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1. Inleiding 
 
Levenswijs is een initiatief van Stichting Levenswijs. Deze stichting draagt bij aan een 
zinvolle beleving van de laatste levensfase van ouderen en streeft naar meer contact, begrip 
en solidariteit tussen ouderen (75-plus) en jongere generaties, met name jongeren in de 
leeftijd van 16 tot 30 jaar. 
 
Centraal in de Levenswijs projecten staan de levensverhalen van ouderen die zij in 
samenwerking met jongeren en amateur en (semi) professionele kunstenaars ‘vertalen’ in 
muziekstukken, gedichten, foto’s en schilderijen of andere (beeldende) kunstvormen. In dit 
gezamenlijke creatieve proces  is ruimte voor dialoog, zelfreflectie en onderzoek. Eigen 
creatieve talenten van oud en jong worden (her) ontdekt en naar vermogen ingezet. Niet het 
resultaat is het doel, maar het proces en de weg ernaar toe.  
 
De ouderen die meedoen aan de Levenswijs projecten hebben de wens om hun 
levensverhaal te vertellen en te delen. De fysieke gesteldheid is van ondergeschikt belang. 
Het kunnen actieve ouderen zijn die nog vol in het leven staan en er is aandacht voor 
ouderen die een meer geïsoleerd leven leiden. Voor het vinden van ouderen uit deze laatste 
categorie wordt nauw samengewerkt met plaatselijke zorg en welzijnsorganisaties.  
 
Levenswijs geeft een positieve impuls aan de natuurlijk verbinding die er zou moeten zijn 
tussen generaties in de eigen leefomgeving. Ze richt zich om die reden bij de uitvoer van 
projecten op afgebakende community’s zoals dorpsgemeenschappen of stadwijken waarbij 
de deelnemers letterlijk dicht bij elkaar wonen en elkaar dagelijks op straat tegen kunnen 
komen. Het streven is ervoor te zorgen om aan te haken bij de bestaande structuur en dat de 
verbinding die ontstaat door het project ook na het project voortduurt. Dit wordt bereikt door 
van het begin af aan met partners uit de cultuur, zorg, onderwijs en welzijn samen te werken. 
Iedere partner investeert in tijd, faciliteiten en/of geld en krijgt specifieke 
verantwoordelijkheden. Een project wordt meerdere keren op dezelfde plek uitgevoerd onder 
leiding van Stichting Levenswijs waarbij zij steeds meer taken en verantwoordelijkheden 
overdraagt aan de partners zodat die in staat zijn Levenswijs na drie jaar zelfstandig uit te 
voeren.  
 
Tussen mei en november 2015 vindt de eerste editie van Levenswijs plaats in het dorp Sint 
Michielsgestel in Noord-Brabant. Deze eerste editie moet worden gezien als een pilot waarin 
wordt onderzocht wat de succes,- en verbeterfactoren zijn. Bij succes van deze pilot wordt 
Levenswijs in Sint Michielsgestel herhaald en ook in andere dorpsgemeenschappen of 
stadswijken uitgerold. 
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2. Visie en missie 
 
Visie 
De visie van Stichting Levenswijs is dat alle ouderen het recht hebben op een betekenisvolle 
beleving van de laatste fase van het leven en dat het zinvol is de levenswijsheid die zij 
hebben opgedaan te delen met jongere generaties. 
 
Missie 
Om dit te bereiken organiseert Stichting Levenswijs de zg. Levenswijs projecten waarin 
ouderen en jongeren samen levensverhalen van ouderen ‘vertalen’ in kunstwerken. Niet 
zozeer het kunstwerk is het doel als wel het creatieve proces dat hieraan vooraf gaat.  
 
 
3. In perspectief:  ouder worden in NL 
In Nederland neemt het aantal ouderen toe. Volgens de CBS Bevolkingsprognose neemt het 
aantal 65-plussers toe van 2,7 miljoen in 2012 tot een hoogtepunt van 4,7 miljoen in 
2041. De vergrijzing heeft grote gevolgen voor de samenleving, zowel op financieel als op 
sociaal gebied. De kosten voor het in stand houden van de verzorgingsstaat gaan fors 
stijgen en steeds meer ouderen zijn eenzaam in deze geïndividualiseerde samenleving. Het 
is een grote uitdaging om te zorgen dat ouderen niet in een isolement raken. 

