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Evaluatie Het Slaapfestival Balk
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De afgelopen jaren is de toestroom van vluchtelingen naar Nederland toege-
nomen. De reacties hierop verschillen. Waar de een de komst van vluchtelingen 
open benadert, ervaren anderen dit als een lastige uitdaging of zelfs een be-
dreiging. Er wordt veel gesproken over de groepen mensen die het betreft maar 
nog weinig met elkaar. Haring & Hummus is een stichting die community-art 
projecten organiseert om mensen binnen een creatief format met elkaar te 
laten kennismaken en samenwerken. Haring & Hummus heeft de afgelopen 
jaren een aantal projecten opgezet en uitgevoerd. 

Het laatste project is Het Slaapfestival in Balk. Dit is een cultureel festival met 
onder andere beeldende kunst, muziek en theater, georganiseerd voor en door 
bewoners van het dorp Balk en omstreken en de bewoners van het AZC in Balk. 
Het is opgezet met lokale stakeholders en lokale projectpartners, het COA, ge-
meente De Fryske Marren, de bibliotheek en Miks-welzijn. Het project, inclusief 
voorbereiding en vervolgactiviteiten, is uitgevoerd in de periode april 2017 tot 
maart 2018. Het festival zelf vond plaats op 14/15 juli 2017. Om zicht te krijgen 
op de impact, leer- en verbeterpunten is Partoer gevraagd om een evaluatie 
van het project uit te voeren. Deze evaluatie beslaat de projectperiode tussen 
april en december 2017. Tijdens deze evaluatie is samen met deelnemers, pro-
jectpartners, projectleiding, publiek en andere stakeholders teruggekeken naar 
wat het project heeft opgeleverd en welke elementen van het proces en pro-
ject effectief zijn geweest. De evaluatie is een belangrijk onderdeel maar wordt 
praktisch ingevuld, mede omdat het budget voor de evaluatie beperkt is.

Inleiding 1 



3

Aanleiding
Aanleiding voor het project was de komst van het AZC naar Balk, waar in 
september 2016 de eerste bewoners arriveerden. Er is ruimte voor 500 
bewoners in het AZC te Balk. Het festival kende een aanloop waarin een 
aantal activiteiten werden georganiseerd. Het festival zelf werd gehouden 
op 14/15 juli 2017. Het festival werd georganiseerd in samenwerking met 
het COA, de gemeente De Fryske Marren, bibliotheek en Miks Welzijn. 
Omdat het AZC nieuw was in Balk, veel lokale stakeholders nog zoeken-
de waren naar hun rol en in de media eenzijdig en negatief werd bericht 
over het AZC in Balk, wilden de lokale partners een grotere activiteit om 
zo een succeservaring voor deelnemers en publiek te maken en daar-
mee een positief geluid te laten horen over het AZC en haar bewoners.

Balk is een van de dorpen in de gemeente De Fryske Marren en ligt tus-
sen Harich en Wijckel en telt ca. 4000 inwoners. Door het dorp stroomt 
het kanaaltje de Luts. Balk dankt zijn ontstaan door de handel tussen Wij-
ckel en Harich dat bij een balk over de Luts plaatsvond. Op de plaats waar 
het pad via een balk over het water leidde, kwam steeds meer leven en 
ontstond “vlecke Balk” rond 1486. De balk is later vervangen door een 
brug en Balk groeide uit van een vlecke tot een groot dorp met centrum-
functie in de regio.

1 
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Sinds er weer relatief veel vluchtelingen naar Nederland 
komen, worden er allerlei projecten en activiteiten spe-
ciaal voor vluchtelingen opgezet. Theater, film of muziek 
kunnen een belangrijke rol spelen in het uitwisselen van 
kennis en ervaring. De kracht van theater, film en muziek 
zit in het feit dat ze de echte mens laten zien. Wie is de 
persoon die tegenover mij staat? Wat houdt deze persoon 
bezig? Wat wil deze persoon mij vertellen? Met theater 
kun je verhalen delen, gesprekken openen en gevoelens 
uiten. Door het uitbeelden van een verhaal begrijpen an-
deren beter wat je nodig hebt of wat je kunt bieden. Het 
geeft mensen de mogelijkheid om ideeën en gedachten 
te laten zien die zij met gesproken taal niet duidelijk kun-
nen maken. Je hebt geen woorden nodig, alleen elkaar.

Het Slaapfestival is een van die kunstprojecten over én 
met vluchtelingen. Dit soort projecten geeft vluchtelin-
gen een gezicht, creëert draagvlak, doorbreekt isolement, 
geeft talent een kans en draagt bij aan traumaverwerking. 
Maar bovenal het leert mensen elkaar beter begrijpen.

Kunstprojecten met bewoners van een AZC 2 
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2 Kunstprojecten geven vluchtelingen een gezicht. 
Het negatieve beeld over vluchtelingen wordt soms door de media versterkt door 
negatieve gebeurtenissen te beschrijven waardoor angstgevoelens onder burgers 
worden vergroot. Het verhaal van mensen zelf komt dan te weinig aan bod. Kunst 
kan een goed middel zijn om een gezicht te geven aan mensen.

