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Introductie
Mijn naam is Anke Coumans. Ik ben professor Image in Context aan het kenniscentrum Kunst en
Samenleving Aan de Hanzehogeschool in Groningen. Mijn onderzoek richt zich op de veranderende
rollen en praktijken van kunstenaars en designers in de samenleving en ik ontwikkel en bestudeer
met name nieuwe relationele kunstpraktijken binnen de context van gezondheid, ouderen en
welzijn. Impactmeting is een van de focuspunten waar ik me samen met mijn collegaonderzoeker
Ingrid Schuffelers al jaren mee bezig houd.
Wat ik graag zou willen doen tijdens mijn presentatie is jullie een voorbeeld geven van hoe wij een
aantal jaar geleden een alternatieve impact meting uitvoerden in Groningen toen we werden
gevraagd om in het kader van het Pronkjewailfonds alle participatieve kunstprojecten waar ouderen
bij betrokken waren te meten. In het voorbeeld van de meting van de pronkjewailprojecten zullen de
vier principes duidelijk worden die in onze optiek belangrijk zijn voor ieder proces binnen een
impactmeting van kunstprojecten:
Impact meten is impact creëren
Beeldende interventies geven ruimte
Samen meten leidt tot samen leren
Van data naar mensen
De rol van impact metingen
Impactmetingen als activiteit ontstaan als gevolg van de procedurele verplichting die projectleiders
hebben wanneer ze geld aannemen van financieringsorganisaties of investeringsfondsen. Deze
verplichting houdt in dat aan de financieringsorganisaties getoond moet worden zien dat het project
waardevolle resultaten had. Via het navolgbare meten van de impact wordt zichtbaar gemaakt dat
de doelstellingen van het project haalbaar waren en dat het project in zijn uitvoering trouw is
gebleven aan wat voorafgaand aan het project was voorgenomen om te doen.
In de meeste gevallen wordt er onderzoek gedaan naar de impact omdat het een verplichting is en
omdat de kans om verdere financiering vergroot wordt wanneer de effectiviteit wordt gepropageerd.
Ik vermoed dat we allemaal hebben ervaren dat de financierende organisaties vooral geïnteresseerd
zijn in welk publiek we bereiken met onze participatieve kunstprojecten en wat het effect daarvan is.
En ik denk ook dat we allemaal wel eens kwalitatieve en kwantitatieve vragenlijsten gebruiken om
meer te weten te komen over onze projectdeelnemers en over wat het project voor hen betekende,
gewoon omdat dat het meest voor de hand liggend en meest haalbaar lijkt om te doen. Het blijkt dan
erg ingewikkeld om met surveys te werken als het gaat om de waardering van project. Wat anders
dan 'ik vond het leuk om mee te doen' kunnen de deelnemers zeggen wanneer ze gevraagd wordt
hoe ze het project hebben ervaren?

De context: het Pronkjewailfonds
Dus toen we gevraagd werden door de raad en de provincie Groningen
om een impact meting toe te passen ten aanzien van een aantal
kunstprojecten met ouderen, genaamd Pronkjewail, besloten we om
het dit keer anders te doen.
Het Pronkjewailfonds heeft in haar eenjarige bestaan een twintigtal
verschillende projecten gefinancierd. Ik zal een paar voorbeelden
geven om een idee te geven wat voor een soort projecten we moesten
onderzoeken.

