
Stage – vacature project De Vlinder 

‘van Houten&co’ is er voor alle inwoners van Houten en helpt om mee te doen aan de samenleving 
door ondersteuning en sociale activiteiten aan de bieden. 
“Meedoen doe je altijd samen met anderen en samen maken we Houten nog mooier.” 
 
Met een grote maatschappelijke betrokkenheid dragen wij als welzijnspartner bij aan de 
zelfredzaamheid en maatschappelijke deelname van iedereen, jong en oud, in Houten. In direct 
contact met inwoners weten we wat er speelt, kennen we mensen in kwetsbare situaties en weten 
samen met inwoners kansen te benutten. We stimuleren mensen om mee te doen en ondersteunen 
initiatieven waardoor we de sociale verbondenheid kunnen vergroten.  
'van Houten&co' wil de kracht in de samenleving aanboren en dit verzilveren in partnerschap met 
burgers, gemeente en organisaties. 
 
Dit doen wij door: 

- Signaleren: we zijn aanwezig en weten wat er speelt, zoeken actief contact en kunnen advies 
geven of hulp inschakelen.  

- Verbinden: door te verbinden komen ideeën, mensen en organisaties bij elkaar: wij stimuleren 
dit of nemen zelf het initiatief.  

- Faciliteren: we faciliteren bewonersinitiatieven en ondersteunen mensen waar nodig, met 
behoud van eigen regie. 

 
Voor ons project De Vlinder zijn wij op zoek naar een enthousiaste HBO-stagiair Social Work 3e 
jaars 
 
Project De Vlinder 
Aanleiding 
Uit de nota Sociale kracht in Houten (Burgerpeiling, 2014) blijkt dat in het centrum van Houten 
voornamelijk ouderen wonen die hun leven beoordelen met slechts het cijfer zes. 
De toenemende vergrijzing en het (lage) cijfer dat men aan het eigen leven geeft, vormen de 
aanleiding tot o.a. het project De Vlinder. Het streven is om het cijfer waarmee men het eigen leven 
beoordeelt te verhogen, en om een duurzame structuur voor cultuurinterventies op te zetten voor 
de ouderen van de toekomst. De 65-plussers in Houten-Centrum vormen de basis-doelgroep voor 
actieve cultuurparticipatie. 
 
Danstheaterproject De Vlinder 
Van september 2019 t/m mei 2020 vindt het project De Vlinder plaats. Een danstheatervoorstelling 
voor en door 65-plussers uit Houten Centrum. Over Houten vroeger, en Houten nu. De voorstelling 
wordt een mozaïek van herinnering en ervaring, verbeeld in fraaie dansfiguren, poëzie, muziek, zang 
èn beeld. De inbreng van de deelnemers is de inspiratiebron. 
In deze voorstelling deelt de 'jeugd van toen' hun verhalen over het dorp aan elkaar en aan de jonge 
generatie. Over de snelle groei van dorp naar stad. En de invloed daarvan op hoe mensen met elkaar 
omgaan en het leven in de stad. 
 
Aan het project kunnen tachtig personen meedoen. In 25 repetities maken 40 deelnemers onder 
leiding van een choreograaf een danstheatervoorstelling. Daarnaast zijn 40 deelnemers actief met 
het decor, fotografie en de muziek. Het artistieke team bestaat uit dramaturg Liesbeth Osse, 
choreograaf Ireen Kurvers (beiden verbonden aan Gouden Dans), beeldend kunstenaar Dorothé Arts, 
fotograaf Paul van der Klei en muzikant Fredrike de Winter. Aan de Slinger (De Slinger 40 Houten) is 
het bruisende centrum van dit project. Een werkgroep van vrijwilligers begeleidt de deelnemers 
vanaf inschrijving tot aan de voorstellingen. Vanaf oktober 2019 repeteren de deelnemers wekelijks 



op dinsdag onder leiding van het artistieke team. Het project wordt afgerond met drie voorstellingen 
in Aan de Slinger: op zondag 10 mei (matinee), donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. 
 
Samenwerkingspartners  
De Vlinder is een onderdeel van het koepelproject Onvergetelijk Houten. Daarin bundelen de 
gemeente Houten, Aan de Slinger en welzijnsorganisatie 'van Houten&co' hun krachten ten gunste 
van de versterking en verduurzaming van cultuurparticipatie voor ouderen. Naast De Vlinder maken 
ook een Theaterproject en een Adviesgroep Ouderen & Cultuur deel uit van het koepelproject. 
 
Theaterproject  
In januari/februari 2020 zijn er enkele kennismakingsworkshops ‘theater’ in Aan de Slinger. Daarna 
start een langlopend theaterproject met 25 repetities op maandagochtend. Het project wordt 
afgesloten met een voorstelling in oktober/november 2020. Er kunnen 20 65-plussers deelnemen. 
 
Adviesgroep  
Voor het realiseren, uitbreiden en verbeteren van het cultuuraanbod voor ouderen in Houten wordt 
een adviesgroep Ouderen & Cultuur opgericht. Deze adviesgroep bestaat uit acht leden. Er zijn 8 
bijeenkomsten in Aan de Slinger. De cultuurmakelaar begeleidt de adviesgroep bij de bijeenkomsten 
en bij de bezoeken aan projecten en repetities van De Vlinder en het Theaterproject. 
 
 
Werkzaamheden 

- Je neemt deel aan het projectteam van de samenwerkende organisaties 
- Je draait mee bij de begeleiding van de vrijwilligerswerkgroep van de danstheatervoorstelling 

De Vlinder en het Theaterproject wat nog verder vorm gegeven moet worden 
- Daarnaast geef je ook ondersteuning in de PR-werkzaamheden 
- Je neemt deel aan de Adviesgroep Ouderen & Cultuur 
- Er is in mei 2020 een manifestatie voor cultuuraanbieders in Houten n.a.v. dit project die je 

mede helpt vorm te geven en organiseren  
 
Competenties 

- Zelfstandig en in teamverband kunnen werken 
- Initiatiefrijk 
- Makkelijk in contact met anderen 
- Empathisch en discreet 
- Signaleren van knelpunten en zien van mogelijkheden 

 
Wij bieden 

- Een stageplek met meer dan voldoende ontwikkelingsmogelijkheden 
- Een kijkje in de keuken van een welzijnsorganisatie, maar ook een theater! 
- Werken in een enthousiast team bestaande uit professionals, maar ook samenwerking met 

vrijwilligers 
- Begeleiding door professionals met aandacht voor jouw leerdoelen 
- Een plek in een middelgrote organisatie waarbij je veel contact hebt met collega’s van 

andere afdelingen 
 
Interesse? 
Dan gaan we graag met jou in gesprek! Stuur je cv en een brief naar Angela de Vogel en Fleur 
Esmeijer via info@vanhoutenenco.nl. Heb je nog vragen? Je kunt ook altijd bellen, tel. 030 – 7001 
500.  
 


