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RESULTATEN ENQUETE VILTKONTAKTGROEP NEDERLAND 

Inleiding 

Eind 2019 is een enquête gehouden onder alle leden van de ViltKontaktgroep (VKG) Nederland. 

Enerzijds om een beeld te krijgen wie zoal lid zijn van de VKG en dan vroegen we om de voorkeur aan 

te geven voor een bepaald profiel. Verder geeft het een beeld van leeftijd van onze leden, het al dan 

niet bezoeken van de verschillende bijeenkomsten die de VKG organiseert op regionaal en landelijk 

niveau en de waardering voor deze bijeenkomsten en der organisatie ervan. Ook de tevredenheid 

over de verschillende informatiemiddelen is bevraagd. Omdat de vereniging volledig op vrijwilligers 

draait is ook geïnventariseerd of er leden bereid zijn om taken binnen de VKG uit te voeren. Het was 

fijn te lezen dat er leden zijn die zich daarvoor hebben aangemeld. Tot slot hebben we door middel 

van een aantal open vragen een beeld gekregen over wensen en behoeften van de leden, wat de 

VKG daaraan kan bijdragen en wat ideeën zijn voor het 30-jarig jubileum.  

Kortom we hebben veel informatie ontvangen en willen de 251 leden die de enquête hebben 

ingevuld dan ook hartelijk danken.  

Samenvatting 

De grootste groep van de respondenten heeft aangeven dat zij het best passen bij het profiel 

hobbyist, textielomnivoor en viltkunstenaar.  Een kwart van de ondervraagden geeft aan misschien 

door te willen groeien naar een ander profiel.  40 % van de respondenten geeft aan dit niet nodig te 

vinden en ongeveer 1/3 van de respondenten wil misschien doorgroeien (zie 1).   

Ruim 80% van de respondenten valt in de leeftijdscategorie van 50 tot 70 jaar (zie 2).  

Bijna 70% van de ondervraagden komt (soms) naar de regiobijeenkomsten. Deze worden goed 

gewaardeerd (tussen 7 en 9) en dit geldt ook voor de organisatie en communicatie door de regio 

coördinatoren (zie 4).  

De landelijke dagen worden door 55% van de respondenten (soms) bezocht. De waardering van de 

landelijke dagen laat meer spreiding zien. Ruim 50 % waardeert deze dagen met een 7-8 en ongeveer 

25% met een cijfer lager dan een 6. De spreiding geldt eveneens voor de waardering van het bestuur 

van de VKG. Overall wordt de organisatie en communicatie door het bestuur gewaardeerd met een 

cijfer tussen de 7 en 8 (zie 5).   

De tevredenheid over het de informatiemiddelen die de VKG haar leden biedt is over het algemeen 

hoog. Dat geldt zowel voor het Tijdschrift Vilt, de facebook pagina’s landelijk en regionaal, de 

website, de nieuwsbrieven landelijk en regionaal (zie 6). 

Ongeveer 46% van alle respondenten (117 personen) geeft aan zich (soms) in te willen zetten als 

vrijwilliger voor de VKG. Van deze 46% geeft de iets meer dan de helft aan dit te willen doen voor 

bestuurstaken, 36% wil zich inzetten als vertegenwoordiger op evenementen, de overige 

respondenten geven aan dat regiocoördinatorschap, de redactie van het tijdschrift en meewerken 

aan de sociale media een optie is als vrijwilliger (zie 7). 

 

Tot slot zijn de open vragen samengevat. In paragraaf 8 Wensen en behoeften, nodig van de VKG in 

9, adviezen aan VKG in 10 en ideeën en suggesties voor 30-jarig jubileum in paragraaf 11. 

Hieronder staan de resultaten uitgewerkt in diagrammen. 
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1. Profielen  
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2. Leeftijdsverdeling 

 

3. Aantal jaren lid van de VKG 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Regiobijeenkomsten 
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De 251 respondenten waren verdeeld over de volgende regio’s: 

 
Regio 

 
Aantal 

 
% 
 

Gelderland 40 15,9 

Limburg 6 2,4 

Noord-Brabant 42 16,7 

Zuid-Holland & Zeeland 39 15,5 

Noord-Holland & Flevoland 44 17,5 

Overijssel 12 4,8 

Noord (Friesland, Groningen, Drenthe) 20 7,9 

Utrecht * 48 19,1 
*Utrecht was per abuis weggevallen in de vragenlijst, aantal is mogelijk niet helemaal correct 
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5. Landelijke dagen 
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6. Tevredenheid informatiemiddelen VKG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Inzet als vrijwilliger bij de VKG 
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8. Wensen en behoeften: Samenvatting 

 
Wensen en behoeften 

 

 
Item 

Vilters met elkaar verbinden/contact mogelijkheid 
Kennisdelen en verdiepen 
Inspireren  
Kunnen sparren 
Nieuwe ideeën  
Podia om werk met elkaar te delen 
Verschillende invalshoeken 