In een van de projecten genaamd 'Samen in beeld tv' maakten tv-makers korte items over ouderen in
zorgtehuizen. Deze items waren bedoeld om uitgezonden te worden voor de ouderen binnen
diezelfde instellingen. Tijdens het project bleek dat de ouderen wilden helpen met het maken van de
items. Wat begon als een project van tv-makers over ouderen, werd zo een project waarbinnen tvmakers samen met ouderen een programma voor ouderen maakten. Dit mondde daarmee uit in een
nauwe samenwerking tussen tv-makers en ouderen.
In een ander project genaamd 'Groningen Plus' zetten een groep ouderen voor zichzelf een soort
kunstacademie op. Ze nodigden een theatermaker uit om hen te helpen over de muren van het
voorspelbare te kijken, buiten de kaders van het voorspelbare te denken en nieuwe artistieke
ervaringen toe te laten die ze voor het project nog niet kenden.
In een derde project kregen ouderen en kwetsbare mensen uit een wijk in Groningen danslessen in
Rock & Roll aangeboden. De organisator woonde in de wijk en had er een soort ontmoetingsruimte
die ze kon gebruiken voor mensen om kunst in te maken. Ze was een ervaren Rock & Roll danser en
werd de aanvoerder van een diverse club mensen die van tevoren nooit hadden kunnen bedenken
met elkaar op Rock & Roll te dansen en zo veel plezier te maken.
Uitgangspunten van de meting
Toen ons gevraagd werd om een impact meting te doen van de zojuist genoemde projecten wilden
we het, zoals ik al eerder zei, anders doen. Ik zal nu de vier pijlers kort uitwerken waarop onze impact
meting is gefundeerd.
1. Impact meten is impact creëren
We stelden onszelf ten doel een impact meting te ontwerpen waar zowel de kunstenaars als de
projectdeelnemers en de faciliterende organisatie baat bij zouden hebben; een impact meting die
kunstenaars en projectdeelnemers inzicht zouden geven in de specifieke waarde van de eigen en de
andere projecten; en een meting die zowel de provincie als de raad zou helpen om een beleid te
maken dat het leven van ouderen aangenamer zou maken.

2. Beeldende interventies geven ruimte
Centraal onderdeel van de meting zouden beeldende en theatrale middelen worden, die ons allen
een nieuw perspectief zouden geven op het belang van de kunstprojecten. Het is onze ervaring dat
juist beeldende en theatrale middelen in staat zijn om zulk materiaal voort te brengen. Daarom
kozen we ervoor om niet met een vragenlijst te werken en om niet een op een te werken. In plaats
daarvan wilden we alle betrokkenen uitnodigen in een van de grote ruimtes van Academie Minerva.
Het was ons idee een context creëren waarin de betrokkenen open en onbevangen konden praten,
zonder dat hun bewegingsruimte ingeperkt werd door een op voorhand vastgestelde methode.
3. Samen meten leidt tot samen leren (leidt tot samen werken)
We wilden gebruik maken van de impact die de mensen van de verschillende projecten op elkaar
zouden hebben tijdens de ontmoeting. De impact meting als het begin van een soort leeromgeving
die nog na de bijeenkomsten zou blijven bestaan en misschien wel zou doorgroeien; wellicht zouden
er nieuwe samenwerkingen uit kunnen voortvloeien?
4. Van data naar mensen
We wilden dat alle belanghebbenden, inclusief de mensen die verantwoordelijk waren voor het geld,
aanwezig zouden zijn tijdens de meting. Hierdoor zouden ze niet alleen de resultaten gepresenteerd
krijgen achter, maar zouden ze ook in contact gebracht worden met de mensen die deelnamen aan
de projecten en ze zouden daarnaast zien en ervaren waar deze manier van werken toe zou kunnen
leiden. We hoopten de afstand tussen echte mensen en data te overbruggen.

