museumbezoek en de rondleiding bijdraagt aan het creëren
van interesse in kunst en cultuur bij een – deel van de – senioren die deze
belangstelling nog niet had.

‘Ik heb in het verleden weinig met kunst
te maken gehad, maar er is nu een wereld
voor mij opengegaan.’
deelnemer (69 jaar)
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Nog een keer naar het museum
Kort na het uitstapje zijn veel deelnemers van plan nog een keer naar een
museum te gaan (67%). Drie maanden na het uitje is deze intentie door
een deel van de deelnemers (40%) ook daadwerkelijk omgezet in actie
(zie figuur 13).

Deze groep bestaat voor een groot deel uit mensen die ook voor het
uitje nog weleens een museum bezochten (zie figuur 13). 23% van de
deelnemers gaat normaal niet of nauwelijks naar het museum, maar deed
dat in de drie maanden na het museumbezoek met de Museum Plus Bus
wel. Het is aannemelijk dat de Museum Plus Bus heeft bijgedragen aan
het activeren van deze groep.
Het niet omzetten van de intentie in actie kan verklaard worden door de
fysieke beperkingen die de doelgroep ondervindt. De senioren die niet
gingen, geven namelijk aan hier niet toe in staat te zijn (60%).
De groep die wel een museum bezocht, werd in bijna de helft van de
gevallen begeleid door familie, vrienden of organisaties zoals de Museum
Plus Bus. Deze mensen ervaren ook beperkingen in het ondernemen van
een museumbezoek, maar konden door anderen worden ondersteund
om dit toch te ondernemen.
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Vaker
op stap?

Direct na het uitje hebben deelnemers nieuwe energie om eropuit
te gaan. Sommigen hebben kort erna alweer een museum bezocht.
Worden senioren ook op lange termijn ondernemender door de
Museum Plus Bus?

Meer uitjes in de planning
Kort na afloop zijn de deelnemers van plan vaker de deur uit te gaan.
Bijna alle deelnemers willen meer uitstapjes op afstand ondernemen
(91%). Op korte termijn lijkt de dag met de Museum Plus Bus de senioren
dus ondernemender te maken en meer zelfvertrouwen te geven.

Niet aantoonbaar actiever
Drie maanden na het uitstapje is onderzocht of de senioren daadwerkelijk
onder-nemender zijn geworden. Het merendeel geeft aan geen verschil
te ervaren. Ze reizen niet verder en gaan niet vaker naar groepsactiviteiten
(zie figuur 14). Een deel is zich - bijvoorbeeld door ziekte - zelfs minder
actief gaan voelen.
‘Toen mijn man overleed, heb ik het heel moeilijk
gehad. Natuurlijk kun je iets met vriendinnen
ondernemen. Maar daar heb je een andere band
mee dan met iemand met wie je getrouwd bent.’
(deelneemster 85 jaar)
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Bij senioren die zich wel ondernemender voelen is het onduidelijk of
dit te danken is aan de Museum Plus Bus. De afwezigheid van activering
kan deels verklaard worden door de kwetsbaarheid van de doelgroep.
Mogelijk zijn fysieke beperkingen bepalend voor de mate waarin dingen
worden ondernomen. Deze groep is eenmalig geactiveerd tot een
museumbezoek, maar niet in staat zelfstandig nogmaals naar het
museum te gaan.

Georganiseerde uitstapjes van groot belang
De georganiseerde uitstapjes zijn van groot belang voor de deelnemers
die niet zelfstandig eropuit gaan (56%). Een deel van de senioren is zelfs
voornamelijk afhankelijk van organisaties zoals de Museum Plus Bus
om een uitje op afstand te ondernemen. Dit geldt vooral voor mensen
uit woonzorgcentra (38%). Zij kunnen zelden zelfstandig op stap. De
deelnemers kijken er naar uit om nog een keer met de Museum Plus Bus
op stap te gaan. Het merendeel zou het liefst twee of meer keer per jaar
naar het museum gaan met de Museum Plus Bus (79%).

20%

Heeft meer activiteiten
van de groep bezocht

Legt langere afstanden
af sinds het uitje met
de Museum Plus Bus

Heeft het gevoel
ondernemender te
zijn geworden
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Figuur 14: Verandering in ondernemen van verschillende activiteiten
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Hoofdstuk 6

De conclusies

De antwoorden op de drie onderzoeksvragen geven zicht
op de toegevoegde waarde van de Museum Plus Bus.
In dit hoofdstuk wordt teruggeblikt op de effectenkaart.
Vervolgens worden er – op basis van de bevindingen –
conclusies getrokken.
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Welke
effecten
treden er op?