 Kunstprojecten creëren draagvlak. 
Behalve dat kunst vluchtelingen een gezicht 
geeft, heeft kunst ook de potentie om begrip 
en bewustzijn te stimuleren van Nederlanders 
en kan zo bijdragen aan het behoud van draag-
vlak en het verkrijgen van begrip voor de op-
vang van vluchtelingen.

Kunstprojecten doorbreken isolement. 
Asielzoekerscentra, ook die van Balk, bevinden zich vaak buiten de bebouwde 
kom aan de rand van het dorp of stad, waardoor asielzoekers en Nederlanders el-
kaar niet vaak tegenkomen. Ook als vluchtelingen eenmaal een status hebben en 
in de gemeente wonen, is het niet vanzelfsprekend dat er sociaal contact is. Terwijl 
ontmoetingen tussen vluchtelingen en Nederlanders juist een krachtig middel zijn 
om de integratie te bevorderen. Kunst draagt hieraan bij door culturen en gemeen-
schappen te verbinden, verschillen te overbruggen en deelname te bevorderen.
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1   Bronnen: artikel: Verbind Nederlanders en nieuwkomers door kunst en cultuur, MOVISIE, 
27-11-2017. Artikel: Kunstprojecten met vluchtelingen, wat hebben zij eraan? Kennisplatform 
Integratie en Samenleving, 10-08-2016

Kunstprojecten dragen bij aan traumaverwerking.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg 
zodra nieuwkomers een vluchtelingenstatus hebben. In tegen-
stelling tot wat vaak wordt gedacht, gaan problemen als psycho-
trauma’s meestal pas opspelen als er stabiliteit is, dus wanneer 
statushouders een eigen plek hebben. Veel voorkomende ge-
zondheidsproblemen zijn depressies, angsten en posttraumati-
sche stressstoornissen. Een slechte gezondheid kan participatie 
en integratie in de weg staan. Naast adequate hulpverlening, kan 
gezondheidsbevordering ook gestimuleerd worden door sport of 
door sociaal-culturele activiteiten. Er is overigens geen onderzoek 
bekend over de bijdrage van kunst aan de traumaverwerking van 
specifiek vluchtelingen. Wel weten we dat kunst ook een bewezen 
stressverlager is die mensen met psychiatrische klachten terug-
brengt naar het hier en nu. 1

Kunstprojecten geven talent een kans.
De eerste jaren dat een vluchteling in Nederland is, staan in 
het teken van het doorlopen van de procedure om een ver-
blijfsvergunning te krijgen. Kinderen en jongeren die nieuw 
zijn in Nederland gaan één tot maximaal twee jaar naar het 
eerste opvangonderwijs waar ze voornamelijk de Nederland-
se taal leren. Op talentontwikkeling wordt niet vaak ingezet 
terwijl daar wel een meerwaarde ligt. 
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Het evaluatie onderzoek is een kwalitatief onderzoek. Er is een selectie 
gemaakt uit drie groepen die betrokken waren bij het project: de deel-
nemers vanuit het AZC, de deelnemers vanuit Balk en omstreken en de 
organisatie en opdrachtgevers van het festival. Met de deelnemers uit 
het AZC zijn individuele interviews afgenomen en is een groepsgesprek 
gevoerd. Er is met een deelnemer een telefonisch interview afgenomen. 
Met de deelnemers uit Balk en omstreken is een groepsgesprek gevoerd 
en er zijn telefonische interviews afgenomen. 

De gesprekken met deze beide groepen gingen vooral over de eigen in-
breng, de eigen ervaringen, de leer- en verbeterpunten voor de organi-
satie en over de opbrengsten van het festival. Heeft het bijgedragen tot 
meer begrip over en weer, zijn er nog contacten met elkaar en zijn er 
vervolgactiviteiten uit voortgekomen? Tot slot zijn met de organisatie en 
opdrachtgevers telefonische en persoonlijke interviews gevoerd. Deze 
interviews hadden betrekking op de organisatie, de uitvoer en of de ge-
stelde doelen behaald zijn. 

Er is gesproken met tien inwoners van het AZC, elf inwoners van Balk en 
omstreken en zes mensen vanuit de organisatie en opdrachtgevers. 

Opzet evaluatie 3



8

Er is met tien deelnemers vanuit het AZC gesproken over hun 
bevindingen van Het Slaapfestival. De deelnemers hebben 
op verschillende manieren meegedaan. De verhalen geven 
een inkijkje in hoe de bewoners het festival hebben gevon-
den. Wat hebben ze gedaan, hoe kijken ze er op terug? 

Ervaringen van AZC bewoners 4
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Een van de deelnemers hielp met het opbouwen en afbouwen van het festival terrein, hij werkte daarin 
samen met mensen uit Balk en omstreken. Juist door dat samenwerken heeft hij veel geleerd en ge-
bruikt hij de Nederlandse taal veel meer dan voorheen. Hoewel hij er geen duurzame contacten buiten 
het AZC aan over heeft gehouden, was hij erg blij om mee te mogen doen. Een dag op het AZC bestaat 
vooral uit verveling. Om de tijd te doden staat hij laat op, maar gedurende de periode dat hij meewerk-
te aan het festival was hij vroeg op. Hij zou graag vaker dit soort activiteiten willen doen.