De impact meting
We waren ons volledig bewust van deze principes toen we de meting vormgaven op de manier zoals
we deden, als een gebeurtenis. We hebben geprobeerd context en methodes te ontwikkelen die het
mogelijk zouden maken zoveel mogelijk onverwachte inzichten en perspectieven aan het licht te
brengen die zoveel mogelijk mensen zouden bewegen en verbinden. Dit betekende dat de methodes
zo ontworpen moesten zijn dat ze mensen aan moedigden om ervaringen en meningen in te
brengen die ook voor henzelf nieuw waren. De methodes (en de ruimte waar het plaatsvond)
moesten ertoe leiden dat er een open sfeer zou ontstaan binnen de meting. Op deze manier zouden
de deelnemers zich veilig genoeg voelen om nieuwe, nog lastig te plaatsen ervaringen met elkaar te
delen.
Dit betekende ook dat we een protocol moesten ontwikkelen dat een hoop interactie tussen de
verschillende deelnemers en belanghebbenden op gang zou brengen. Ik zal uitleggen hoe we dat
hebben geprobeerd te doen.
We nodigden de kunstenaars uit die de projecten uitvoerden en vroegen hen om enkele deelnemers
mee te nemen van de projecten waar ze verantwoordelijk voor waren. Bij de projecten betrokken
organisaties zoals de zorgtehuizen vroegen we om een vertegenwoordiger te sturen. Toen ze
aankwamen vertelden we dat we verschillende tafels hadden klaargemaakt met speels vormgegeven
opdrachten waar ze hun inbreng op hun eigen manier konden delen en in de volgorde waarin ze dat
wilden.
Ansichtkaarten schrijven
Aan een van de tafels vroegen we alle aanwezigen om op een ansichtkaart iemand uit hun directe
omgeving te schrijven over het project. We beloofden ze om de kaartjes na de sessie op de bus te
doen. In die zin was het kaartjes schrijven niet alleen een opdracht, maar ook een door henzelf in
gang te zetten interventie. Door hen deze mogelijkheid te
bieden, gaven we de ruimte om uit te drukken wat ze
maar wilden uitdrukken, te delen wat ze ook maar wilden
delen met wie ze wilden. Sommige deelnemers schreven
kaarten voor vrienden en familie, anderen schreven de
organisatie om ze te bedanken en weer anderen schreven
de raad en de provincie om aandacht en geld te vragen
om hun project te kunnen continueren. De ansichtkaarten
waren de middelen waarmee de deelnemers hun stem
lieten horen. Het gaf ons ‘echte’, niet voor ons
geproduceerde informatie over de waarde van het
project. Het hielp ons nieuwe mogelijkheden te zien en
nieuwe groepen te ontdekken die we mogelijk zouden
kunnen benaderen. En terwijl ze aan een tafel zaten
spraken ze met andere deelnemers en bouwden zo aan
hun persoonlijke netwerk.

De kaart van Groningen
Tijdens een tweede opdracht vroegen we deelnemers van de
projecten om op de kaart van Groningen aan te geven waar ze
vandaan moesten reizen om deel te nemen aan de activiteit.
Terwijl de deelnemers van het ene project dit aan het doen
waren, keken deelnemers van andere projecten toe.
Het liet ons niet alleen zien waar de mensen die deelnamen
aan de verschillende projecten vandaan kwamen, maar we
leerden ook dat de reis op zichzelf belangrijk was. We leerden
dat een kunstproject al begint op het moment dat de mensen
de deur van hun huis achter zich dichttrekken. Omdat ze
bijvoorbeeld allemaal in dezelfde auto reisden, bouwden de
deelnemers een band met elkaar op; ze spraken over allerlei
verschillende onderwerpen tijdens de rit naar de locatie van
het kunstproject.
De projectconfiguratie
Tijdens een derde opdracht verzamelden alle bij een project betrokken mensen zich rondom een
tafel. Onder begeleiding van Ingrid Schuffelers tekenden ze met elkaar de configuratie die de
ontwikkeling van hun project representeerde. In feite zaten ze voor hun ogen een tekening ontstaan
met actoren en de invloed van die actoren op het project als totaal. Ingrid leidde het proces door te
vragen wie wat deed, wat er vervolgens gebeurde en wat de gebeurtenis uitlokte. De deelnemers
tekenden in feite een soort actoren netwerk (Voor degenen onder jullie die de ' actor network
theory' van Bruno Latour kennen).
Na afloop werden de tekeningen via
Illustrator strakker en netter gemaakt
en samen met de uitkomsten van de
andere opdrachten konden we
beginnen met de informatie te
analyseren. Deze opdracht was van
alle opdrachten het meest impactrijk.
Niet alleen kwam de kracht van het
collectief naar voren, de opdracht
maakte het ook mogelijk dat de
betrokkenen van het project hun
ideeën deelden over hoe het project
was verlopen en wat de toekomstige
mogelijkheden zouden kunnen zijn.
Sterker nog: Ze maten zichzelf, ze voelden zich niet het object van een meetmodel die opgezet is
door een of andere externe organisatie die er op uit is harde conclusies te trekken uit hun input, ze
ervoeren eigenaarschap. Tijdens ieder van de opdrachten brachten de deelnemers niet alleen
informatie en inzichten in, ze haalden er zelf ook dingen uit; nieuwe inzichten, nieuw eigenaarschap
over hun project en nieuwe relaties om in de toekomst aan te werken.

