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VOORWOORD
Stichting Muziek in Huis organiseert sinds 1999 klassieke kamermuziekconcerten in zorgcentra.
Uitvoerenden zijn op conservatoria geschoolde, afgestudeerde musici, die streng geselecteerd zijn en
door Muziek in Huis gecoacht worden.
De concerten worden zowel aan de kant van de ensembles als die van de luisteraars geëvalueerd. De
luisteraars worden vaak vertegenwoordigd door personeelsleden van de zorgcentra waar de
concerten plaatsvinden.
In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de evaluatiegegevens van 2547 concerten in de periode
2007 t/m 2013.
De evaluaties door de luisteraars bevatten vragen/stellingen over het contact met de musici, timing
van het programma, repertoirekeuze, mondelinge toelichtingen, niveau van de uitvoering,
enthousiasme van het publiek, tevredenheid over de opkomst en het aantal luisteraars. De evaluaties
door de musici bevatten vragen over de gastvrijheid en behulpzaamheid van het personeel, mate
waarin concert ongestoord verliep, rol die het personeel daarin had, de staat en stemming van de
piano/vleugel, aandacht van het publiek en de eigen beoordeling van de geschiktheid van het
gekozen programma voor het betreffende publiek. De vragen worden met rapportcijfers 1 (laagst)
t/m 10 (hoogst) gewaardeerd. De gegevens van een bepaald concert worden in de database aan dat
betreffende concert (incl. locatie en ensemble) gekoppeld.
In samenspraak met de zorgcentra - en door de jaren heen gecheckt met de musici en
concertbegeleiders van Muziek in Huis - is een indeling gemaakt naar de culturele bagage van het
publiek op een bepaalde locatie (indeling A, B, C) en de gesteldheid van het publiek (indeling 1, 2, 3).
Hierbij staat A voor een publieksgroep met weinig of oppervlakkige ervaring met klassieke concerten
en C voor doorgewinterde luisteraars. 1 staat voor mensen met matige tot zware dementie, en 3
voor mensen zonder geheugenproblemen. In de programmering wordt rekening gehouden met de
behoefte aan herkenbaarheid en afwisseling, de (maximale) concentratiespanne en (verwachte)
repertoirekennis van het publiek. Zie ook de bijlage op pagina 22.
De onderzoeksvraag is: Welke factoren spelen een rol in het succes van een concert van Muziek in
Huis en in welke mate?
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GERELATEERDE VRAGEN
De onderzoeksvraag roept andere vragen op, die eerst beantwoord zullen worden:
1. Wat is ‘succes’ van een concert en hoe is dat te meten?
2. Zijn de gegevens van Muziek in Huis afdoende om een goed antwoord op de
onderzoeksvraag te mogen verwachten?
3. Hoe betrouwbaar zijn de gegevens van Muziek in Huis?
4. Welke factoren spelen géén rol in het succes van een concert van Muziek in Huis?
5. Hoe stellen we de mate vast waarin de individuele factoren gerelateerd zijn aan het succes
van de concerten?
1.
Wat is ‘succes’ van een concert en hoe is dat te meten?
Het succes van een concert is een persoonlijke ervaring. Iemands smaak, interesse, stemming, kennis
speelt daarin een rol naast wat er precies wordt aangeboden en de kwaliteit ervan. Met ’succes’
willen we dieper kijken dan of een concert, muziekstuk, programma, uitvoering, interpretatie ‘goed’,
´slecht´, ‘vrolijk’, ‘deprimerend´, ´mooi’ of ‘lelijk’ is. Een term als ´inspirerend´ dekt al meer de lading.
Muziek in Huis heeft gekozen voor ‘enthousiasme´ om het succes van een uitvoering te bepalen,
omdat enthousiasme allerlei bronnen kent en voelbare energie opwekt. Een succesvol concert is een
concert dat de luisteraars energie geeft. En het energiepeil van mensen is waarneembaar. Met
‘enthousiasme´ denkt Muziek in Huis een term te hanteren, die bruikbaar is voor alle doelgroepen
die zij bedient. Want iedereen, zowel de geoefende, gezonde luisteraar als aan de andere kant van
het spectrum een persoon met zware dementie, iedereen, kan enthousiasme ervaren én uiten.
Zoals in het voorwoord al is vermeld worden de evaluaties door het publiek vaak ingevuld door
personeelsleden van de zorgcentra. Zij doen dit – op duidelijke aanwijzingen – namens de luisteraars.
Uiteraard is de beoordeling enigszins subjectief, want het is uit tweede hand. We zullen op de vraag
‘Hoe betrouwbaar zijn de gegevens van Muziek in Huis’ bij Punt 3 terugkomen.
Punt 1 overwegend, wordt de onderzoeksvraag feitelijk: welke factoren spelen een rol bij het
enthousiasmeren van het publiek bij een concert van Muziek in Huis en in welke mate?
2.
Zijn de gegevens van Muziek in Huis afdoende om een goed antwoord op de