Muziek maken is de passie van een andere deelnemer. Hij 
speelt gitaar, is gek van de blues en leerde de blues in Balk 
pas echt kennen door de oefensessies met een gitarist uit 
Balk. Daar heeft hij nog steeds contact mee. “Alleen spelen 
duurt een uurtje daarna verveelt het, samenspelen kan ik de 
hele middag wel.” Op het festival speelde hij muziek en sprak 
hij met mensen uit Balk en omstreken. Het leven op het AZC 
is vooral verveling. Het festival bracht leven in de brouwerij. 
Praten over je eigen achtergrond, ‘waar kom je vandaan’ is be-
langrijk. Door het festival leerde hij veel over Nederlanders, 
over geld, over hoe je te gedragen. Door vertellen over jezelf 
en het luisteren naar elkaar leer je elkaar beter kennen. Con-
tact maken is dan erg belangrijk en samen muziek maken is 
nog gemakkelijker contact maken.

Koken is een passie voor een deelnemer. Hij was actief bij 
het koken voor het festival. Er werd gekookt in het Talma 
Hiem. Voor de deelnemer was het frustrerend dat er weinig 
tijd en gelegenheid was. Er was volgens hem een grotere 
keuken nodig, meer tijd en veel meer verschillende ingre-
diënten dan nu beschikbaar waren. Hij wilde meer laten 
zien en laten proeven maar dat kon niet. Dat was niet goed 
georganiseerd. Eten is in zijn cultuur erg belangrijk. Bij elk 
feest is er heel veel aandacht voor eten en koken, dat is 
anders bij de Nederlanders. Hij had wel graag gezien dat 
het festival nog groter opgezet was geweest en op een an-
dere locatie was georganiseerd, bijvoorbeeld in Lemmer, 
dan was de kans dat er meer mensen zouden komen ook 
groter. Ook hadden er meer activiteiten voor kinderen ge-
organiseerd moeten worden, omdat er veel families waren. 

“ Alleen spelen duurt een uurtje daarna verveelt het, 
         samenspelen kan ik de hele middag wel.”
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Het koor de Dromenvangers onder leiding van Sjoukje van der Land 
was voor de originele koorleden en de tijdelijke koorleden uit het 
AZC een belangrijke activiteit. Dit koor kende een lange aanloop 
en was voor de deelneemsters uit het AZC belangrijk. Niet alleen 
om contact te maken en andere vrouwen te ontmoeten, het was 
ook een uitwisseling tussen liederen uit verschillende culturen. De 
verbinding werd gelegd door slaapliedjes te zingen. Het koor was 
niet alleen actief tijdens Het Slaapfestival maar trad ook al eerder 
op. Na afloop is er toen gegeten met Nederlanders. ‘Dat was goed, 
je kwam dan meer in contact kwam met elkaar’.

Een van de deelnemers maakte een voor-
stelling met een deelnemer uit Balk. Dro-
men over hoe de wereld één kan zijn. Hij is 
inmiddels verhuisd, maar heeft nog steeds 
contact. Veel contacten lopen via de sociale 
media. Meedoen was erg belangrijk. “Het le-
ven op het AZC is vooral vervelen. Juist door 
mee te doen wordt je zelf weer actiever, je 
voelt je meer thuis.” 

Een van de deelnemers woon-
de niet in het AZC maar in een 
ander AZC. Hij was in contact 
gekomen met dit festival, om-
dat hij eerder had meegedaan 
in andere projecten. Dit festival 
was groter, daardoor indruk-
wekkender. Bij dit festival was hij 
publieksbegeleider. Dit werd op 
een theatrale manier uitgevoerd 
en dat was leuk om te doen.

Het groepsgesprek is gevoerd met vier deelnemers uit vier verschillende 
landen die elk weer meededen aan andere activiteiten en andere talen 
spraken. Ze werkten mee als muzikant, kookten, bouwden stellages en 
hielpen mee met het opzetten van het podium. Het festival zorgde voor 
herinneringen aan de eigen kindertijd door het zingen van kinderlied-
jes, anderen leerden hoe een Nederlands festival er uitziet. De contacten 
met Nederlanders waren goed, sommige contacten waren kort, bij ande-
ren duurde het langer en was het contact intensiever.

 “Het leven op het AZC is vooral vervelen.”
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Sommige vrijwilligers van het festival uit het AZC 
dachten dat alles gratis was. Dat was niet zo. Deze 
informatie hadden ze vooraf moeten krijgen.

4

Het leven in het AZC is een vervelend leven, 
je verveelt je de hele dag. Je bent blij dat er 
iets te doen is. Het contact tussen de men-
sen uit het AZC en Balk vervaagd, omdat 
mensen snel weer weg zijn naar een ander 
opvangcentrum. Daar kun je ook niets aan 
doen, dat is de werkelijkheid. 

Koken en eten verbindt mensen. Wel zijn er 
cultuurverschillen tussen Nederlanders en 
de inwoners van het AZC zichtbaar. Ook was 
het handiger geweest om kenbaar te maken 
welk eten halal was en welk eten niet. Dat 
zou duidelijker zijn voor de bewoners.