Het rapport
Op basis van de informatie die we tijdens de impact meting opdeden schreven we een rapport
waarin we probeerden te laten zien hoe de opdrachten, door ons conversatiepieces genoemd,
kwalitatieve en kwantitatieve data leverden op het gebied van de belangrijke kwesties die de
financieringsorganisaties inbrachten. Zo wilden ze informatie over de mate van co-creatie (geel in het
schema), over de ervaring van de projectdeelnemers (blauw in het schema) en over de manier
waarop de projecten zich hebben ontwikkeld (groen in het schema).

In ons rapport maakten we vervolgens een ordening van het visuele materiaal van de metingen,
oftewel: de data die de deelnemers hebben geproduceerd.
.

We presenteerden onze interpretatie:

Op basis hiervan gaven we ons advies. Zo adviseerden we bijvoorbeeld om te focussen op
organisaties die bereid zijn om zich te ontwikkelen door gehoor te geven aan de ambities van de
ouderen: organisaties die niet alleen luisteren naar wat ouderen willen, maar er ook naar handelen.
Lessons learned
Omdat deze lezing over impactmeten gaat, en niet over de beleidskwesties die ermee verbonden
zijn, zal ik hier nu niet verder op in gaan. Ik zal wel verdergaan met de lessen die we hebben
getrokken uit de hier beschreven impact meting. Als ik terugkijk op dit evenement heeft het ons een
aantal dingen geleerd over impact metingen. Deze illustratie verenigt die lessen:
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1 Gevoelig zijn voor wat zich aandient.
IM zou moeten gaan over wat spontaan optreedt. Het zou niet alleen moeten gaan over hoe het was
en hoe het is, maar ook over hoe het zou moeten zijn of over hoe het zou kunnen zijn. Onderdeel van
het meetproces is openstaan voor hetgeen dat naar voren komt, hetgeen dat zichzelf heeft geopend
dankzij de interventies van het project. Belangrijke vragen zijn dan:
Wat kunnen we nog meer doen? Welke kansen liggen er nog in de toekomst?
Tijdens het eerder genoemde project Groningen Plus merkten we dat de deelnemers vroegen om
interventies die dingen mogelijk maken. Het was de impact meting die hun ervan bewust maakte dat
ze eigenlijk bezig waren aan een soort kunstacademie voor ouderen en dat hun belangrijkste kracht
het feit was dat het initiatief van het project vanuit de deelnemers kwam die zowel de rol van
organisator als deelnemer innamen. Er was hen al gevraagd om het hele project naar een andere
locatie en community over te hevelen. De meting maakte hen duidelijk waarom dat tot mislukken
gedoemd was. Het hele project naar een andere locatie overhevelen zou niet mogelijk zijn geweest
omdat het iets zou opleggen aan de deelnemers op die locatie. Het enige wat echt overgedragen kon
worden was de energie en het vertrouwen dat ouderen in staat zijn om de projecten te ontwikkelen
die ze willen en dat ze in staat zijn die projecten naar eigen wens in te vullen. Alles wat er nodig is, is
moed en vertrouwen en openstaan voor wat zich tijdens de ontwikkeling van hun project aandient.
2. Autonomie meten
IM zou moeten gaan over het meten van autonomie. In de impact die men meet binnen
kunstprojecten schuilt altijd een soort autonomie. Wat er uit kunstprojecten voortvloeit is in wezen
de creatie van autonome individuen met hun eigen geluid en met nieuw eigenaarschap over hun
(professionele) levens. Deze autonomie komt naar voren in en wordt belichaamd door het resultaat
van onverwachte, individuele inzichten van de deelnemers. Ze realiseren zich ineens dat ze iemand
anders zijn dan ze in eerste instantie dachten, dat ze tot veel meer in staat waren en dat ze veel meer
wisten, etc. Vragen die in de meting belangrijk zijn:
Hoe brachten de interventies verschillende vormen van autonomie voort? En hoe kan deze autonomie
omschreven worden in termen van inclusiviteit, eigenschaarschap en het hebben van een stem etc..
En (zie les1) wat volgt er uit/ wat is de consequentie/wat is het gevolg van deze opkomende/rijzende
autonomie?
We zagen al in het project van 'Samen in Beeld Tv' dat de ouderen de behoefte voelden om
onderdeel te worden van het team van tv-makers. Ze wilden het item zelf maken. Er zat iets in het
project dat hun de kracht gaf om meer te zijn dan het onderwerp van het televisieprogramma en om
meer te zijn dan een passieve televisiekijker.
3 De doorlopende feedback loop
Een impact meting is niet alleen belangrijk wanneer het project is afgelopen, het zou ook een steeds
terugkerend ingrediënt moeten zijn tijdens ieder participatief kunstproject. We noemen deze
dynamiek waarin iedere handeling wordt opgevolgd door het bewustzijn van en reflectie op de
consequenties: een feedback loop. 'Impact meten is impact creëren' betekent op het niveau van het