onderzoeksvraag te mogen verwachten?
De gegevens uit de evaluaties omvatten een aantal belangrijke vragen over het verloop van de
concerten en zijn in eerste instantie bedoeld voor kwaliteitsbewaking. De vragen zijn niet opgesteld
om een sluitend en volledig antwoord te krijgen op de vraag welke mogelijke factoren een rol zouden
kunnen spelen in de beoordeling van een concert. Zo worden uiterlijke verzorging, kleding, leeftijd,
geslacht en naamsbekendheid van de musici niet bevraagd. Evenmin als de akoestiek, inrichting en
verlichting van de zalen.
We kunnen dan ook niet vaststellen of de mooie jurk een rol heeft gespeeld in de beoordeling van
een concert. We kunnen echter wel beoordelen of de wél verkregen gegevens in relatie staan met
elkaar en patronen vertonen.
De onderzoeksvraag wordt daarmee: welke bevraagde factoren spelen een rol bij het
enthousiasmeren van het publiek bij een concert van Muziek in Huis en in welke mate?
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3.
Hoe betrouwbaar zijn de gegevens van Muziek in Huis?
Van de 680 concerten in 2012 kwamen 266 ingevulde evaluaties door de musici en 307 ingevulde
evaluaties door de zorgcentra retour. De aantallen geretourneerde evaluaties verschillen per jaar.
Van een aantal locaties komen altijd, en van een aantal andere komen nooit evaluaties terug. Zo
evalueert Mariëngaerde in Warmond - met de best lopende en met vaak 150 luisteraars per concert
de drukst bezochte maandelijkse concertserie van Muziek in Huis- de concerten nooit. ‘Het is altijd
uitstekend, we hoeven niet te evalueren’, is er de gedachtegang. De concerten en ’cijfers’ van
Mariëngaerde vallen daardoor buiten dit onderzoek. Het groot aantal wel verkregen evaluaties (van
2547 concerten) en vooral ook de grote spreiding (1728 concerten werden geëvalueerd door de
luisteraars van 195 locaties, 1648 concerten door 107 ensembles en 829 concerten werden door
zowel musici als luisteraars geëvalueerd) maakt uitkomsten weliswaar niet 100% betrouwbaar, maar
absoluut bruikbaar.
De evaluaties worden door de ‘woordvoerder’ van een ensemble en door (meestal) een
personeelslid namens de groep luisteraars gedaan. De ene musicus hanteert andere maten als een
andere. Naast de subjectieve invloed van het individu is er ook de kanttekening dat de evaluaties niet
altijd consequent worden ingevuld. Zo kan een bepaald personeelslid de ene maand met 50
luisteraars in de zaal de opkomst waarderen met een 9 en een andere maand met 48 luisteraars met
een 10. (Deze ongerijmdheid is overigens aanleiding geweest om de vraagstellingen door een expert
onder de loep te laten nemen en de enquêtes voor 2014 aan te scherpen). Ook hier geldt weer dat
het grote aantal gegevens een nog altijd redelijk betrouwbare indruk zou moeten kunnen geven,
doordat de individuele verschillen in wijze van beoordelen grotendeels worden uitgevlakt.
Met het bovenstaande rekening houdend, wordt de onderzoeksvraag: welke bevraagde factoren
kunnen een rol spelen bij het enthousiasmeren van het publiek bij een concert van Muziek in Huis en
in welke mate?
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4.
Welke factoren spelen géén rol in het succes van een concert van Muziek in Huis?
Nu de onderzoeksvraag is aangepast, dient ook deze vraag aangepast. Zo zouden wel degelijk
beïnvloedende, bevraagde factoren ogenschijnlijk op basis van het cijfermateriaal geen rol kunnen
spelen. Met dit voorbehoud, mogen we met stelligheid constateren dat een aantal factoren geen
aantoonbare invloed hebben op een bepaalde andere factor.
Twee factoren hebben geen duidelijk aantoonbare invloed op elkaar: die van de waardering van de
gastvrijheid en behulpzaamheid van het personeel (uit evaluaties door musici) en de gemiddelde
waardering over het contact met de musici (evaluaties door luisteraars). In onderstaande grafiek
wordt de beoordeling van de gastvrijheid en behulpzaamheid getoond in de X-as en de gemiddelde
waardering van het contact met de musici met de blauwe staven.
De relatie tussen de waardering ‘Concert verliep ongestoord (door musici, de rode staven) en de
waardering door eveneens de musici over de eerder genoemde gastvrijheid van het personeel is wél
overduidelijk. De groene punten tonen de frequentie van het aantal concerten corresponderend met
de waardering (X-as) van de gastvrijheid en behulpzaamheid van het personeel.
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Musici beoordelen gastvrijheid en behulpzaamheid van het personeel