“Alles was goed!” maar het duur-
de te kort en nu waren de be-
zoekers verdeeld in groepen die 
naar verschillende shows keken. 
Leuker was het als iedereen te-
gelijk de shows had kunnen zien.

Sommige van de bewoners had-
den een verblijfsvergunning en 
sommige niet, die laatste groep 
kon minder genieten, omdat zij 
nog te veel in de stress zitten. 

Voor de kinderen van het 
AZC was er niet veel te doen. 
Daar zou ook een program-
ma voor moeten komen de 
volgende keer. Nu liepen ze 
door alles heen.

Het was soms teleurstellend 
om te zien dat sommige 
mensen heel veel eten op-
haalden en het thuis opaten.

“Koken en eten verbindt mensen” 

Indrukken van AZC bewoners.
Wat ging er nu goed en wat kon beter? Het lijkt een gemakkelijke 
vraag maar voor de deelnemers uit het AZC is die niet zo gemakkelijk 
te beantwoorden. Zij vinden het moeilijk om kritiek te geven op een 
project waar ze aan hebben meegedaan. Toch wisten veel deelne-
mers verbeterpunten te geven. 
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Er is met elf deelnemers uit Balk en omstreken gesproken 
over hun bevindingen van Het Slaapfestival. De deelnemers 
hebben op verschillende manieren meegedaan. De verha-
len geven een inkijkje in hoe de inwoners het festival hebben 
gevonden. Wat hebben ze gedaan, hoe kijken ze er op terug. 

Ervaringen van inwoners van Balk en omstreken5
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Een deelnemer die actief was in het 
koor en bij het koken in Talma Hiem 
hielp, was enthousiast over de or-
ganisatie van Het Slaapfestival. Van-
uit het koor is aan meer activiteiten 
meegedaan en dit koor gaat ook 
door. Het koken was een ervaring op 
zich. Daar werden cultuurverschillen 
zichtbaar. Omdat er maar beperk-
te tijd beschikbaar was, is plannen 
belangrijk. Daarin merk je dan ook 
de cultuurverschillen. Bij het zingen 
merk je dat het de bewoners de ge-
legenheid geeft om even de proble-
men los te laten, er is ruimte voor 
verhalen. Dat is vooral de winst tij-
dens het oefenen vooraf. Ook na het 
festival zingt het koor door en is er 
een handwerkgroep opgezet.

Een jonge deelnemer kijkt met plezier terug op het festival. Het was 
erg leuk om een theaterstuk voor te bereiden en uit te voeren op het 
festival. De deelnemer had eerder meegewerkt aan een toneelstuk van 
Haring & Hummus. Er waren niet veel Balksters buiten de kring die al 
vaker contact hadden met het AZC aanwezig op het festival. Dat is jam-
mer omdat het beeld van Balksters daardoor nog meer gekanteld zou 
zijn. Een aantal activiteiten vond plaats in ruimtes op het AZC, buiten 
het festival terrein. Door de activiteiten meer te concentreren houd je 
de bezoekers meer op het festival terrein, nu moest men zich steeds 
verplaatsen buiten het terrein om iets te kunnen zien of horen.

Een van de deelnemers was betrokken bij de opbouw, schreef een gedicht en 
maakte foto’s voor het festival. Wat hem opviel was dat er zichtbaar veel energie 
gestoken is in de organisatie van het festival, dit leverde het goede resultaat 
op. Dat het weer niet mee werkte was jammer. Dit had invloed op het aantal 
bezoekers. Maar niet alleen het weer, ook de werving van bezoekers had beter 
gekund, juist om mensen binnen te krijgen die niet op de een of andere manier 
betrokken waren bij het project. ‘Je beseft het niet maar de inwoners van het 
AZC zijn er tijdelijk dus sommigen waren tijdens de voorbereidingen al weg.’
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Het groepsgesprek met acht deelnemers was een geanimeerd gesprek met heel verschillende mensen, jong en 
ouder. De deelnemers waren betrokken bij verschillende onderdelen op het festival of in de voorbereiding daar-
van. De Nacht van de Vluchteling was een van de hoogtepunten in de aanloop naar het festival. Daar waren veel 
deelnemers, kon het koor optreden en werd veel uitgewisseld tussen de deelnemers. De fototentoonstelling die 
door een Balkster en een vluchteling uit het AZC was opgezet oogstte veel waardering. Jammer was het dat deze 
inwoner van het AZC alweer weg was tijdens van het festival. Volgens de procedure moest zij zich melden in Italië. 
Er is heel veel werk verzet als organisatie, dat was zichtbaar en dat leverde kwaliteit op bij de activiteiten. Eten is 
belangrijk, daar waren dan ook activiteiten voor opgezet. Bij het koken in Talma Hiem voor het festival werd echt 
Nederlandse kost werd door de Balksters gekookt en dat werd gretig afgenomen. Het kreeg een vervolg in ‘Meet 
& Eat’ waarbij mensen bij elkaar thuis gingen eten. Ook wordt er binnenkort gekookt voor bewoners van het Talma 
Hiem door inwoners van het AZC. De deelnemers aan het groepsgesprek gaven aan dat het dorp zich wat posi-
tiever opstelde ten opzichte van het AZC, uitzonderingen daargelaten. Die positieve opstelling is al een winstpunt.

