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VOORWOORD 

Voor u ligt een prachtige glossy van Festival Door Elkaar. 
Wat was het een daverend succes! Ruim 325 bezoekers 
bezochten het festival en genoten van de voorstellingen en de 
diverse workshops. Regionale kranten pakten na afloop groot uit 
met koppen als 'Festival Door Elkaar super geslaagd' en 
'Geslaagde eerste editie cultuurfestival'.  

Door Elkaar, dat was de missie van het festival. Niet alleen op de 
dag zelf, maar van het begin tot het eind. In de glossy blikken we 
terug op de doelstellingen van het festival en de realisatie 
daarvan. Waar ging het 'door elkaar' heel gemakkelijk en wat 
vraagt aandacht bij een volgende editie. Want een volgende editie,
die mag er wat ons betreft zeker komen! 

U ontvangt de glossy uit dank voor uw steun aan dit bijzondere 
project. Dankzij u kon Ferdi schitteren in zijn rol als productie- 
assistent, zong Mylene de sterren van de hemel en ontwikkelde 
Martijn samen met elf anderen 'het Droomtheater', een voorstelling
die maar liefst twee keer opgevoerd werd tijdens het festival. 
Dankzij u liepen honderden mensen over de Trap van de 
Beperking om tot de ontdekking te komen dat inclusief 
samenleven garant staat voor verrassende, betekenisvolle 
ontmoetingen, nieuwe ervaringen, verrijkende inzichten én heel 
veel plezier. De beelden spreken voor zich! 

D O O R  M A R I E T T E  S N E E P
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HET BEGIN

In 2016 publiceerde Reliëf, christelijke vereniging van 
zorgaanbieders en initiatiefnemer van het festival, een 
onderzoek naar de stand van zaken rond de participatie 
van mensen met een verstandelijke beperking in de 
samenleving. De resultaten van het onderzoek bleken 
voor een groot deel ‘open deuren’: Participatie gaat niet 
vanzelf voor mensen met een verstandelijke beperking. 
Misschien wel nooit. Tegelijkertijd hebben zij net als ieder
ander mens de behoefte om op een passende manier 
mee te doen en mee te tellen in de samenleving. 
Daarover merkte em. Prof. Dr. H.P. Meininger (Vrije 
Universiteit, Amsterdam) op: 'En dat is niet zo vreemd, 
want deze open deuren blijken vaak gesloten deuren 
voor mensen met een verstandelijke beperking'. 
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De laatste vraag bij het onderzoek was: waarmee zou 
jij kunnen helpen? De antwoorden liepen erg uiteen, maar 
iedereen wilde graag meehelpen bij de organisatie. De 
een als gastvrouw, de ander als caissière, 
barmedewerker, toiletbeheerder, opbouwmedewerker, 
artiest of DJ. Conclusie: het festival moest er komen! 
Want, zo zei één van de deelnemers: 'We kunnen heel 
veel, meer dan de meeste mensen denken!' 

Samen met afgevaardigden van de vier 
samenwerkingspartners maakten we een pitch, een kort 
filmpje om (financiële) steun te vragen aan fondsen en 
lokale partijen. Ook werden deelnemers benaderd met de 
vraag of zij het project als ambassadeurs wilden 
vertegenwoordigen bij gesprekken met de gemeente, 
sponsoren en media. Tenslotte werd er een projectplan 
geschreven, waarin de doelstellingen van het festival 
werden toegelicht. En het lukte... mede dankzij uw steun 
konden wij in juni 2017 een GO geven aan het project. 

Het hoofddoel van het festival werd als volgt geformuleerd:
'Het organiseren van betekenisvolle ontmoetingen en 
opdoen van nieuwe culturele ervaringen tussen burgers 
van de stad Gouda en omstreken, of zij nu 'wel' of 'geen' 
verstandelijke beperking hebben'. Dit resulteerde in een 
aantal subdoelen die wij op de volgende pagina's willen 
uitdiepen en in beeld zullen brengen. 

Het rapport vormde de aanleiding voor Reliëf om onder 
het motto ‘Van zorgen voor, naar leven met’ de komende 
jaren samen met mensen met een verstandelijke 
beperking en de mensen om hen heen te gaan optrekken. 
In de eerste plaats om zichtbaar te maken wat er al 
gebeurt rond sociale integratie en betekenisvolle 
ontmoetingen in onze samenleving. 
Maar ook om nieuwe projecten te ontwikkelen die de 
zichtbaarheid van mensen met een verstandelijke 
beperking in de samenleving bevorderen, in 
samenwerking met lokale samenwerkingspartners. 

Van zorgen voor, naar leven met...