‘Je komt als bejaarde eigenlijk niet zo
gemakkelijk meer de deur uit om eens een
uitstapje te maken of een museum te
bezoeken. Maar als er iets dergelijks
georganiseerd wordt dan kom je als het ware
tot een vernieuwing van leven.’
deelneemster (75 jaar)
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Na het in kaart brengen van het profiel en de verwachtingen van
de deelnemers is gekeken naar de effecten van de Museum Plus Bus.
Vooraf werd een aantal mogelijke effecten geformuleerd. In hoeverre
zijn de mogelijke effecten opgetreden?*

Sterk bewijs
De senioren genieten gedurende de dag. Daarnaast laten de resultaten
zien dat het plezier dat senioren van het uitje hebben langer duurt dan
alleen de dag zelf. Er wordt veel over het uitje gesproken in de maanden
na het museumbezoek. De herinnering aan de dag vervaagt niet snel:
ook drie maanden erna wordt nog regelmatig aan het uitstapje gedacht.
De kunst en het cultureel erfgoed uit de musea sluiten goed aan bij de
behoefte van de senioren. Zij hechten veel waarde aan de museumobjecten en de rondleiding. Deelnemers vinden het fijn om naar de
uitleg die gegeven wordt tijdens de rondleiding te luisteren. Een deel
van hen gaat hierdoor op een andere manier naar kunst en cultureel
erfgoed kijken.
De resultaten laten zien dat bij een derde van de deelnemers een grotere
interesse in kunst en cultuur is ontstaan. Deze groep verdiept zich meer
en/of heeft een hogere waardering voor kunst en cultuur. Direct na het
museumbezoek zijn velen van plan nogmaals een museum te bezoeken.
Drie maanden na het uitstapje met de Museum Plus Bus heeft ongeveer
40% daadwerkelijk nogmaals een museum bezocht. Deze groep bevat
ook deelnemers die normaal niet naar het museum gaan (23%).

Deels bewezen
Deelnemers vinden de sociale kant van de dag met de Museum Plus Bus
erg belangrijk. Ze hebben een gezellige dag en vinden het fijn om onder
de mensen te zijn. Over het algemeen zijn de senioren niet op zoek naar
nieuwe contacten. De Museum Plus Bus neemt voornamelijk bestaande
groepen mee, waarin de senioren elkaar al kennen. Het aantal deelnemers
dat met nieuwe mensen afspreekt, is daarom laag. Het uitje heeft in
enkele gevallen invloed op het sociale leven van de deelnemers na het
uitstapje.
Tijdens de dag met de Museum Plus Bus voelt een deel van de deelnemers
zich minder eenzaam. Zij vinden de dag erg gezellig of genieten van het
museum. Drie maanden na het uitstapje is er echter geen verschil meer
in de gevoelens van eenzaamheid die de senioren ervaren.

Geen bewijs
Direct na het museumbezoek hebben veel senioren de intentie om meer
te ondernemen. Drie maanden later is er echter geen bewijs dat er een
verandering is opgetreden in de mate waarin senioren eropuit gaan.
Fysieke beperkingen en gezondheid lijken bepalend te zijn voor de mate
waarin senioren activiteiten ondernemen.

‘Zijn we er nou nog niet, zijn we er nou nog
niet? Dat kinderlijke gevoel had ik. Iedereen
was vol verlangen. Het was zo’n blije bus.’
deelneemster (85 jaar)

* Figuur 15 op pagina 29 laat schematisch zien in welke mate de mogelijke effecten
onderbouwd worden door de onderzoeksresultaten.
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1 De Museum Plus Bus bereikt een grote groep kwetsbare senioren.
Sinds 2008 heeft de organisatie al meer dan 100.000 museumbezoeken
gefaciliteerd. De deelnemers hebben een gemiddelde leeftijd van 79 jaar.
Het merendeel kan zelfstandig weinig ondernemen. Ze zijn vaak mobiel
beperkt en/of hebben te maken met financiële beperkingen. Ook kampen
veel deelnemers met gevoelens van eenzaamheid. Dit komt meer voor
onder weduwen en weduwnaars.
2 Deelnemers zijn zeer tevreden over de Museum Plus Bus. Gemiddeld
scoort het programma erg hoog (4,5 op een schaal van 1 tot 5). Met name
de waardering voor het museum springt eruit, maar ook de rondleiding
en de busrit scoren hoog. De Museum Plus Bus voldoet in hoge mate
aan de verwachtingen van de senioren.