De sectororganisatie Actiz heeft een Deltaplan Ouderenzorg geschreven waarin zij zegt: ‘De 
grote transitie die in de langdurige zorg nodig is, is het ‘ontzorgen’, het bewegen van zorg 
naar kwaliteit van leven. In de huidige langdurige zorg is het medisch paradigma nog 
dominant, waardoor vragen van burgers in termen van zorgaanbod worden beantwoord. Een 
vraag of een probleem van de burger wordt vertaald in een medische interventie of zorg. 
Door kwaliteit van leven centraal te stellen, krijgen de vragen van burgers een antwoord in 
termen van hulp, ondersteuning en soms zorg. Van zorgaanbieders transformeren deze 
organisaties zich tot organisaties die de zelf- en samenredzaamheid versterken en kwaliteit 
van leven toevoegen. Organisaties die mensen stimuleren tot gezond gedrag, de 
zelfredzaamheid van mensen zoveel mogelijk versterken, sociale netwerken mobiliseren en 
professionele zorg alleen inzetten waar nodig. Hierdoor kunnen ouderen en chronisch zieken 
zelfstandiger en minder afhankelijk van zorg door het leven. Het betekent meer aandacht 
voor eenzaamheidsbestrijding, mobiliteit en participatie. 

Er wordt een sterker beroep gedaan op mensen zelf – in samenhang met hun sociale 
omgeving – te voorzien in oplossingen. Om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten 
functioneren – zowel in de thuissituatie als in een zorghuis – is bovendien een slimmere inzet 
van vrijwilligers en mantelzorgers nodig. Er zal dus veel meer gekeken moeten worden naar 
wat de omgeving van een cliënt kan betekenen. 

 
4. Ouderen en actieve cultuurpart ic ipatie 
De komende jaren wordt ingezet op het versterken van zelf- en samenredzaamheid van 
ouderen. Ouderen worden gestimuleerd gezonder te leven, te (blijven) participeren in de 
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samenleving. Dat kunnen zij niet alleen, daar zijn sociale contacten en netwerken voor nodig 
uit de directe omgeving. Kwaliteit van leven is belangrijk, want een gelukkiger mens is 
actiever en doet minder snel een beroep op zorg.  
 
Actief deelnemen aan kunst en cultuur heeft een positief effect op de vitaliteit, de gezondheid 
en het welzijn van ouderen. Om die reden hebben publieke en private partijen in 2012 een 
convenant ondertekend waarin wordt gesteld dat:  

• cultuurparticipatie bijdraagt aan de gezondheid, het welbevinden en de persoonlijke 
ontwikkeling van ouderen; 

• de levenslust en levenskunst van ouderen aantoont dat de vergrijzing ook positieve 
kanten kent; 

• de deelname aan het culturele leven een universeel recht is; 
• cultuurparticipatie een vorm is van maatschappelijke participatie die bijdraagt aan 

actief burgerschap.  
 
 
5. Hoe Levenswijs aansluit  bi j  deze ontwikkel ingen 
Levenswijs sluit aan bij de visie die overheid en zorgorganisaties op ouder worden in 
Nederland uitdragen en zet in op actieve cultuurparticipatie als middel om de zelf,- en 
samenredzaamheid te stimuleren en in het verlengde daarvan sociale netwerken te 
activeren. 
 
Levenswijs: 

a) stimuleert samenwerking en interactie tussen ouderen en jongere generaties komt tot 
stand door middel van een kunstproject; 

b) meer begrip en zelfreflectie bij jongere generaties rondom ouder worden wat leidt tot 
een positievere beeldvorming rondom dit thema; 

c) de werelden van zorg, welzijn, onderwijs en cultuur worden met elkaar verbonden; 
d) de sociale netwerken rondom ouderen worden structureel versterkt; 
e) kunstenaars en culturele organisaties maken kennis met het werken met ouderen; 
f) ouderen doen actief mee en ook ouderen die in een isolement zitten worden 

gestimuleerd opnieuw in relatie te gaan met hun omgeving. 
 
 
6. Waarom het levensverhaal centraal staat en wat ouderen te geven 

hebben 
In de discussies rondom het thema ‘ouder worden’ staat veelal de vraag centraal hoe de 
zorgkosten kunnen worden ingeperkt. Er worden allerlei programma’s ontwikkeld om 
ouderen te stimuleren vooral actief en in beweging te blijven, hen bij de samenleving te 
betrekken en zo te zorgen dat de oudere zowel fysiek als mentaal gezond blijft en minder 
snel een beroep doet op de zorg.  
 