De factor gastvrijheid en behulpzaamheid van het personeel heeft ook geen aantoonbare invloed op
de beoordeling van het niveau van de uitvoering (door de luisteraars).
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Gastvrijheid en behulpzaamheid van het
personeel en de beoordeling van het niveau
van de uitvoering
Gemiddelde rapportcijfers
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Musici beoordelen de gastvrijheid en behulpzaamheid van het personeel

Daaruit lijkt te mogen worden vastgesteld dat het persoonlijke contact tussen de musici en het
personeel geen aantoonbare invloed heeft op het beoordeelde niveau van de uitvoering.
Bij het beantwoorden van de onderzoeksvraag komen we een aantal duidelijk aantoonbare relaties
tegen. Een serie andere factoren hebben geen aantoonbare relaties. Voor het gemak kan op deze
plaats gesteld worden dat de hier genoemde factoren die geen aantoonbare invloed op elkaar
hebben, dat ook niet hebben op de hier niet genoemde factoren die wél een relatie tonen met een
van de bovengenoemde factoren.
5.
Hoe stellen we de mate vast waarin de individuele factoren gerelateerd zijn aan het succes
van de concerten?
De vraag impliceert een bestaande verhouding die de factoren onderling hebben op de invloed van
het enthousiasme van het publiek. Vooropgesteld dat zo’n verhouding al zou bestaan, hoe stellen we
dan het gewicht van de individuele factoren vast? En is dat wel nodig? Daarnaast kunnen er andere,
niet bevraagde factoren zijn, die het succes van de concerten (mede) bepalen.
Bij voorbaat is duidelijk dat de invloed van de diverse factoren niet hard gemaakt kan worden omdat
het gewicht van de diverse factoren niet bevraagd is en de bevraagde factoren incompleet zijn als het
gaat om alle mogelijke zaken die een rol kunnen spelen bij het succes van een concert.
In het onderzoek naar ‘de mate waarin’ zal een antwoord gezocht moeten worden, waarbij het
gewicht en de incompleetheid geen rol spelen.
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DE ONDERZOEKSVRAAG
Welke bevraagde factoren kunnen een rol spelen bij het enthousiasmeren van het publiek bij een
concert van Muziek in Huis en in welke mate?
NB In de tekst is de toevoeging ‘beoordeling van‘ veelal weggelaten voor de leesbaarheid.
Allereerst de jaargemiddelden van de evaluatiegegevens door de luisteraars van de ensembles in de
jaren 2011-2013.

Evaluaties door de luisteraars
Rapportcijfers (1 t/m 10)
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En over dezelfde periode de evaluatiescores door de ensembles van de zorgcentra.