Het was een bijzonder festival, heel intensief en druk. Deze deelnemer fo-
custe zich volledig op het koor. Ze was blij dat ze haar eigen invulling kon ge-
ven. “Het festival stond vast, de weg er naar toe niet.” Werken met inwoners 
uit het AZC betekent wel dat je moet beseffen dat de inwoners er soms niet 
zijn, of plotseling weg zijn naar een volgend stadium in hun procedure. Het 
geeft ook spanning terwijl zingen juist zorgt voor ontspanning. Het zingen 
van kinderliedjes maakt het toegankelijk, ze zijn eenvoudig aan te leren.

“Het festival stond vast, de weg er naar toe niet”.
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De naam Slaapfestival leverde vraag-
tekens op, de naam gaf niet meteen 
weer wat er achter zat, daarmee no-
digde dit niet uit om te komen.

Er zou meer uitwisseling van activiteiten 
tussen het dorp en het AZC moeten komen.De promotie zou mis-

schien door lokale men-
sen kunnen worden op-
gepakt. Zij weten waar 
de beste plekken zijn 
om posters op te hangen 
en weten ook wat aan-
spreekt. Het zou de or-
ganisatie ook ontlasten.

De contacten zijn vluchtig. Je 
leert van elkaar maar daarna 
laat je elkaar weer los.

Na het festival zijn vrouwen enthousiast 
geworden van het koor, ze zagen wat er 
kon en meldden zich nu ook aan.

Dat iedereen in het AZC ook weer verschillend is en van-
uit een andere cultuur komt, is voor sommige deelne-
mers uit Balk nieuw. Het journaal geeft een ander beeld 
van de vluchteling. Juist door dit soort projecten leer je 
veel over de achtergronden en verandert je beeld.

De locatie was 
mooi maar toch 
vonden veel 
deelnemers dit 
achteraf toch niet 
zo’n mooie loca-
tie, te ver naar de 
buitenkant, te ver 
van het dorp.2

Meer aandacht 
voor de kin-
deren, koken 
met kinderen 
of een kinder-
koor, zorgt dat 
deze groep ook 
wordt meege-
nomen.

Een kleinschaliger festival had misschien 
meer opgeleverd dan nu. De organisatie 
was heel druk en kon daarom wat minder 
tijd aan het creatieve proces besteden.

Indrukken van inwoners.
Wat ging er nu goed en wat kon beter? In tegen-
stelling tot de bewoners van het AZC voor de  
Nederlanders een normale vraag. Het leverde 
een aantal verbeterpunten op.

Door de omvang van het project werd de begeleiding voor de 
deelnemers aan het festival kleiner. Een kleinere opzet had 
meer recht gedaan aan het enthousiasme van de begeleiding.

2   de beoogde locatie voor het festival langs het Slotermeer was niet haalbaar vanwege veiligheidsredenen, 
vergunningen en de implicaties hiervan voor het budget van het project. 
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Er is met twee opdrachtgevers gesproken en drie mensen 
van de organisatie over hun bevindingen van Het Slaapfes-
tival. De deelnemers aan het onderzoek hebben op verschil-
lende manieren meegedaan. De opmerkingen geven een in-
kijkje in hoe de opdrachtgevers het festival hebben ervaren 
en hoe de organisatoren het festival ervaren hebben. 

Ervaringen van de organisatie en opdrachtgevers6
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De gemeente was tevreden met het resultaat, het bij-
eenbrengen van mensen met verschillende culturen 
is geslaagd. De gemeente signaleert dat het begrip 
over en weer is toegenomen. Zowel vanuit het AZC 
als het dorp komen positieve geluiden. De locatie van 
het festival was ook voor de gemeente een vraagstuk: 
in het dorp, voor het AZC of toch de uiteindelijke loca-
tie achter het AZC. Voor die locatie is uiteindelijk ge-
kozen omdat bezoekers dan door het AZC moesten. 
De rol van de gemeente lag als mede opdrachtgever 
niet bij de inhoud, maar was vooral faciliterend. Daar 
had de organisatie soms nog meer gebruik van kun-
nen maken, onder andere bij de communicatie. “Maak 
efficiënt gebruik van de mogelijkheden die een ge-
meente biedt.” De gemeente wil ook verder kijken. In 
2018 is Leeuwarden de Culturele Hoofdstad en dat 
biedt kansen voor een tweede keer. Een doorgaande 
lijn is voor de gemeente erg belangrijk.

