MEANINGFUL IMPACT

Belangrijke cijfers

(Bron: vragenlijst ‘impact’)

« Les jeunes ont choisi la thématique de la chanson, écrit la musique, joué les
instruments », Maison des Ateliers.
« Les jeunes apportent des idées qui sont sélectionnées par les autres jeunes
du groupe », La Maison des Arts du Spectacle.
« De jongeren worden betrokken bij de voorbereidende teamvergaderingen, ze kiezen zelf de
nummers die ze willen zingen. Indien ze niet graag zingen kiezen ze wat ze wel als activiteit
wensen zoals djembe spelen, drama, dans of andere. Jongeren die al wat verder in het
project staan helpen jongeren die pas instappen en krijgen meer verantwoordelijkheid.”
WCU-Dance vzw

« Les groupes ont été attentifs, soudés et les activités artistiques ont révélé des sensibilités et
des talents chez des enfants moins à l'aise dans certaines matières. », Les Amis de l’Académie.
«"Each one teach one" is de basis van ons project, Iedereen leert van elkaar. Iedereen (organisatie,
partners, deelnemers en toeschouwers) kan mee beslissen over het gebeuren. De Vaartkapoen
luister naar alle noden van jonge talenten, zo hebben we vanuit ons project 3 nieuwe urban
broedplaatsen ontwikkeld. Alle drie op vraag van de jongeren. » De Vaartkapoen
« Les jeunes se motivent les uns les autres pour améliorer leurs flows, leur façon de déclamer
leurs textes. Des jeunes vont proposer des featuring, des compositions originales aux autres. »
La Chaloupe.
« De jonge vluchtelingen leren andere jongeren kennen tijdens de muzieklessen, leren elkaars werelden
beter kennen. » Festival van Vlaanderen Brussel

Wat betreft het ontdekken en aanleren van muziek

Andere waargenomen impact op de jongeren

“Het medeleiderschap gaf de jongeren meer eigenwaarde en motivatie. Voor jongeren met een laag
zelfbeeld is dit cruciaal. De sociale vaardigheden die zij tijdens dit project verwerven, kunnen zij
bovendien inzetten bij het aanpakken van andere aspecten uit hun levenssfeer.” vzw Madam Fortuna
“ Kinderen en jongeren krijgen terug hoop, en geloven terug in zichzelf en hun omgeving! Ze beseffen
dat ze daadwerkelijk talenten hebben, en willen die verder ontplooien.” WCU-Dance vzw

Het opzetten van partnerschappen
en de impact ervan op de meest
kwetsbare jongeren

“De partnerschappen zijn een essentieel onderdeel van het project! Door de input van de partners en hun
kennis van de leefwereld en de belangen van de jongeren kan het project tijdig bijgestuurd en geoptimaliseerd
worden. We krijgen zo voortdurend feedback. Door deze partnerschappen wordt het project ook breed
uitgedragen en geraakt de bekendheid van het project beter tot bij de doelgroep. Zonder deze
partnerschappen zou het project niet kunnen bestaan.” Festival van Vlaanderen Brussel

Rol van de volwassenen als essentiële partner bij het bereiken van de
doelstellingen

Uit het evaluatierapport dat werd ingediend door les Amis de l’Académie asbl

Doelstelling (het gaat hier om één van de drie doelstellingen van het project): Ontwikkelen van
knowhow en creatieve vaardigheden om het gemeenschappelijk aanbod aan muzikale
middelen naar een hoger niveau te tillen die worden aangereikt door de volwassenen
verantwoordelijk voor het project (muziekleraren muzikanten, studenten, onderwijzers en
schooldirecteuren).
Resultaten (juni 2018): Sommige kleuterleidsters konden dankzij instrumenten en voorwerpen
die geluid maken (muzikaal speelgoed, muzikale waterton, enz.) een volwaardige ‘muzikale
hoek’ inrichten in de klas.Er werden workshops georganiseerd rond ‘het hanteren van
instrumenten’. De juffen van het eerste leerjaar konden dankzij ritmische activiteiten en het
maken van liedjes, in combinatie met structurerend materiaal (aftelrijmpjes) interdisciplinaire
activiteiten ontwikkelen rond fonologisch bewustzijn. Ze konden zich bepaalde muzikale
inhoud toe-eigenen ondanks het feit dat ze nog steeds bang waren dit onvoldoende te
beheersen.
De actieve beluistering van de stukken uit het repertorium bevorderden de goede sfeer tijdens
de gevarieerde activiteiten in andere disciplines (vooral bij het lezen, maar ook als eerste
kennismaking met de wetenschap bijvoorbeeld). Dit verliep moeilijker bij het structureren van
de muzikale competenties.Door de digitale hulpmiddelen (gebruik van monteersoftware,
opnamepen...) en de beschikbaarheid van een instrumentarium konden de kinderen muzikale
sprookjes en liedjesrepertoires componeren. Dit materiaal werd erg op prijs gesteld omdat de
activiteiten op die manier makkelijker met de families konden worden gedeeld (uitlenen van
instrumenten voor de repetities, klas-cd, uitlenen van het album en de opnamepen...).