Waar veel minder aandacht voor is, is het gegeven dat ouderen nog veel te geven hebben 
aan de samenleving. De levenswijsheid en levenslessen die zij na 75 levensjaren hebben 



5 
 

 
 

 
 
 
 

Projectplan Levenswijs – versie januari 2015 

opgedaan. Wat kunnen wij, jongere generaties van hen leren? Wat vinden zij belangrijk om 
over te dragen? 
 
Psycholoog Albert Sonnevelt interviewde voor zijn boek ‘De levenscode’ ‘bejaarde 
krachtpatsers’ (85-plussers) en vroeg zich af waarom zij denken dat ze nog zo vitaal zijn. Hij 
ontdekte dat er verschillende factoren een rol spelen maar dat de belangrijkste daarvan het 
geestelijke en niet het fysieke aspect betroffen. Bezieling staat op nummer één. Hij beschrijft 
dit als de innerlijke motivatie, die drive en dat ‘iets’ om voor te leven. Het kan iets heel 
simpels zijn mits je het gevoel hebt ‘je steentje bij te dragen’. Op de tweede plaats staan 
sociale contacten die nodig zijn om emoties te kunnen delen, en die ervoor zorgen dat je 
hulp kunt geven en krijgen. De derde factor is positief denken. Vitale ouderen hebben het 
vermogen te relativeren.  
Ze blijven niet hangen in emoties en zijn in staat de draad weer snel op te pakken, ook als 
dingen heel erg misgaan. Ze hebben zich steeds weer weten aan te passen aan nieuwe 
situaties.  
 
Al deze levenswijsheden ontwikkel je met de jaren met vallen en opstaan en zijn het waard 
om over te dragen aan jongere generaties. Daarom staan in Levenswijs de levensverhalen  
van de ouderen centraal en vormen de inspiratiebron om met elkaar in gesprek te gaan, 
samen een creatief proces te doorlopen en te komen tot een ‘kunstwerk’.  
 
 
7. Levenswijs – de opzet 
 
 
In een notendop: 

• 8 ouderen vertellen hun levensverhalen en delen deze met de dorpsgemeenschap; 
• 8 muziekstukken,- en liedjes (gemaakt op basis van de 8 levensverhalen) uitgevoerd 

door amateurkoren,- fanfare en orkest, en (semi) professionele artiesten uit de regio; 
• deelname van 200 leerlingen en meer dan 100 inwoners aan 34 creatieve 

workshops van Sint Michielsgestel waarin zij samen met de ouderen de 
levensverhalen ‘vertalen’ in gedichten, essays, tekeningen en schilderijen; 

• een voorstelling die twee keer wordt uitgevoerd voor 700 man publiek; 
• deelname aan het project van tientallen vrijwilligers; 
• actieve participatie en bijdragen van vele instellingen uit sectoren zorg, welzijn, 

onderwijs en cultuur; 
• mini performances (liedjes en muziekstukken) gedurende vier weken op 

verschillende plekken in het dorp. 
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De Levenwijs projecten zijn als volgt opgebouwd: 
 
Fase 1:  verzamelen van de levensverhalen  
De acht ouderen worden ieder in vier sessies geïnterviewd door speciaal getrainde 
interviewers met een kunstzinnige achtergrond. De interviewer heeft bepaalde thema’s die 
altijd aan de orde komen maar het is natuurlijk aan de oudere waar die dieper op wil ingaan 
en waar niet. Getracht wordt wel tot een essentie en verdieping te komen. Tijdens de 
interviews wordt gebruik gemaakt van muziek en beeld wat de ouderen kan helpen bij het 
vertellen van hun levensverhaal. Na deze sessies wordt het levensverhaal opgetekend op 
maximaal 2 A-4tjes en na instemming van de oudere definitief gemaakt.  
 
Fase 2:  levensverhalen worden ‘vertaald’ in muziekstukken en liedjes 
 
Maakproces 
Van ieder levensverhaal wordt een muziekstuk of lied gemaakt. De interviewer bezoekt de 
oudere twee keer samen met een muzikant/componist om zoveel mogelijk input te krijgen 
over bijvoorbeeld de muziekstijl die hem of haar aantrekt en de liedteksten.  
Na twee sessies is er voldoende input om het lied/muziekstuk te kunnen schrijven. Met de 
oudere is ook al gekeken wie het muziekstuk/lied het beste kan uitvoeren en welke rol de 
oudere zelf kan spelen (zingen, bespelen van een instrument, voordragen tekst) tijdens de 
uitvoering.  
 