Het COA wilde met het festival een positieve beweging op 
gang brengen betreffende de acceptatie van het AZC in Balk. 
Het AZC kende geen goede start, er was enig rumoer rondom 
de start van het AZC. Het COA wilde met het project meer be-
grip kweken, initiatieven ondersteunen en nieuwe initiatieven 
op gang brengen om zo de acceptatie te bevorderen. Door de 
goede ervaringen in Sint Annaparochie en Sneek wilde men 
graag met Haring & Hummus in zee. Er zijn inderdaad ook 
nieuwe initiatieven gestart na afloop, de banden met de voet-
balclub zijn verder aangehaald, die met de kerk verder verste-
vigd. Meedoen met de gondelvaart was goed en het project 
Vreemde Gasten in september was een geslaagde activiteit. 
Ook lopen er nu lijntjes naar Keunstwurk en naar CH2018. Er is 
dus zeker een beweging op gang gebracht. Voor het COA was 
de voorbereiding van het festival erg belangrijk, daar worden 
de contacten gelegd en het festival is daarvan het resultaat. 
Ontmoeting is feitelijk het sleutelwoord van dit project.

6
“�Maak�efficiënt�gebruik�van�de� 
   mogelijkheden die een gemeente biedt”. 
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Dit project werd opgezet op uitnodiging van de opdrachtgevers. Dat maakt de dynamiek anders dan een 
project dat je zelf opzet. Voor Haring & Hummus is de persoonlijke benadering erg belangrijk, dus het bena-
deren van verenigingen en organisaties op een persoonlijke wijze vertaalt zich later positief in de deelname 
aan het project. In dit project ging dat minder omdat de financiering laat binnen was en het lang onduidelijk 
bleef wat er wel en wat er niet kon. Toen de financiering rond was, bleek het project zodanig groot te worden, 
dat het flink aanpoten was om het ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. De communicatie en de PR naar 
buiten was een punt van aandacht, hoe dit te doen en welke middelen te gebruiken. Het kan altijd beter 
maar het is afhankelijk van budget. Er is meegelift met de Nacht van de Vluchteling. Daar waren inhoudelijk 
veel raakvlakken. Voor de organisatie was de omvang van het project een uitdaging. De omvang maakt het 
moeilijker om een heel persoonlijke aanpak te hanteren, terwijl dat nu juist de kracht van Haring & Hummus 
is. “Het AZC is een speciale plek, soms wat eenzijdig belicht maar niemand zit er voor zijn lol.”

Het festival was ondanks de regen erg geslaagd, aldus de stagiair van de organisatie. Door deze regen waren 
er minder mensen dan verwacht. Ook de entreeprijs was voor sommigen te hoog, waardoor bezoekers op het 
laatst toch afhaakten. Mede doordat er lang onduidelijkheid was over de financiering moest er in de laatste twee 
weken voor het festival nog heel veel worden geregeld. Die periode van voorbereiding had langer gemoeten om 
het goed te kunnen doen. Door de kortere periode van voorbereiding werden onderdelen in de voorbereiding 
te gehaast op het laatste moment uitgevoerd. Een duidelijke taakverdeling is dan belangrijk, door de goede 
onderlinge communicatie konden alle problemen worden opgelost in de aanloop van het festival.

6
 “ Het AZC is een speciale plek, soms wat eenzijdig   
     belicht maar niemand zit er voor zijn lol”.
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Het project kende een lange aanloop vanuit verschillende kanten die samenkwamen in een werkgroep. Deze 
werkgroep bestond uit professionals van de vier opdrachtgevers. In de aanloop van het festival zelf vonden een 
aantal activiteiten plaats, de eerste in maart 2017. Daarna volgenden een aantal druk bezochte sessies in de bi-
bliotheek waar ideeën uitgewisseld werden. Door de omvang van het project kon de persoonlijke begeleiding niet 
zo worden uitgevoerd als in eerdere, kleinere projecten. Daardoor kende de organisatie ook niet alle deelnemers 
even goed als bij de voorgaande projecten. Als organisator ben je bezig alles te regelen en hoe dichter bij het 
festival, hoe drukker het werd. De financiering van het project nam veel tijd in beslag en het duurde lang voor alles 
rond was. Dat komt niet ten goede aan de organisatie. Balk is een vriendelijk, welwillend en actief dorp, maar ook 
wat afwachtend. Een lange aanlooptijd is dan nodig om daadwerkelijk tot contacten te komen. Op de reünie, eind 
november was zichtbaar dat dat geslaagd was. Ook zijn er veel vervolgprojecten opgestart, die de band tussen 
het dorp en de bewoners van het AZC versterken. De opdrachtgevers waren erg blij met de inbreng van een fes-
tivalorganisator. Veiligheidsplannen, vluchtroutes, sociale hygiëne, vergunningen en dergelijke, waren door hem 
opgesteld en aangevraagd. Juist deze werkervaring maakt dat het festival als organisatie goed staat. Ook daar 
leerde de organisatie weer veel van. Als je alles in je eentje doet kun je zelf besluiten nemen, doe je het voor vier 
opdrachtgevers dan moet je ook rekening houden met de soms verschillende wensen van deze partijen.

6
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Het Slaapfestival is een evenement georganiseerd voor de in-
woners van Balk en omstreken en de bewoners van het AZC. 
De bewoners van het AZC zijn een zeer heterogene groep 
bewoners afkomstig uit verschillende werelddelen, uit alle 
lagen van de bevolking, met een grote verscheidenheid in 
opleidingsniveau, etniciteit en religie. Het Slaapfestival is een 
project waarin verschillende vormen van theater, muziek of 
film en foto’s gebruikt worden voor het uitwisselen van kennis 
en ervaring tussen de deelnemers en de bezoekers van dit 
festival. Het geeft mensen de mogelijkheid om ideeën en ge-
dachten te laten zien die zij met gesproken taal niet duidelijk 
kunnen maken.

