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Voorwoord
 
Deze brochure biedt een overzicht van de resultaten van het impactonderzoek  
uitgevoerd door Alexander Impact voor het jongerenproject ‘In Vrijheid’ van het  
Noord Nederlands Orkest.

Het jongerenproject ‘In Vrijheid’
Het jongerenproject ‘In Vrijheid’ is een project waarbij een groep geselecteerde  
jongeren (15 t/m 25 jaar) de kans krijgt om in co-creatie met een professioneel  
team een performance neer te zetten.

In samenwerking met musici van het Noord Nederlands Orkest, het Prins Claus 
Conservatorium, en een artistiek projectteam worden deze jongeren begeleid om hun 
eigen songs over vrijheid, vrede en democratie te ontwikkelen en te presenteren op een 
groot podium.

Met dit project beoogt het NNO nieuw publiek te bereiken door het klassiek  
repertoire te combineren met de creaties van de jongeren, waarbij ook nog eens wordt 
ingespeeld op maatschappelijke thema’s. Daarnaast beoogt het NNO met dit project 
een vernieuwend en leerzaam werkproces te creëren voor zowel de musici, muzikanten, 
als de jongeren.

Het impactonderzoek
Het doel van het impactonderzoek was het in kaart brengen van de maatschappelijke 
impact van het jongerenproject ‘In Vrijheid’ op vier doelgroepen:

1.  De deelnemende jongeren
2.  De begeleidende studenten van het Prins Claus Conservatorium
3.  De begeleidende musici van het Noord Nederlands Orkest
4.  Het ‘nieuwe’ en ‘vaste’ publiek die de optredens bezoekt

Deze vier doelgroepen zijn ondervraagd aan de hand van vragenlijsten en interviews, 
opgesteld op basis van een ingevulde ‘Theory of Change’. De laatste van de vier metingen 
voor de jongeren zal plaatsvinden in maart 2021. De resultaten van dit impactonder-
zoek zijn dan ook voorlopig.



25%
Coachingstraject voor podiumpresentatie

25%
Het team/de begeleiding

25%
De (podium) ervaring zelf

Impact op de 

deelnemende  

jongeren

Reacties Redenen

Met de andere jongeren 94% positief Goede sfeer
Hechte band
Groepsgevoel

Met de PCC studenten 85% positief Goede sfeer en ondersteuning
Talentvolle studenten
Buiten het podium weinig interactie

Met de NNO musici 60% positief Leuk om samen te werken
Goede sfeer
Behoefte aan meer interactie

Met de muzikale en 
theatrale leiding

100% positief Leerzaam
Goede sfeer en begeleiding
Getalenteerd / professioneel

“Blijf alsjeblieft doorgaan met  
zulke prachtige projecten!  

Het is een ervaring die voor mij 
als amateurmuzikant de rest van 

mijn leven bij zal blijven”

Positieve punten

9,3
Gegeven cijfer voor dit project

16 
Aantal respondenten

33%
Strakkere planning tijdens repetities 

22%
Meer inbreng bij arrangeren

Verbeterpunten

Samenwerken

Directe effecten
Meer kennis over het NNO

Voor het project 

38%  
wist niet veel  
over het NNO

Na het project 
75%  
heeft iets geleerd  
over het NNO 



“Ik denk dat iedereen evenveel deel uitmaakte van het project. 
Niemand meer en niemand minder, en dat hebben we met zijn allen 

mooi waargemaakt.”

Talenten ontwikkelen
57% heeft dingen geleerd die ze niet tijdens 
hun opleiding zouden leren, namelijk:

75%

31%

19%

19%

Zelfvertrouwen
82% is boven zichzelf uitgestegen tijdens dit 
project. Redenen:

Muzikale vaardigheden

Podiumpresentatie

Producties maken

Geen talenten (verder) ontwikkeld

25%

19%

12,5%

Optreden voor zulke grote zalen

Eigen prestatie tijdens optredens

Trots op zichzelf

Meer zelfvertrouwen
12,5%

“Mijn podiumpresentatie is echt enorm 
vooruitgegaan dankzij de coaching van  

alle workshopleiders”

 “Ik heb beter leren omgaan met nieuwe 
situaties. Ik werd eerder altijd heel 
 bang van dingen die ik nog nooit  

eerder had gedaan, maar door met dit  
project mee te doen moest ik zo vaak  

nieuwe dingen proberen dat ik  
het op een gegeven moment niet  

eens meer zo erg vond.”Gevoel van uiting

Het thema Vrijheid
73% kijkt anders naar vrijheid na dit project. 
Redenen:

40%
Het project zelf.