Festival Door Elkaar
Eén van deze projecten groeide uit tot Festival Door 
Elkaar. Een festival, niet georganiseerd vóór mensen met 
een verstandelijke beperking, maar dóór mensen met een 
verstandelijke beperking. In samenwerking met De Klup, 
ASVZ, Ipse De Bruggen en De Ark Gouda organiseerde 
Reliëf in het najaar van 2017 vier groepsgesprekken met 
35 personen met een verstandelijke beperking uit Gouda 
en omstreken. Tijdens deze gesprekken werden de 
doelstelling en vormgeving van het festival bepaald aan 
de hand van drie vragen: 

- Wat is een festival (wat kun je daar doen)? 
- Wie mogen er komen (wie zou jij meenemen)? 
- Waarmee zou jij kunnen helpen (wat zou jij willen doen)? 

we kunnen heel veel, veel meer dan de meeste 
mensen denken!

een rolstoeltoegankelijke locatie 

een aparte ruimte voor mensen om zich even terug te 

trekken bij overprikkeling 

goede sanitaire voorzieningen  

toegang voor blindengeleidehonden 

. 

Over één ding waren de deelnemers het al snel eens. Er 

moest muziek komen en gedanst worden. In de top 10 

stond onder anderen de aanwezigheid van clowns, 

attracties, vuurwerk en lekker eten. Daarnaast werd 

benadrukt dat het een festival moest zijn waar iedereen 

welkom was, maar vooral ook waar iedereen naartoe 

zou kunnen komen. Heel concreet gaven de deelnemers 

aan dat er gezorgd moest worden voor: 



IN EEN ANDER 
JASJE...
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'Bij de organisatie van het festival kunnen mensen 

met een verstandelijke beperking nieuwe 

ervaringen opdoen in de rol van producent of 

artiest. We streven ernaar dat zij ervaren dat hun 

stem en hun talenten gehoord worden doordat zij 

andere rollen innemen dan die van 'cliënt'  in de 

ontmoeting met anderen. De verstandelijke 

beperking staat niet centraal in de samenwerking. 

Voor de organisatie en de artistieke invulling van 

het festival werken we samen met 50 mensen met 

een verstandelijke beperking.'   

Subdoelstelling Festival Door Elkaar

. 

Festival Door Elkaar was ontzettend leuk. Ik heb er veel 
van geleerd. Ik heb nieuwe dingen opgedaan en leuke 
mensen ontmoet in mijn rol als productie-assistent. Ik 
vond het vooral leuk om allerlei dingen te kunnen 
regelen.  

De samenwerking met de anderen was super. Het 
voelde als een soort familie, je helpt elkaar waar 
nodig. Iedereen had een open houding, ik voelde mij 
voor vol aangezien en heel erg gewaardeerd. 

We hadden eigenlijk wel wat meer tijd nodig gehad om 
alles goed te regelen (we hadden maar 4 maanden), 
maar de missie is geslaagd! 

F e r d i  V o o r n -  l i d  p r o d u c t i e t e a m  

Er werkten 56 mensen met een verstandelijke beperking 
mee in de organisatie van het festival. 

FACTS

2 leden van het productieteam
1 ambassadeur 
3 klankbordleden 
12 theatermakers 
7 muzikanten 
7 beeldende kunstenaars 
25 medewerkers op de dag zelf in de 
functie van gastheer/-vrouw, cateraar, 
caissière en medewerker op- en afbouw.  

Er werkten 24 mensen zonder verstandelijke beperking 
mee in de organisatie. 

3 leden van het productieteam
4 klankbordleden
4 kunstenaars 
13 medewerkers op de dag zelf in de 
functie van gastheer/-vrouw, cateraar, 
caissière en medewerker op- en afbouw.  





Zelf was ik al vaker betrokken bij culturele projecten 
waarbij 'met mekaar' de rode draad was, maar niet eerder 
werkte ik samen met mensen met een verstandelijke 
beperking. Liever bezig ik de term beperking ook niet. De 
beroemde neuroloog Oliver Sacks leerde mij om niet te 
focussen op beperkingen, maar juist mogelijkheden te 
zien. 

De samenwerking in de aanloop naar Festival Door Elkaar
was intens en krachtig in gelijkwaardigheid. Hierdoor 
hebben we binnen het projectteam over en weer van 
elkaar geleerd. Dit project maakte mij bewust van mijn 
manier van communiceren, leerde mij niet te verzanden in 
details en knopen door te hakken.  

CULTUUR EN SAMEN VIEREN IS IETS 
VAN, VOOR EN DOOR ALLE MENSEN
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'De burgers van Gouda ervaren dat cultuur en ‘samen vieren’ iets is van, voor en door alle mensen, zeker – 

misschien juist - mensen met een verstandelijke beperking. We hopen dat ervaringen in het delen en 

participeren in diverse artistieke activiteiten ertoe leidt dat de gezamenlijkheid tussen burgers bevorderd 

wordt, ongeacht welke beperking dan ook. (Voor het festival rekenen wij op 300 bezoekers).    

 Subdoelstelling Festival Door Elkaar

"Het was super gezellig en het was erg druk. Veel 
complimenten van alle mensen die zijn gekomen om alles te
zien en doen. Theaters die vol waren. Was erg geslaagd en 
het dansstuk was leuk om te zien.  Het was erg leuk om te 
te helpen aan zo'n activiteit.  