Evaluaties door de musici
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In de twee bovenstaande grafieken is geen verdeling gemaakt naar publieksgroepen A, B, C en 1, 2, 3.
In het verdere betoog wordt deze indeling waar nuttig wel toegevoegd. De gegevens van 2547
concerten in de periode 2007 – 2013 worden benut.
De eerste factor die een duidelijk aantoonbare invloed heeft op (de beoordeling van) het
enthousiasme van het publiek is de toegankelijkheid van het programma. Muziek in Huis stelt de
programma’s op maat op, rekening houdend met de behoeften en identiteit van de diverse
publieksgroepen. In alle programma’s wordt gezocht naar een goede balans tussen spanning
(avontuur) en ontspanning (herkenbaarheid).
De onderstaande grafiek toont drie grafieken in één, voor iedere categorie voor programmering
eentje. De X-as toont de waardering voor het enthousiasme van het publiek. De hoogte van de
blauwe staven toont de gemiddelde beoordeling van de toegankelijkheid van het programma (linker
Y-as) behorende bij de betreffende waarden op de X-as. De deelgrafieken zijn alle drie duidelijk.
Opvallend is dat bij de 3-de categorie het enthousiasme minder afhangt van het programma. Daaruit
kan worden afgeleid dat de tolerantie voor het programma in de 3-de categorie hoger ligt dan in de
1-ste en 2-de categorie. De basis hiervoor is echter te smal: er zijn te weinig evaluaties om dit te
onderbouwen. Zie de rode punten, die het aantal evaluaties (= concerten, waarden rechter Y-as)
tonen, corresponderend met het enthousiasme op de X-as.
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Gemiddelde van Muziek was voldoende toegankelijk (waarden linker Y-as), corresponderend
met de waardetoekenning van het enthousiasme van het publiek op de X-as
Aantal concerten (waarden rechter Y-as) met beoordelingswaarden op de X-as
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Een andere factor, die eveneens een duidelijke invloed heeft op het enthousiasme (staven, linker Yas) is het niveau van de uitvoering (X-as). Hier verdeeld getoond over de publieksgroepen A, B en C.
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Gemiddelde van Het publiek was enthousiast (waarden linker Y-as), corresponderend met de
waarderingen van het niveau van de uitvoering (waarden X-as)
Aantal concerten (waarden rechter Y-as) met beoordelingswaarden op de X-as

Een minder duidelijke, maar toch aantoonbare relatie is te vinden tussen enerzijds de beoordeling
van de toegankelijkheid van het programma (X-as) en anderzijds het niveau van de uitvoering en de
gepastheid van de mondelinge toelichtingen bij het programma. Daarbij aangetekend dat de musici
op alle concerten het programma mondeling toelichten. De relatie is met name duidelijk bij een hoge
beoordeling van het programma.

Niveau van de concerten, de toelichtingen en
de toegankelijkheid van het programma
Rapportcijfer 1 t/m 10
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Waardering toegankelijkheid van het programma

De ensembles en de luisteraars zijn het – op 2 concerten met een ‘4’ van de luisteraars na – in
hoofdlijnen redelijk eens met de beoordeling van de programma’s. Het publiek toont een beduidend
grotere bandbreedte (4 – 10) dan de ensembles (8-9) , maar laatstgenoemde waarden zijn uiteraard
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gemiddelden, corresponderend met de waarden op de X-as. De gemiddelde beoordeling door de
luisteraars voor het programma (8,6) ligt slechts iets lager dan de gemiddelde beoordeling door de
musici voor de geschiktheid van het programma (8,8).
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Bij onderverdeling naar categorieën verdwijnt de eensgezindheid met name in categorie 2 en 3.
Alleen in categorie 1 blijkt de relatie te bestaan. Dit zou veroorzaakt kunnen zijn door de redelijke
homogeniteit en de eerlijke (drempelloze) reacties van die doelgroep. In categorie 2 is de diversiteit
van het publiek vaak groter dan in categorie 1, waardoor de (non verbale) feedback van het publiek
minder eenduidig is. In categorie 3 zien we alleen hoge scores van zowel publiek als musici, met een
kleine zelfoverschatting door de musici.

Toegankelijkheid van het programma (door
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Gemiddelde van Programma was goed gekozen voor publiek, corresponderend met de
beoordeling van de toegankelijkheid van het programma (X-as)
Aantal concerten (waarden rechter Y-as) corresponderend met de beoordeling op de X-as

Als we de assen omdraaien en de door de musici beoordeelde geschiktheid van het programma
afzetten tegen de gemiddelde beoordeling van de toegankelijkheid van het programma door het
publiek (blauwe staven) en de gemiddelde tevredenheid van de ensembles (rode staven) zien we
dezelfde relatie. Met name de rode staven zijn opvallend; de musici hechten duidelijk veel waarde
aan een geschikte keuze van het repertoire.
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Rapportcijfer 1 t/m 10
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Beoordeling geschiktheid van het programma door de musici

De staat van de piano’s en vleugels (zoals beoordeeld door onze pianisten) blijkt een kleine, wat
onduidelijke relatie te tonen met het enthousiasme van het publiek. Wel duidelijk is dat de meeste
concerten plaatsvinden op de betere instrumenten. Daarbij aangetekend dat de stichting geen
pianisten naar locaties stuurt waarvan bekend is dat de piano er in slechte staat is.