De werken kunnen gaan over de liefde, een eerbetoon aan familie en/of vrienden, 
meditaties, over frustraties rond het verlies van zelfbeschikking, of persoonlijke uitdrukkingen 
over angst, verlangen, vrijheid of vrede.  
 
Uitvoerders 
De uitvoerders van de muziekstukken/liedjes zijn amateurkoren-, en orkesten, jonge talenten 
en (semi)professionals uit de regio. Er wordt samengewerkt met het Gestels gemengd koor, 
het Harmonieorkest Sint Michael en bekende zangers uit de regio zoals Sandra Reemer en 
Anneke van Giersbergen. Er komt ook een open inschrijving waar jonge performers zich voor 
kunnen inschrijven.  
 
Fase 3: Levensverhalen worden t i jdens creatieve workshops ‘vertaald’ in 

essays, gedichten, schi lderi jen en tekeningen 
 
Tijdens de creatieve workshops zal jong en oud samen aan de slag gaan om de 
levensverhalen om te zetten in een kunstwerk. Deze workshops worden georganiseerd op 
scholen voor voortgezet onderwijs, in verzorgingstehuizen en in de bibliotheek. De resultaten 
worden op verschillende locaties in het dorp tentoongesteld en worden tevens gebruikt in de 
voorstelling. Tijdens de workshops en op de verschillende expositielocaties treden 
muzikanten en zangers op die de gemaakte liedjes ten gehore brengen.   
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A) creatieve workshops op scholen voor voortgezet onderwijs 
In Sint Michielsgestel zijn in totaal twee scholen voor voortgezet onderwijs. Het streven is dat 
deze scholen ieder met vier klassen meedoen en dat elke klas drie workshops krijgt waarin 
de leerlingen aan de hand van een zelf gekozen levensverhaal een essay, gedicht en/of 
beeldend kunstwerk maken. De ouderen waarvan de levensverhaal verbeeld wordt is bij de 
workshops aanwezig, gaat in gesprek met de jongeren en zijn betrokken bij het creatieve 
proces. De resultaten worden gebruikt in de voorstelling en geëxposeerd. 
 
B) creatieve workshops in verzorgingstehuizen, bibliotheek en buurthuis 
In samenwerking met deze partners worden er creatieve workshops georganiseerd waarbij 
jongeren en ouderen met de levensverhalen aan de slag gaan. De workshops zijn vrij 
toegankelijk en deelnemers worden geworven door oproepen in lokale krantjes en via de 
deelnemende partnerorganisaties. Gezien het feit dat veel ouderen en hun familie uit de 
gemeente zelf komen of de directe omgeving zal het werven van deelnemers geen probleem 
zijn. 
 
De workshops worden begeleid door kunstenaars en door de mensen van Levenswijs. Er is 
ruimte voor dialoog, reflectie, plezier en uiteraard creatieve inspiratie. Ook deze resultaten 
worden geëxposeerd en gebruikt in de voorstelling. 
 
C) expositie 
Op verschillende locaties in het dorp worden de schilderijen, tekeningen, gedichten en 
essays geëxposeerd. Op deze plekken waar dorpsbewoners elkaar ontmoeten kunnen de 
kunstwerken onder het genot van een kopje koffie worden bekeken.  
 
Fase 4: Voorstelling 
De muziekstukken en liedjes worden gebundeld in een voorstelling. Aan de voorstelling doet 
een mix van amateurs en (semi) professionals mee. De essays, gedichten en beeldende 
kunstwerken gemaakt door de jongeren krijgen ook een plek in de voorstelling. Waar 
mogelijk krijgt ook de oudere een actieve rol in de uitvoering (meezingen in het koor, een 
voordracht, het spelen van een instrument). De voorstelling wordt twee keer gespeeld in De 
Huif in Sint Michielsgestel en kan in totaal door 700 mensen worden bezocht. 
 
De voorstelling wordt gemaakt door regisseur Geert Niland en regisseur uit Eindhoven die 
zowel met amateurs als professionals werkt.  
 