Missie, Visie doelstelling 

Informatie delen op/ over: 
- Website 
- Artikelen met Kennis/ ideeën/ hoe maken  
- Voor alle niveaus: beginner tot gevorderde (wel/ niet 

differentiëren tijdens regiodagen/landelijke dag 
- Exposities 
- Cursussen/ opleidingen die er zijn 
- Online omgeving waar als lid informatie 

technieken/materialen kunt vinden 
- Over de diverse wol soorten 
- Overzicht leveranciers en wat hun aanbod is  
- Vraagbaak 
- Nieuwe ontwikkelingen in vilt 
- Vilt in combinatie met andere technieken 

Informatie 

Mogelijkheden vilt ervaren /laten zien:  
- Eenvoudige producten van vilt 
- Uitwisselen technieken 
- Meer aandacht naaldvilten 
- Techniek en ontwerpen ( 2D en 3D) 
- Vilt en andere textieltechnieken 

Vilt en zijn mogelijkheden 

Activiteiten ontwikkelen: 
- Workshops organiseren 
- Workshop door Mastervilters binnen - buitenland 
- Tentoonstellingen/exposities organiseren 
- Wedstrijden uitschrijven 
- Lezingen organiseren door bijv. professionals 
- Internationalisering 

Activiteiten 

Meer aandacht professionele vilters 
 

Professionals 

Regiodagen voor meer mensen toegankelijk maken  
Regio /landelijke dagen koppelen aan doelgroepen 
Informatie voor alle niveaus: beginner tot gevorderde ( wel / niet 
differentiëren tijdens regiodagen/landelijke dag 
Regiodagen soms ook op avonden en wisselende dagen 
Op verschillende locaties workshops organiseren 

Regiodagen / landelijk dagen 

Activiteit ( als bv. Midwinterwol) overnemen door VKG 
Meerdaagse event organiseren 
Klankborden organiseren 

Meerdaagse Activiteiten  

Tijdschrift: 
- Rubriek “kijkje in de keuken van viltkunstenaar” 
- Leren en lezen over technieken; hoe je het doet 
- In het zonnetje zetten van leden-vilters 
- Reportage over textieltentoonstelling 
- Mooie foto‟s ter inspiratie 
- Praktische voorbeelden 

Tijdschrift 

Bewaken van kwaliteit van vilt door certificering (zie Duitsland) 
zodat kwalitatief hoge workshops/ aanbod markten wordt 
bewaakt 

Kwaliteit vilten & Certificering 

Niet onder te brengen in doelgroep 
Als jongere (onder 40) niet aangesproken op 
doelgroepomschrijvingen (afknappen).  
Te veel hokjes denken bij doelgroepomschrijvingen 

Doelgroepen 
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9. Nodig van VKG om aan wensen/behoeften tegemoet te komen: Samenvatting 

  
Gewenst aanbod door VKG 

 

Vorm 
activiteit 

Vorm van de activiteit 
- Meer regiodagen/ contactmomenten 
- Kleinere regio‟s zodat afstand geen hindernis hoeft 

te zijn 
- Regioverantwoordelijke voor België 
- Contact met kunstenaar om identiteit te ontwikkelen 

en vormgeven ondernemerschap 
- Meer tijd voor sociale contacten tijdens landelijk 

dag 
- Tijdschrift Vilt blijven uitgeven/ vaker 
- Interviews met (vilt)kunstenaars 
- Platform om kennis /vaardigheid te delen 
- Delen van informatie mss gekoppeld aan 

doelgroepen 
- Weekend met lezingen en discussie over vilten 
- Makkelijk toegankelijke website 
- Betere bereikbaarheid/ relaxter omgaan met AVG 
- Nieuwsbrief regelmatig uitgeven 
- Wisselwerking met andere textielverenigingen (zie 

STIDOC)  
- Rubriek: “Ik ben op zoek naar…” om samen te 

werken/ delen /inspireren (website/tijdschrift) 
- Tutorial op website zetten 
- Bestuur organiseert kleine exposities 
-  

Soort 
activiteit 

Doen en ervaren van: 
- Mogelijkheden voor vernieuwing en ontwikkeling 
- Tijdschrift: Artikelen met technieken uitleg en foto‟s 
- Ondersteunen, inspireren 
- Contact met andere vilters 
- Gezelligheid 
- Ideeën uitwisselen  
- Verhalen/ interviews van/met (vilt)kunstenaars; van 

idee tot viltwerk 
- Delen van ervaring mixed-media waarbij vilt/wol rol 

speelt maar niet alleen 
- Samen in groep experimenteren  
- Uitwisselen van ervaringen met vilt ter verdieping 

van de techniek 
- Delen van ervaringen op bepaalde plek: regioblad, 

regiodag, facebook 
- Kennismaken met inlands wol soorten 
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10. Adviezen aan VKG door leden: Samenvatting 

  
Gewenst aanbod door VKG 

 

Vorm 
Activiteit 

- Website uitbreiden/verbeteren 
- Meer regiodagen 
- Cursussen 
- Landelijke dag: info heel kort houden 
- Tijdschrift: blijf trendy en modern 
- Tijdschrift 4 keer per jaar uitgeven 
- Weekendactiviteit met overnachting organiseren  
- Masterclasses (in de zomer organiseren (evt. 