De piano's en het enthousiasme van het
publiek
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Beoordeling kwaliteit en stemming van de piano's en vleugels
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Het effect van de kwaliteit van de piano’s op de algemene tevredenheid van de ensembles laat zich
raden en blijkt ook duidelijk. Uiteraard zijn alleen de concerten met pianisten meegewogen.

Rapportcijfers 1 t/m 10
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Beoordeling van de piano's en vleugels

De factor ‘concert verliep ongestoord’, zoals beoordeeld door de ensembles toont een heel klein niet helemaal lineair – verband met het enthousiasme van het publiek (de rode staven in de
volgende grafiek), afgezien van de 1 op de X-as met drie evaluaties en een gemiddelde van 9 voor het
enthousiasme. Hier vertonen de ensembles een maximale bandbreedte (1-10) tegenover een kleine
bandbreedte bij het gemiddelde enthousiasme van het publiek (7,8 – 8,9). Overigens blijkt in de
praktijk dat de musici nooit het gedrag van de luisteraars als storend ervaren; het gaat bij de
storingen altijd om personen die niet deelnemen aan het concert of activiteiten die er los van staan.
Kijken we naar de relaties tussen enerzijds de mate waarin het concert vanuit de musici gezien
ongestoord verloopt en anderzijds de tevredenheid van de musici over het concert (de blauwe
staven) en het enthousiasme van het publiek (nogmaals de rode staven) zien we iets opvallends. De
musici blijken erg gevoelig voor de storingen en de luisteraars amper.

Rapportcijfer
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Een andere factor die een aantoonbare relatie met het beoordeelde enthousiasme van het publiek
heeft, is de tevredenheid van de contactpersoon over de opkomst van het publiek.
Onderstaande grafiek toont het gemiddelde enthousiasme van het publiek afgezet tegen de
waardering over de opkomst. De relatie zien we ook bij onderverdeling in categorieën en
publieksgroepen en laat zich niet eenvoudig verklaren.

Waardering publieke opkomst
en het enthousiasme van het publiek
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Bekijken we de tevredenheid over de publieke opkomst ten opzichte van de feitelijke grootte van het
publiek dan vinden we een bijna lineair verband. Ook hier is het patroon hetzelfde bij onderverdeling
in categorieën en/of publieksgroepen.
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Het enthousiasme lijkt daarmee gerelateerd aan de grootte van het publiek. Grof gezegd is bij een
spectrum van 15 tot 55 mensen publiek het spectrum voor het enthousiasme tussen 7,3 en 9,6. De

Stichting Muziek in Huis

Onderzoek evaluatiegegevens 2007-2013

Pag. 13 / 24

meeste concerten (532) vinden plaats voor een gemiddelde publieksgroep van 45 luisteraars en
scoren een 8,3 voor hun enthousiasme.
De tevredenheid van de ensembles blijkt niet of amper gerelateerd van de publieksgrootte.

Tevredenheid van het ensemble afgezet tegen de
publieksgrootte (gegroepeerd)
rapportcijfer 1-10
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De factoren contact met de musici (door de luisteraars) en het enthousiasme van het publiek
vertonen een andere, duidelijke relatie. Ook bij de verdeling in categorieën. Met name in 1-ste en 3de categorie is de invloed markant.
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Tot slot de vraag hoe de relatie is tussen het enthousiasme van het publiek en de tevredenheid van
de ensembles. De relatie is, zoals te zien in de volgende grafiek, bij de categorieën 1 en 2 het
duidelijkst. De musici lijken deze publieksgroepen het best aan te voelen. Dit is opmerkelijk, maar
sluit wel aan bij de observatie dat het ‘sociaal wenselijk gedrag’ bij deze categorieën geen rol van
betekenis speelt. De kanttekening dient gemaakt te worden dat het aantal door zowel de luisteraars
als de musici geëvalueerde concerten in categorie 3 beperkt is.
Duidelijk is dat het enthousiasme van de musici naast de factor enthousiasme van het publiek in
sterkere mate van de al eerder genoemde factoren storingsvrijheid, geschikte programmering en
staat van de piano afhangt.