Is Het Slaapfestival een van die kunstprojecten die vluchtelin-
gen een gezicht geven? Creëert het draagvlak bij de bevolking 
in Balk en omstreken? Doorbreekt dit project het isolement 
waarin de vluchtelingen verkeren? Leert het project mensen 
elkaar beter begrijpen? En is de ontmoeting tussen de bewo-
ners van het AZC en de inwoners van Balk bevorderd? 

Conclusies en aanbevelingen 7 
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Ontmoeting
Een van de belangrijke doelen voor de opdrachtgevers was het bevor-
deren van ontmoeting. Daarin is Het Slaapfestival geslaagd, zo blijkt uit 
de reacties. De opdrachtgevers wilden ontmoetingen creëren tussen 
vluchtelingen en de bewoners van Balk en omgeving. Ontmoetingen 
ontstonden door deelname aan verschillende activiteiten, door het 
samenwerken aan verschillende onderdelen voor het festival en tot 
slot doordat sommige activiteiten na het festival doorzetten. De ont-
moetingen in het kader van dit project zijn veelal korte ontmoetingen, 
verbonden aan een gezamenlijke activiteit. Kort en soms ook vluchtig 
door de situatie waarin de bewoners van het AZC verkeren. Zij zitten in 
een procedure waardoor het verblijf kort en tijdelijk is. Contact onder-
houden gaat via sociale media gemakkelijker. Soms ontstaan ontmoe-
tingen die tot vriendschap leiden. 

•  Dit type project draagt bij aan de ontmoeting van verschillende cultu-
ren. Door de het tijdelijk verblijf van vluchtelingen in een AZC zijn de 
ontmoetingen kort en vaak oppervlakkig. 

•  Kleine overzichtelijke projecten leveren het meeste op, ‘Door samen 
te koken, bouwen en muziek te maken wordt een universele taal ‘ge-
sproken’ en ontstaat de ontmoeting.

7 
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Draagvlak
Door de verschillende ontmoetingen tijdens verschillende activiteiten 
ontstond meer begrip voor de situatie van vluchtelingen. Vooral bij de 
groep deelnemers vanuit het dorp, die door hun ontmoetingen meer 
begrip voor de situatie van de bewoners en de aanwezigheid van het 
AZC kregen. Door het samen zingen of toneelspelen, het samen eten 
en praten ontstaat een veel beter beeld van de situatie waarin de in-
woners van een AZC verkeren. Dit beeld is veel gedifferentieerder dan 
het wat eenzijdige beeld dat te zien is op het journaal, zoals werd aan-
gegeven in de gesprekken. 

Vanuit de groep geïnterviewde Balksters wordt aangegeven dat het 
beeld van de inwoners die niet participeerden in het project, toch mil-
der is geworden. Dat heeft te maken met gewenning maar ook met dit 
project waardoor de bewoners van het AZC zichtbaarder zijn gewor-
den in het dorp. De opdrachtgevers wilden een ‘legacy’ van het pro-
ject, dus dat er na Het Slaapfestival weer nieuwe activiteiten en ont-
moetingen plaats zouden vinden. Dat is gebeurd door verschillende 
activiteiten die zijn georganiseerd. Het koor zong door, de kerk bleef 
actief, de contacten met verschillende organisaties zijn door het AZC 
aangehaald en verstevigd. Daarnaast zijn uit de ontmoetingen nieuwe 
activiteiten ontstaan zoals de naaiclub en het samen koken in en voor 
bewoners van Talma Hiem. 

De onderlinge banden gesmeed voor, tijdens en na Het 
Slaapfestival werden zichtbaar op de reünie in november 
2017. Daar werd zichtbaar dat cultuur mensen bijeenbrengt 
en niet in twee groepen verdeeld.
•  Draagvlak ontstaat vooral bij deelnemers. Zij dragen de 

boodschap uit en vertellen een ander genuanceerder beeld 
van vluchtelingen aan de familie, vrienden en buren in het 
dorp. Daarmee verandert langzaam het algemene beeld in 
het dorp, maar ook het beeld van de bewoners van het AZC.

•  Ondanks de korte duur van ontmoetingen zijn deze wel 
belangrijk voor het onderlinge begrip, ze geven een goed 
beeld van de situatie van vluchtelingen.

•  Legacy ontstaat zodra deelnemers meerwaarde zien en zelf 
actief worden in het organiseren van nieuwe activiteiten. 