Voorbeeld van een formulier ingediend door 1234 vzw voor het project ‘Give me
your hand’

Voorbeeld van een formulier ingediend door vzw Madam Fortuna voor het project
‘DE KARAVAAN’
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Wat projectdragers anders zouden willen doen als ze hun project
zouden moeten voortzetten of vernieuwen:
« Travailler en amont avec les enseignants pour mieux articuler le projet avec l'école et les
bénéficiaires » asbl DoMiDo.
« Nous ferions appel à un animateur spécialisé pour travailler l'écriture de façon plus ludique »
La Maison des Ateliers.
“Ouders meer betrekken” vzw De Brug-Opaal.
« Davantage clarifier les responsabilités des partenaires » Jungendtreff Inside.
« Démarrer les travaux d’auto-évaluation dès le début du projet » 1234 asbl.
« We willen nog harder gaan inzetten op de werving van specifieke jongeren .» vzw Madam Fortuna.
« Nieuwe partnerschappen (o.a met BOENK!) » Cultureghem vzw.
«Selectie kunstenaars anders aanpakken, een programma na de voorstelling voor de kinderen
op poten zetten » MUS-E Belgium.

Voor toekomstige projectoproepen van het Koningin Mathildefonds raden wij aan om bij de
selectie prioriteit te geven aan projecten die:
1/ Organisaties rechtstreeks in contact met de doelgroep vlotter laten samenwerken met andere
organisaties die een goede kennis hebben van muziek, waarbij de combinatie van beide expertises
de kans vergroot dat het project een succes wordt!
2/ Jongeren regelmatig en het hele jaar door activiteiten aanreiken.
3/ Volledig of gedeeltelijk plaatsvinden tijdens de voorgestelde begeleiding, zodat de
projecthouders in hoge mate bij het begeleidingstraject betrokken kunnen blijven, maar deze
begeleiding ook kunnen afstemmen op de specifieke behoeften van elke jongere wanneer de
projecten effectief worden uitgevoerd (en niet a posteriori).
4/ Een brede waaier jongeren bereiken: jongeren met een handicap, met diverse culturele
achtergronden, vluchtelingen, jongeren geplaatst in instellingen, enz.
5/ Bereid zijn om zich actief en gedurende de gehele looptijd van de ondersteuning in te zetten
in het evaluatieproces van de resultaten en de impact van de activiteiten op jongeren (kracht van de
voorstellen, uitwisseling van ervaringen en instrumenten, deelname aan workshops, enz. )
6/ Een brede en open visie hebben op de manier waarop muziek kan fungeren als een
katalysator van emancipatie en banden kan scheppen tussen jongeren, maar ook met hun
omgeving (gezinnen, buren, leerkrachten, opvoeders, enz.).
Om de impact van het Koningin Mathildefonds te maximaliseren, stellen we ook voor om de
ondersteuning van het Fonds over een langere periode te spreiden voor projecten met een
bijzonder hoog impactpotentieel (bv. aantal bereikte jongeren, project dat eenzelfde groep
jongeren over meerdere jaren begeleidt). Door deze gerichte heroriëntatie zou het Fonds niet alleen
de rol van ‘incubator’ kunnen spelen om een aantal veelbelovende projecten te ruggensteunen,
maar ook de impact van de steun op de organisatie (begeleidingsluik) en van het ondersteunde
project op jongeren over een langere periode kunnen opvolgen.
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