Enthousiasme van het publiek en tevredenheid
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DE MATE WAARIN
De mate waarin de verschillende factoren een rol spelen op het enthousiasme van het publiek is een
wezenlijk onderdeel van dit onderzoek. Al bij punt 5 bij GERELATEERDE VRAGEN is gewezen op de
problemen bij de vaststelling van die ‘mate’.
Er is gekozen voor een overzicht waarin de diverse factoren ‘los’ van elkaar in verhouding gebracht
worden met het enthousiasme van het publiek. Deze factoren zijn de beoordeling van het publiek
voor:
- de toegankelijkheid van het programma
- de toelichtingen
- het niveau van de uitvoering
- het contact met de musici
- de tevredenheid over de publieke opkomst
Het enthousiasme wordt als maatstaf gezien voor het succes van de concerten. De meest eenvoudige
evaluatie zou zijn als de 5 bovengenoemde factoren dezelfde waardering zouden krijgen als het
enthousiasme van het publiek. Bijvoorbeeld allemaal 8-en.
Bij de invloed die een bepaalde factor heeft, gaan we uit van het verschil van de beoordeling van die
factor met het cijfer voor het enthousiasme van het publiek. Hoe groter de discrepantie (positief óf
negatief) hoe kleiner de invloed lijkt te zijn die de factor heeft op het enthousiasme of hoe meer die
factor gecompenseerd is door andere factoren.