33%
Het Corona virus.

8.3
Mogelijkheid tot uiting over de maatschappij.

7.9 
Mogelijkheid tot artistieke uiting.
 

100%  
had het gevoel zich tijdens het project in een 
veilige omgeving te bevinden.

 “Het was zo’n hechte groep, dat ik niet bang 
was om mijn mening te geven, aangezien ik 

daar eigenlijk gewoon met vrienden zat.”

Impact
De beoogde indirecte impact die dit project 
op de jongeren heeft gehad zal pas zichtbaar 
worden bij de lange-termijn nameting die in 
maart 2021 zal plaatsvinden.



8,5
Gegeven cijfer voor dit project

4 
Aantal respondenten

Impact op de  

begeleidende  

studenten van  

het Prins Claus  

Conservatorium

75%
Samenwerking tussen verschillende  
muzikanten.

25%
Sterk gevoel van gelijkheid.

25%
Betrokken worden bij arrangeren.

Positieve punten

75%
Betere communicatie tijdens de repetities.

50%
Nauwer samenwerken met jongeren en PCC 
studenten.

25%
Strakkere planning tijdens repetities.

Verbeterpunten

Directe effecten
Meer kennis over het NNO

Voor het project 

75%  
was redelijk tot 
goed bekend met 
het NNO

Na het project 
75%  
heeft iets nieuws 
geleerd over het 
NNO 

Samenwerking Reacties Redenen

Met de jongeren 100% positief Open houding
Goede instelling / enthousiast
Flexibel

Met de andere PCC 
studenten

100% positief Spelen met muzikanten van andere stijl
Onderdeel van de groep voelen
Behulpzaam

Met de NNO musici 75% positief Leuk om samen te werken
Erg betrokken
Minder verbondenheid

 “De samenwerking tussen de work-
shopleiders en de deelnemers was 

erg leuk, en dat gaf een sterk gevoel 
van gelijkheid onder iedereen die 

meewerkte aan het project.”



Talenten ontwikkelen
75% heeft dingen geleerd die ze niet tijdens 
hun opleiding zouden leren, namelijk:

75%

31%

Zelfvertrouwen
50% is boven zichzelf uitgestegen tijdens dit 
project. Redenen:

Samenwerking tussen verschillende stijlen

Begeleidingsvaardigheden
25%

19%

12,5%

Meer comfortabel met leidersrol

De ervaring zelf

Podium presentatie en op voorgrond staan

“Ik heb geleerd dat ik soms meer open moet staan voor  
invalshoeken waar ik minder bekend mee ben.”

Impact
De beoogde indirecte impact die dit project op 
de PCC studenten heeft gehad kwam niet naar 
voren uit de antwoorden van de twee metingen.



Impact op de 

begeleidende 

musici van het 

Noord Nederlands 

Orkest

100%
Positieve reacties op dit project

2 
Aantal respondenten

• Talent en ambitie van jongeren 
• Verbinding tussen alle groepen
• Verschillende muzikale invalshoeken

Positieve punten
• Geluid en versterking tijdens de optredens 

(bevestigd door 14% van het publiek)

Verbeterpunten

“Het is vooral leuk om te zien 
hoeveel talent en ambitie er is 

bij de jeugd. Ze kunnen van niets 
iets maken en zijn in staat om 

dit op niveau uit te voeren,  
gaaf om te zien.”

Directe effecten
• Improviseren: “leuk om dit onbenutte 

potentieel af te stoffen en in te zetten”
• Samenvoegen van stijlen
• In iemand anders verplaatsen voor een 

goede samenwerking
• Controle loslaten en vertrouwen hebben 

in zo’n nieuwe samenstelling

Omgaan met nieuwe/ andere rol 
en proces
Deels geen invloed op maakproces:
     o  Sommige nummers nog in 
         beginproces of juist al af
     o  Niet vanaf begin betrokken bij 
         maakproces

 

Deels invloed op maakproces:
     o  Creatieve proces
     o  Podiumpresentatie

“Normaal speel je noten die al eeuwen op papier staan en doet wat de 
dirigent je vraagt en dat was het dan. En nu was het leuk om invloed 

te hebben op de noten die je gaat spelen.”