project zelf dat er sprake is van een voortdurende feedback loop waarin men constant in dialoog is
met de mensen van het project. Dit leidt tot de volgende vragen in de meting:
Hoe werd impact gemeten en serieus genomen tijdens het project. Hoe kunnen we zien dat
autonomie en nieuwe mogelijkheden creëren altijd al een onderdeel was van het project.
Dankzij de openheid van de vrouw die het project 'Samen in beeld tv' organiseerde voor alles wat
zich aandiende, veranderde en ontwikkelde de organisatie achter het project zich voortdurend.
4. de situationele dialoog
Wanneer we na afloop van het project een impact meeting organiseren zou het niet (alleen) een
objectieve procedurele meting moeten zijn, maar ook een situationele gebeurtenis op locatie waarbij
alle partners betrokken worden, een gezamenlijk en plaatselijk vormgegeven opdracht, gericht op de
toekomst. Een dialoog die een 'generative flow' kan opwekken. Die flow zou van tijd tot tijd gemeten
worden, met als doel om de dynamiek te begrijpen die er uit voort zou kunnen komen.
Conclusie
Wellicht hebben jullie al opgemerkt dat alle eigenschappen die ik( jullie) heb gegeven van een voor
kunstprojecten gewenste meting ook karakteristieken zijn van een kunstproces dat zich richt op een
artistieke interventie. Ieder kunstproces wordt gekenmerkt als een proces waarin de kunstenaar
open staat voor dat wat spontaan optreedt en als een proces waarin nieuwe mogelijkheden ontstaan
gebaseerd op wat er is veroorzaakt. In die zin kent ieder kunstproces een feedbackloop. Dit geldt
voor kunst in het algemeen en met name voor participatieve kunst: deze is altijd situationeel, en is
zich bewust van hoe om te gaan met dat wat er is: materiaal, mensen, voorgaande opdrachten.
En tot slot: Kunst gaat over het creëren van autonomie door het publiek nieuwe perspectieven te
bieden, nieuwe mogelijkheden, of dat nou in de vorm van een schilderij, een installatie of een
interventie is.