Ciska Jansz - lid productieteam FDE

Christiaan van Erk - medewerker FDE

"Ik kwam binnen toen het festival al in volle gang was. 
Wat een feest! Overal bekende en onbekende gezichten. 
Ik voelde mij direct welkom. 's avonds op de dansvloer 
was dat niet anders. Al snel veranderde de danspasjes in 
een grote polonaise waar iedereen aan mee mocht doen! 

Rianne - bezoeker FDE

"Ruim 325 mensen bezochten Festival Door Elkaar. Ook 
het publiek was lekker 'Door Elkaar'! Doordat we de 
entree gratis konden houden, was het festival voor 
iedereen toegankelijk. De bezoekers genoten van de 
prachtige voorstellingen en de (inter)actieve workshops!  





IN GESPREK...
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'Kunstenaars zijn betrokken bij een sociaal 

geëngageerd project, waarbij de culturele 

kunstuiting tot stand in het proces van 

onderhandeling en dialoog met de 

gemarginaliseerde doelgroep van mensen met een 

verstandelijke beperking.   

Doelstelling Festival Door Elkaar

. 

In de aanloop naar Festival Door Elkaar vroegen wij vier 
kunstenaars, ieder vanuit eigen expertise, het gesprek 
aan te gaan met mensen met een verstandelijke 
beperking. Wat zou jij willen vertellen/ laten zien aan de 
bezoekers van het festival? Dit resulteerde in prachtige 
kunstwerken, waaronder 'De Trap van Beperkingen'.  
De huisband trad op met eigen gekozen nummers en 
de spelers van Droomtheater trokken twee maal een 
volle zaal. Binnen een tijdsbestek van 10 weken een 
enorme prestatie. 

elkaar dan de andere groepen waar ik mee heb 
gewerkt. Eerlijkheidshalve had ik het nog leuker (en 
normaler) gevonden als er ook in de eigen producties 
mensen zonder beperking hadden meegespeeld. Dan 
hadden we aansluitend na de voorstelling hierover in 
gesprek hadden gaan met de bezoekers.  

De bevinding van Evelien ten aanzien van het 'Door 
Elkaar Factor' binnen de eigen producties werd gedeeld 
door de andere kunstenaars en het productieteam. 
We willen dit in een volgende editie concreet vorm gaan 
geven door de samenwerking te zoeken met lokale 
culturele verenigingen. 

Wat wil jij laten zien?

Theaterdocent Evelien Isphording blikt terug:  
'Als theaterdocent heb ik twaalf deelnemers van 
IpseDeBruggen begeleidt bij het schrijven van 
een theatervoorstelling. Mijn taak was naar hen te 
luisteren en ideeën om te zetten in mogelijkheden. Wat 
was het een gave groep om mee te werken. 

De dinsdagen voorafgaand aan het festival waren echt 
mijn lievelingsdagen. Het thema 'Dromen' kwam zelf bij 
hen naar voren. De groep zat vol ideeën en was heel 
enthousiast, echt veel enthousiaster en leuker over  

Ideeën omzetten in mogelijkheden









FINANCIELE 
VERANTWOORDING
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. 

IpsedeBruggen 
ASVZ 
De Ark Gouda 
GoudApot 
Fonds voor Cultuurparticipatie 
VSB Fonds 
Fonds Mee Doen Mogelijk Maken 
Fundatie Van der Sandtheuvel, Sobbe 
Stichting Fonds Cupertino 
Stichting Oude Mannenhuys 
Rabobank Gouwestreek 
Jac. Bezemer Stichting 
Verkoop catering 
Reliëf 

Totale baten

€ 3.000,- 
€ 3.000,- 
€   750,- 
€7.000,- 

€15.000,- 
€5.000,- 
€4.000,- 
€4.000,- 
€2.500,- 
€2.000,- 
€ 3.000,- 
€1.000,- 

€322,- 
€6.664,- 

€57.236,-

Personele lasten 
Programma 
Communicatie 
Veiligheid en vergunningen 
Catering 
Huur locatie 
Materiële lasten 
Voorbereiding en afronding project 

Cultuurhuis Garenspinnerij gaf €5.000 korting op de huur van de locatie. 
De Klup stelde een vrijwilligerscoördinator ter beschikking 
Barry Emons sponsorde een prachtige snoezelruimte 

Namens alle medewerkers en bezoekers van Festival Door Elkaar, hartelijk dank voor uw 
steun!!! 

€28.548,- 
€11.338,- 
€8.238,- 

€100,- 
€1.098,- 
€2.500,- 
€1.657,- 
€3.757,- 

 
€57.236,-

Financiele steun

Lasten

Totale lasten

Sponsoring in natura







EEN BETEKENISVOLLE
ONTMOETING IS EEN

ONTMOETING WAAR JE
ANDERS UIT KOMT.  

ZOALS OOK EEN BOEK OF
KUNSTWERK GOED IS  

ALS HET IETS, HOE MINIEM
OOK, VERANDERT AAN DE

MANIER WAAROP JE
DINGEN BEGRIJPT. 

M A R C  V A N  D E N  B O S C H E ,  V L A A M S E  F I L O S O O F