 
8. Planning 
Indien de financiering rond is (naar verwachting medio april) start het project. De planning is 
dan als volgt: 
 
April t/m juni:   interviews met de ouderen, optekenen levensverhalen en schrijven 

liedjes en muziekstukken (fase 1 en 2) 
Juli t/m augustus:  voorbereidingen op de fase 2 en 3 
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September:  workshops op de scholen voor voortgezet onderwijs en coördineren      
amateur- en semi professionals die aan de voorstelling meedoen.  

Oktober:   expositie, minioptredens, creatieve workshops voor jong en oud, 
repetities voorstelling 

November:  voorstelling 
December:   evaluaties en financiële en inhoudelijke afronding 
 
 
9. PR en Communicatie 
Met de samenwerkingspartners wordt een PR en communicatieplan opgesteld. Iedere 
partner zal de eigen achterban via de sociale media en nieuwsbrieven op de hoogte brengen 
en houden van het project. Voor de free publicity wordt een aparte medewerker 
aangetrokken die de lokale en regionale media gaat benaderen. Van het hele project wordt 
een videoregistratie gemaakt. Uiteraard worden er flyers en affiches gemaakt en overal in 
het dorp verspreid. 
 
 
10. Organisatie 
Initiatiefnemer van Levenswijs en projectcoördinator is Anja Hueber, oprichter en eigenaar 
van trainingsbureau Quinx Building Community. Drijfveer voor Anja is om mensen, groepen 
en organisaties naar een dieper niveau van vrijheid, verbinding en zingeving te brengen. 
Anja heeft dit plan ontwikkeld samen met Ria Middelham en Wilma van der Schoot. Zij zijn 
beiden werkzaam in de amateurpodiumkunsten als respectievelijk tekstschrijver & muzikant 
en muziekdocent, koordirigent & arrangeur.  
In dit project zullen zij de interviews met de ouderen houden, creatieve workshops geven, de 
liedjes en muziekstukken mede schrijven en arrangeren. Tanja van Dijk is betrokken als 
inhoudelijk en financieel adviseur. Zij heeft veel ervaring met het ontwikkelen van 
kunstprojecten met een maatschappelijk en educatief karakter, o.a. voor Stichting Papageno. 
Geert Niland is als regisseur aangetrokken. Hij heeft veel ervaring met 
(muziek)theaterproducties op amateur- en professioneel niveau.  
 
 
11. Samenwerkingspartners  
Levenswijs is een initiatief dat door en voor de samenleving wordt gedragen. Er wordt 
gezocht naar een breed draagvlak met partners uit de cultuur, onderwijs, zorg, welzijn en het 
bedrijfsleven. Met de meeste organisaties is reeds gesproken en van allemaal is er de 
intentie om mee te doen aan het project. Verdere invulling en concrete afspraken volgen op 
het moment dat de financiering rond is.  
 

• Elde College en Gymnasium Beekvliet, scholen voor voortgezet onderwijs in Sint 
Michielsgestel   

• Bibliotheek De Meijerij (heeft een vestiging in beide dorpen) 
• Ondernemersvereniging Sint Michielsgestel 
• Bibliotheek De Meijerij 
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• Verzorgingstehuis De Beemden te Sint Michielsgestel 
• Gemeente Sint Michielsgestel, afdelingen Zorg & Welzijn, Cultuur en Onderwijs 
• Vivent, thuiszorg 
• Gospel en popkoor “Spirit” uit Sint Michielsgestel       
• En vele anderen 

 
 
12. Evaluatie 
Met alle samenwerkingspartners worden vooraf doelen opgesteld die iedere partner binnen 
dit project wil behalen. Stichting Levenswijs streeft ernaar dat Levenswijs een vast project 
wordt binnen de gemeentes of stadsdelen waar het heeft plaatsgevonden. Dat betekent dat 
de partners ook echt goed enthousiast moeten zijn om mee te doen en dat zij ook nadenken 
over wat zij belangrijk vinden. Om de doelen goed op elkaar aan te laten sluiten wordt er 
onder leiding van de projectcoördinator een werkgroep opgericht waar alle partners zitting in 
nemen. Deze werkgroep evalueert na afloop het project en doet concrete aanbevelingen 
voor verbeterpunten en mogelijkheden tot het vervolg. 
 
 
13. Financiën   
De totale kosten van het project bedraagt € 83.460,-. De financiering komt tot stand door 
fondsenwerving en bijdrage van sponsors en het lokale bedrijfsleven. De 
samenwerkingspartners wordt gevraagd in natura bij te dragen en indien mogelijk ook een 
financiële bijdrage.  
 