De invloed van de diverse factoren op het
enthousiasme van het publiek
uitkomst deling waarbij 1 staat voor de 'nullijn'
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In de volgende grafiek zijn de verschillen logaritmisch weergegeven voor alle categorieën en
publieksgroepen. 9 subgroepen in totaal. Bij de meest eenvoudige evaluatie met allemaal 8-en
zouden er geen staven zichtbaar zijn, want de verschillen zouden 0 zijn. Staven onder de nullijn geven
de beoordelingen aan die lager uitvallen dan het enthousiasme en staven boven de nullijn geven de
beoordelingen aan die hoger uitvallen.
Hoe langer de staven (zowel onder als boven de nullijn) hoe kleiner de invloed van (of hoe meer
gecompenseerd) de factor is op het enthousiasme van het publiek.
In 7 van de 9 subgroepen is het gemiddelde niveau van de uitvoeringen hoger gewaardeerd dan het
gemiddelde enthousiasme van het publiek. Bij 6 van de 9 subgroepen is het contact met de musici
ook hoger gewaardeerd dan het enthousiasme. De beoordeling van de toegankelijkheid van het
programma zit op 7 van de 9 groepen iets onder het enthousiasme en in de andere 2 groepen er net
iets boven. Hieruit zouden we kunnen afleiden dat de factor Toegankelijk van het programma een
goede indicator is van het succes van het concerten.
In de publieksgroep A1 en A2 zijn het niveau en het contact beduidend hoger gewaardeerd t.o.v. het
enthousiasme. Bij deze subgroepen lijken de toegankelijkheid en de toelichtingen betere indicatoren
voor het succes van de concerten.
Verder lijkt de waardering van de publieke opkomst in de 2-de en 3-de categorie een ondergeschikte
rol te spelen in het succes van de concerten. De publieksgrootte lijkt wèl invloed te hebben op het
enthousiasme van het publiek in de 1-ste categorie (mensen met matige tot zware dementie). Dit
zou mogelijkerwijs verband kunnen hebben met het (niet bevraagde) sociale aspect van de
concerten.
Bij de 15 concerten in de 3-de categorie en publieksgroep B (2de deelgrafiekje van rechts) zien we iets
opmerkelijks. Daar zijn alle 5 factoren gemiddeld lager beoordeeld dan het enthousiasme van het
publiek, waaruit we zouden moeten concluderen dat een of meerdere, niet bevraagde factoren een
positieve rol hebben gespeeld bij de beoordeling van het enthousiasme.
Tot slot lijken de factoren Toegankelijkheid, Niveau, Toelichtingen en Contact alle vier goede
indicatoren voor het succes van de concerten in de subgroepen A3, C2 en C3.
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CONCLUSIE
Blijven genieten
Muziek in Huis maakt dat ouderen en zieken kunnen blijven genieten van klassieke
kamermuziekconcerten. Om dit waar te maken werkt de stichting met kwalitatief hoogstaande
ensembles en worden de concerten sinds de oprichting in 1999 voortdurend geëvalueerd.
Met de resultaten van de evaluaties laten we de concerten beter aansluiten bij behoeften en wensen
van het zeer diverse publiek. Wij zien dat de behoeften veranderen en dat het publiek zelf ook snel
verandert! Dat het ons in ruime mate lukt hierbij aan te sluiten moge blijken uit de cijfers en de groei
van de stichting.
Kwaliteit telt
Overtuigend komt uit het onderzoek naar voren dat kwaliteit van de ensembles ertoe doet. Het
enthousiasme van het publiek is sterk gerelateerd aan de waardering van het niveau van de
uitvoering. Het betoonde enthousiasme vormt binnen het onderzoek het ijkpunt voor succes van de
concerten.
Appelleren aan de identiteit van de luisteraar
Ook overtuigend is de relatie tussen een goed op het publiek toegespitst programma en het
enthousiasme van het publiek. Kennis van de achtergrond van luisteraars is een absolute noodzaak
voor een goede programmering.
Wij zoeken hierbij naar een goede balans tussen ontspanning en spanning. We beogen geruststelling
met vertrouwde muziek en daarnaast ook de prikkeling van het onbekende. Onze musici worden
hiertoe gecoacht in communicatie en programmering voor de negen verschillende publieksgroepen
zoals wij die onderscheiden.
De invloed van een bepaalde factor is afhankelijk van de specifieke publieksgroep. De groepen blijken
wezenlijk verschillend te zijn! Door vele jaren ervaring, reflectie hierop en voortdurende
aanpassingen blijkt de waardering van de concerten binnen alle publieksgroepen hoog te zijn.
Musici en publiek stellen soms andere eisen
Uit het onderzoek komt ook naar voren dat bepaalde factoren heel belangrijk zijn voor het publiek,
terwijl die voor musici weer nauwelijks tellen. En vice versa! Zo is de staat van de piano’s en vleugels
en de stilte rondom de concertruimten belangrijk voor de tevredenheid van de musici. Maar deze
factoren spelen amper een rol ten aanzien van het enthousiasme van het publiek.
De beoordeling van het programma is voor zowel de luisteraars als de musici van grote betekenis.
Voor een geslaagd concert zullen zij elkaar hierin goed moeten kunnen vinden! Een zorgvuldige
samenstelling van een passend programma is misschien wel de belangrijkste factor voor het succes
van de concerten.
Sterke chemie tussen musici en mensen met dementie
Als we kijken naar de chemie tussen de ensembles en ons publiek valt iets bijzonders op. Chemie is
belangrijk: het juiste contact met het publiek prikkelt de musicus om boven zichzelf uit te stijgen.
Tussen mensen met matige tot zware dementie en de musici blijkt de chemie het sterkst te zijn, zij
voelen elkaar uitstekend aan. Dit blijkt in ons onderzoek uit de gelijkgestemde waardering van de
programma’s.
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Beperkingen van het onderzoeksmateriaal
De in de evaluaties gehanteerde vragen leveren ons voldoende informatie op voor een goede
kwaliteitsbewaking van de concerten en een betrouwbaar onderzoek, maar ze geven nog geen
sluitend antwoord op alle vragen omtrent het succes van de concerten.
Combinaties van twee factoren kunnen soms een overtuigend inzicht geven voor wat in één
publieksgroep belangrijk is, terwijl ze nauwelijks iets zeggen over een andere publieksgroep. Ook is
het soms niet duidelijk of één factor een ondergeschikte rol speelt bij de waardering en het
enthousiasme of dat deze misschien door een andere factor gecompenseerd wordt.
De factor sociale aspecten hebben wij niet kunnen betrekken in de evaluatiegegevens over onze
concertactiviteiten. Wij doelen op het mogelijke belang van het geregeld samenkomen en samen
genieten. Daar zou bovendien in de tussenliggende tijd met enige verheuging naar kunnen worden
uitgekeken! Juist deze factor zou bij een bepaalde publieksgroep een logische verklaring kunnen zijn
voor een gesignaleerd groter enthousiasme, dan waar de overige door ons bevraagde factoren
aanleiding toe geven. Deze factor zou in verder onderzoek betrokken kunnen worden om een
completer beeld te krijgen van de invloeden op het succes van de concerten.
Ook zouden wij in een wat breder opgezet onderzoek de regelmatig gehoorde stelling kunnen
toetsen dat onze concerten mogelijk bijdragen aan een afname van medicijnengebruik en
stressverschijnselen bij ouderen die geregeld en met getoond genoegen onze concerten bijwonen.
Hoe verder met onderzoek en onderzoeksresultaten
De resultaten van dit onderzoek zijn mede bepalend voor het beleid van Muziek in Huis, gericht op
het nog beter tegemoetkomen aan de behoeften en wensen van het publiek én de musici.
De evaluatievragen en hypothese zijn eind december 2013 door een psychologe aangepast.
Resultaten van de nieuwe gegevens zullen voor het eerst in het inhoudelijk jaarverslag van 2014
gepubliceerd worden. Wij willen nader bezien of en hoe we hiermee andere culturele initiatieven in
de ouderenzorg van dienst kunnen zijn.
©Stichting Muziek in Huis, februari 2014
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BIJLAGE
SAMENVATTING PROGRAMMERING IN BEELD