7 
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Organisatie
De organisatie van een festival stoelt op drie belangrijke pijlers: de 
financiering moet rond zijn, de organisatie moet kloppen en de in-
houd moet er staan. Het zijn drie afzonderlijke onderdelen die op 
elkaar afgestemd moeten zijn. Alle drie vragen ze tijd die er niet 
in voldoende mate was. De financiering kwam laat rond waardoor 
de organisatie later op stoom kon komen waardoor er minder tijd 
was voor de aandacht voor de deelnemers. Juist die aandacht, van 
mens tot mens, op inhoud en op creatief niveau is belangrijk om 
een goed resultaat te behalen. Ondanks deze aanloop spreken de 
opdrachtgevers en de deelnemers waardering uit voor de aan-
loop, het festival zelf en de activiteiten die daarna plaatsvonden. Er 
is door de organisatie in betrekkelijk korte tijd veel neergezet. 

•  De organisatie van een dergelijk festival vergt veel voorbereiding, 
een aantal onderdelen van deze voorbereiding moet tijdig klaar 
zijn om een inhoudelijk goed programma neer te kunnen zetten.

•  De begeleiding van de individuele deelnemers kwam door de 
omvang van het project in het gedrang. Juist deze persoonlijke 
aandacht voor de deelnemers is de drive voor Haring & Hummus. 
Die past beter bij een kleinere opzet.

Borging
Projecten zoals Het Slaapfestival worden georganiseerd om meer 
draagvlak en begrip voor elkaar te creëren. Een AZC wordt lang niet 
overal met open armen ontvangen en hebben tijd nodig om geac-
cepteerd te worden. Projecten zoals deze helpen de acceptatie. Zo-
als eerder beschreven zijn juist projecten met verschillende vormen 
van theater geschikt voor het uitwisselen van kennis en ervaring tus-
sen de deelnemers en bezoekers.

Borging van de resultaten wordt bemoeilijkt omdat de bewoners 
van het AZC tijdelijk zijn, daarom is vervolg van een project zoals 
Het Slaapfestival ook van belang. Dit vervolg is vaak afhankelijk van 
individuen die betrokken zijn geraakt door een actieve participatie 
of omdat zij betrokken zijn bij het vraagstuk via de kerk of vluchte-
lingenwerk. Voor borging is een lokaal netwerk van belang. Het COA 
kan de borging faciliteren door open te staan voor initiatieven, deze 
te ondersteunen en ook zelf initiatieven te nemen richting het dorp.

•  Een lokaal netwerk is belangrijk voor vervolg, initiatieven zoals 
Het Slaapfestival kunnen dergelijke netwerken vormen en daar-
mee borging bewerkstelligen.

•  Het COA kan borging faciliteren door open te staan voor initiatie-
ven, deze te faciliteren en door zelf initiatieven te ondernemen.

7 
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Meer informatie?  

Mail: Sjoerd IJdema sijdema@partoer.nl of  

Sjaak Moerman smoerman@friessociaalplanbureau.nl 

of bel (058)  234 85 01

Partoer 
Westersingel 4
8913 CK
Leeuwarden
T  (058) 234 85 01

www.partoer.nl
De mens als maat

Accommodaties

Armoede

Cultuur-

verenigingen

Hieronder staat een overzicht van aanwezige voorzieningen 

in de gemeente Achtkarspelen, wat betreft onderwijs, kind-

voorzieningen, sport, speeltuinen, sociale accommodaties  

en culturele accommodaties.

Voorzieningen

Onderwijs

In de gemeente Achtkarspelen zijn drie middelbare scholen. 

Ten eerste is er het Lauwerscollege in Buitenpost, met 1034 

leerlingen. In Buitenpost staat ook het Nordwin College, met 

384 leerlingen in het voortgezet onderwijs. Deze school telt 

daarnaast 91 MBO-leerlingen. De samenwerkingsschool 

VO-Surhuisterveen heeft twee locaties, met in totaal 513 

leerlingen. In totaal zijn er 19 basisscholen in de gemeente. 

Zie voor meer informatie hierover de factsheets van de 

individuele dorpen.

Sociale accommodaties

Sociale accommodaties bieden inwoners de ruimte elkaar 

de ontmoeten. Onder sociale accommodaties worden 

dorpshuizen, multifunctionele cultuurcentra (MFC’s),  

jeugdhonken, cafés en verenigingsgebouwen verstaan. 

Verspreid over de gemeente zijn er in totaal zes dorpshuizen, 

twee MFC’s en 11 jeugdhonken.

Sport

De gemeente Achtkarspelen heeft in totaal drie sporthallen, 

acht gymzalen en 26 sportvelden. 

Speeltuinen

Het aantal speeltuinen in gemeente Achtkarspelen ligt in 

totaal op 68, verspreid over 11 dorpen.

Kindvoorzieningen

In gemeente Achtkarspelen zijn in totaal vijf buitenschoolse 

opvanglocaties, verspreid over de vier grootste dorpen van 

Achtkarspelen. Daarnaast telt de gemeente in totaal 

14 kinderdagverblijven, verspreid over tien dorpen.

Culturele accommodaties

Er zijn in de gemeente Achtkarspelen twee bibliotheken: 

één in Buitenpost en één in Surhuisterveen. Daarnaast telt 

de gemeente in totaal  17 cultuurverenigingen, variërend van 

(brass)bands en orkesten tot koren en zangverenigingen.

Sport

Speeltuinen

Sociale 

accommodaties

Kindvoorzieningen
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