Reacties Redenen

Met de jongeren 100% positief Enthousiasme / leergierig
Talent
Onbevangenheid

Met de PCC studenten 50% positief Kwaliteit van samenwerking 
verschilde per student

Met de NNO musici 100% positief Niet anders ervaren dan normaal

Samenwerking in nieuwe context

Impact
Grotere belang zien van dit soort projecten 
voor het NNO 
 
Belang van:
• Talentontwikkeling
• Aantrekken van nieuw publiek
• Programma interessant laten blijven 

voor zowel nieuw als vast publiek

 “Het moet meer worden dan de som der 
delen, dat is ook de clue van dit project: je 

gooit al deze mensen bij elkaar, gaat ermee 
aan de slag, en ieders bijdrage is waardevol 

voor het eindresultaat.”

 “Het is goed voor jongeren om te zien hoe 
wij werken, en belangrijk om van elkaar 

te leren in deze samenwerking: niet alleen 
jongeren van de musici van het NNO, 

maar ook andersom.”

“Het doel van dit project hangt samen met het doel van het NNO voor de maatschappij 
en het publiek: NNO hoort naast klassieke muziek ook te doen aan talentontwikkeling, 

jongeren laten kennismaken met een symfonieorkest, en talent wat er zit verder te 
ontwikkelen. Dit is een essentieel onderdeel van een symfonieorkest in 2020.”



Impact op  

het publiek

102 
Aantal respondenten

Vast publiek Nieuw publiek

Verdeling vast/nieuw 86.3% 13.7%

Motivatie 
concertbezoek

• Non-traditionele 
jongerenconcert: 32%

• Traditionele Beethoven 
concert: 24%

• Volledige programma: 31%
• Traditionele Beethoven 

concert: 20%

Cijfer jongerenconcert 7.5 8.2

Reacties jongerenconcert 87% positief 81% positief

Cijfer Beethovens 
Zevende Symfonie

8.8 8.1

Reacties Beethoven concert 91% positief 65% positief

Reacties gecombineerde concert 81% positief 50% positief

Impact
• Nieuw publiek aantrekken
• Steun voor het NNO voor dit soort projecten

 “Werd met enthousiasme en overtuiging gebracht 
en zat geweldig in elkaar, een mooie onafgebroken 

doorgaande lijn. Plezier spatte de zaal in.”

 “Goede thematische betrokkenheid, flitsend, zat 
goed in elkaar, liep goed, aandacht voor de jongeren 

en hun muziek en teksten. Mooi begeleid door 
team. Goed om zo samenwerking jongeren met 

musici NNO te zien.”

 “Heel verrassend, het hele stuk door. Hoge 
kwaliteit, energiek, ontroerend. Mooi dat de 

jongeren elkaar telkens weer zo mooi aanvulden 
en afwisselden. Prachtige combinatie van de 

wereld van de jongeren (inhoud, muziekstijlen) en 
die van de klassieke muziek.”

 “De samenwerking is een schitterende kans en 
ervaring voor jongeren. Mooie arrangementen, 
goede regie en podiumpresentatie. De jongeren 

maakten een ontspannen indruk op het podium.”

 “Prachtig om de muzikale verhalen van deze 
groep enthousiaste jongeren te horen. En heel 

mooi hoe klassiek en pop elkaar aanvullen, 
prachtig.”

 “Goed om diversiteit met elkaar in 
contact te brengen.”

 “Een goede combinatie: niet alleen krijgt 
Beethoven 7 zo meer betekenis, ook wordt een 

nieuw publiek aangesproken.”



Nawoord
Conclusie maatschappelijke impact
Het jongenproject ‘In Vrijheid’ maakt op een positieve manier impact op de  
maatschappij. 

Effecten op deelnemende jongeren:
• Meer kennis over het NNO
•  Samenwerken
•  Talenten ontwikkelen
•  Zelfvertrouwen
•  Gevoel van uiting

Effecten op de studenten van het Prins Claus Conservatorium:
•  Meer kennis over het NNO
• Samenwerken
•  Talenten ontwikkelen

Effecten op de musici van het NNO:
• Talenten ontwikkelen
•  Omgaan met nieuwe/andere rol
•  Samenwerking in een nieuwe context
•  Grotere belang zien van dit soort projecten voor het NNO

Effecten op het publiek:
•  Nieuw publiek aantrekken
•  Steun voor het NNO voor dit soort projecten

 “De grootste waarde van dit 
project is de impact op de jeugd: 
dit is iets wat ze nooit meer gaan 
vergeten en waar ze de rest van hun 
leven iets aan hebben.”

 

“Juist door het maken van mijn 
eigen lied en door te luisteren 
naar de andere liederen heb 
ik meer stilgestaan bij (mijn) 
vrijheid dan ooit. Ik realiseer me 
dat vrijheid iets is waar we enorm 
dankbaar voor moeten zijn.”