Muzikale en technische kwaliteiten van de musici én een presentatie en programmering die
aansluiten bij het publiek zijn voorwaarden voor succesvolle concerten. Kennis van het
publiek is daarbij een must.
Programma-opbouw algemeen, indeling repertoire

De nullijn is voor de diverse doelgroepen verschillend. Zie grafische weergave op pagina 24.
Ontspanning

‘nullijn’_____

(Pauze)
tijd

Spanning
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Een tweetraps indeling van de doelgroepen
Bij de indeling spelen zowel de culturele bagage van een publieksgroep als de huidige gesteldheid
van die groep een belangrijke rol. Uiteraard wordt hierbij uitgegaan van gemiddelden die gelden voor
een bepaalde groep luisteraars.
Muziek in Huis hanteert een driedeling in culturele bagage (A,B en C) en huidige gesteldheid (1,2 en 3).
Door de combinatie van deze indelingen ontstaan 9 doelgroepen, A1, A2 t/m C3. Voor deze 9
doelgroepen gelden aparte richtlijnen om de propgramma’s en toelichtingen optimaal te laten
aansluiten bij de luisteraars.

Culturele bagage Huidige gesteldheid
Muziek in Huis maakt in samenspraak met de ensembles een indeling voor welke publieksgroepen
ieder ensemble concerten wil (en kan) verzorgen. De keuze is A, B en/of C. Bezetting, repertoire,
evaluaties en voorkeur(en) van een ensemble spelen daarbij een rol.
Binnen de gekozen groepen dient een ensemble de programma’s aan te passen voor alle
gesteldheidscategorieën 1,2 en 3.
In samenspraak met een locatie wordt een keuze gemaakt voor één letter en één cijfer.
De letters A,B en C en cijfers 1,2 en 3 worden op de volgende pagina toegelicht.
De indeling in de 9 groepen is van invloed op de programmering en de toelichtingen. Bij de
programmering gaat het o.a. om repertoirekeuze, wat als ‘licht’ en ‘zwaar’ ervaren wordt,
concentratiespannen en de maximale lengte van de programmaonderdelen, de balans tussen
herkenbaarheid en educatieve aspecten. Bij toelichtingen gaat het om de keuze uit het spectrum van
puur sfeer schetsen van een stuk tot diepgaand – doch altijd kort - informeren van een
kennerspubliek.
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Grafische weergave van de programmering voor de verschillende publieksgroepen
Letters : Indeling culturele identiteit, geschiedenis van de mensen:
A. Geen of amper concertbezoek. Wel af en toe klassieke muziek op radio, tv en CD. Licht
klassiek. Kortere, aansprekende werken. Geen of weinig kennis van muziek.
B. Concertbezoek met enige regelmaat. Frequent luisteren naar klassiek op radio, tv en CD.
Redelijke kennis van muziek.
C. Frequent concertbezoek / kenners en liefhebbers van klassieke muziek.
Cijfers: de (bestaande) categorieën voor programmering, gesteldheid van de mensen:
1. Concentratiespanne kort (zie aanduiding onder in de afbeelding), hoofdaccent op
toegankelijke en herkenbare muziek, geen of weinig zware emoties, geen educatief element.
Ondergrens is stippellijn 1.
2. Concentratiespanne gemiddeld, balans in herkenbare en onbekende werken, klein educatief
element. Ondergrens is stippellijn 2.
3. Concentratiespanne lang. Hoofdaccent op avontuurlijke programmering. Duidelijk educatief
element. Ondergrens is stippellijn 3.
Met de Romeinse cijfers wordt het spectrum van de klassieke muziek weergegeven, onderverdeeld
van ‘licht’ (boven) naar ‘zwaar’ (onder).
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