‘Thuis heb ik een ansichtkaart met dat
meisje met die parel opgehangen. Die heb
ik in het Mauritshuis gekocht. Daar kijk ik
zo nu en dan nog eens naar. Dat is leuk.’
deelnemer (80 jaar)
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3 Het plezier dat deelnemers beleven, gaat verder dan de dag zelf. Het
beleven van een mooie dag staat centraal bij de Museum Plus Bus. Het
plezier begint al voor de dag: deelnemers lezen zich in en/of praten vooraf
over het uitje. Ook beleven de senioren veel napret. Er wordt gesproken
over de dag met mededeelnemers en anderen. Ten slotte wordt er drie
maanden na het museumbezoek nog veel teruggedacht aan de dag. Het
uitje bezorgt de senioren dus dierbare herinneringen, die ze delen met
anderen. De onderzoeksresultaten laten zien dat het museumbezoek
vooral veel betekent voor kwetsbare groepen, waaronder senioren uit
woonzorgcentra. De Museum Plus Bus zou haar impact kunnen vergroten
door deelname van groepen uit woonzorgcentra actiever te stimuleren.

4 Museumbezoek sluit goed aan bij de behoeften en belevingswereld
van de senioren. De Museum Plus Bus heeft een doelgroep die
geïnteresseerd is in kunst en cultuur. Vóór het uitje kijken de senioren
vooral uit naar de rondleiding en het zelfstandig door het museum
lopen. Achteraf is de waardering voor de rondleiding en het museum
hoog. Na het museumbezoek zijn de deelnemers enthousiast en zijn
ze van plan vaker een museum te bezoeken.
5 Er ontstaat een grotere interesse in kunst en cultuur. De waardering
voor het museum en de rondleiding met de Museum Plus Bus resulteert
in een (nog) grotere interesse in kunst en cultuur bij ongeveer een
derde van de deelnemers. Ook mensen die vooraf weinig affiniteit
hadden met kunst en cultuur, krijgen er waardering voor.
6 Even minder eenzaam. De dag met de Museum Plus Bus heeft een
sociaal aspect. Tijdens het uitje voelen eenzame deelnemers zich
even minder eenzaam, maar dit gevoel blijft beperkt tot de dag zelf.
De Museum Plus Bus neemt vooral bestaande groepen mee. Meestal
kennen de deelnemers elkaar al en zijn ze niet op zoek naar nieuwe
contacten. Soms hebben senioren direct na het museumbezoek wel
de intentie om af te spreken met nieuwe contacten, maar in de praktijk
gebeurt dit nauwelijks. Meer inzicht in de praktijk kan de Museum
Plus Bus aanknopingspunten geven om deelnemers te ondersteunen
in het aangaan van nieuwe contacten.
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7 Activiteiten ondernemen blijft een uitdaging. Direct na het museumbezoek hebben deelnemers de intentie om meer activiteiten te
ondernemen. Velen krijgen nieuwe energie door het uitstapje.
Toch zijn de senioren drie maanden na het uitje niet aantoonbaar
ondernemender. De gezondheid van deelnemers lijkt bepalend voor
de mate waarin senioren activiteiten ondernemen. Mensen met een
beperkte mobiliteit zijn afhankelijk van vrienden, familie of organisaties
als ze eropuit willen gaan. De dag op stap met de Museum Plus Bus
betekent daarom veel voor deze groep.

De resultaten van deze impactmeting laten zien dat de Museum Plus Bus
een groot aantal kwetsbare senioren een mooie dag bezorgt. Tijdens de
dag genieten de deelnemers en worden de uitdagingen van het ouder
worden even vergeten. Dit zorgt voor een waardevolle herinnering,
waar veel senioren nog lang op terugblikken.

‘De chauffeur maakte geintjes. Ik ben lang
niet in Amsterdam geweest, en nu zag ik de
ArenA weer. Daar kwam ik vroeger vaak.’
deelnemer (80 jaar)
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Terugblik effectenkaart
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Senioren ervaren
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Senioren gaan met de bus naar het
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Sterk bewijs
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Senioren doen
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(Geïsoleerde) senioren gaan een
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Deels bewezen

Geen bewijs

Figuur 15: Resultaten van het onderzoek in de effectenkaart van de Museum Plus Bus
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