internationaal)) 
- Viltambassadeur die vilt promoot tijdens actuele 

momenten 
- Doelgroep profilering met interessante 

bijeenkomsten voor de verschillende doelgroepen 
- Lezing van viltkunstenaar: vertel verhaal over jouw 

werk 
- Variatie in aanbod  
- Landelijke uitdagende tentoonstelling organiseren 
- Landelijke activiteit in zuiden van het land 
- Bijeenkomsten organiseren ook als is er geen regio 

coördinator.  
- Uitbreiden naar andere textieltechnieken/ 

naaldtechniek 
- Meer variatie thema landelijke dag 
- Meer vilttijd tijdens de landelijke dag; informatie kort 

houden en via Vilt/ Nieuwsbrief communiceren 
- Vooraf informatie/beschrijving thema landelijke dag 
- Internationalisering: Europa 
- Rubriek: tips en tops uitwisselen 
- Interview: vraag de geïnterviewde wie als volgende 

geïnterviewd moet worden. 
- In plaats van regio‟s indelen in de 5 groepen en 

daar de activiteiten op organiseren 
 

Doel 
Activiteit 

Doen: 
- Meer zichtbaarheid 
- Meer publiciteit 
- Spreiding bijeenkomsten over Nederland vergroten 
- Taken regio coördinator verlichten 
- Leden erbij slepen; niet alleen consumeren 
- Blijf zo doorgaan 
- Tevreden, Pluim voor jullie werk 
- Vergoeding voor vrijwilligers inzetten 
- Het is knap dat veel vrijwilligers zicht inzetten voor 

VKG 
- Blijf vrijwilligers in hun kracht zetten 
- Taken van vrijwilligers opdelen/ vrijwilligers zoeken 

voor kleinere klussen 
- Blijven inzetten op verbinding: voor en door leden 
- Blijven luisteren, communiceren 
- Versterk regio‟s 
- Aandacht voor duurzaamheid, natuur & 

authenticiteit 
- Gezelligheid 
- Oog voor leden buiten Nederland 
- Oog voor beginnende vilter ook tijdens regiodag 
- Aansluiting beginner bij regiodag is niet makkelijk 
- Uitleg thema /techniek landelijke vooraf op site/ 

nieuwsbrief ter voorbereiding/keuze materiaal 
- Leden printen zelf thuis beschrijving, bespaart 

kosten 
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- VKG brengt vilt onder aandacht bij musea/ galeries 
- Meer inspiratie in tijdschrift en regioaktiviteiten (is 

nu onvoldoende) 
- Aandacht voor mannen en jongens 
- Jonge mensen trekken via sociale media/ 

academies; vilt hip maken 
- Laagdrempelig blijven (niet te veel 

professionaliseren) 
- Zorg dat alle leden zich lid voelen van de 

vereniging, professionals kunnen zich naast VKG in 
beroepsvereniging aaneensluiten  

- Aandacht voor cross-over technieken 
- Mooi blad blijven maken 
- Laatste nummer Vilt met uitgediept thema; erg leuk. 
- Betrekken van leden bij alles/ ruggespraak houden 

ook via regio‟s 
- Weinig gevoel van verbinding 
- Contact bestuur – regio verhogen 
- Contacten bestuur- regio-redactie etc. versterken 
- Professionalisering naast overige behoeften 
- Missie, visie doelen stellen voor komende 3 jaar en 

beperken. Per half jaar evalueren en genieten van 
de koers 

- Geschreven voor Viltkontakt maar geen reactie 
ontvangen en dan vergaat de lust je.  

- Landelijk bijeenkomsten hebben een te hoog 
„artistiek zijn‟ gehalte. Meer aandacht voor 
praktisch& technisch vilten  

- Rustig aan doen, alles moet groeien 
- Bestuur doet het vrijwillig; blijf genieten 
- Bestuur: vraag ondersteuning bij uitoefening taak 
- Prijs lidmaatschap laag houden 
- Flexibele bijdrage leden faciliteren  

  

  



 
Resultaten Enquête ViltKontaktGroep Nederland - januari 2020 

12 

 

11. Ideeën en Suggesties 30-jarig bestaan VKG: Samenvatting 

  
Ideeën & suggesties 

 

 
Aantallen 

 
Tijdsduur 

Eén Daags (voor zover gemeld) 
 

12 

Meerdaags (voor zover gemeld) 
 

14 

Vorm 
activiteit 

Vorm van de activiteit 
- Workshop door Bekende vilter 
- International viltworkshop (aantal dagen meerdere 

vilters vragen om workshops te verzorgen 
- Workshop door jonge kunstenaar 
- Vernieuwende workshops 
- Halve dag, hele dag workshops 
- Workshophit vanuit iedere regio inbrengen 
- Ledententoonstelling/ expositie 
- Lezingen en presentaties 
- Symposium 
- Doedag 
- Cursussen 
- Landelijk expositie met onafhankelijke jury zodat 

expositie-waardigheid wordt gegarandeerd 
- Beurs 
- Reizende expositie door alle provincies (mooie 

plekken) 
- Expositie van regioactiviteiten 
- Viltcanon  
- Feestdag met verkoop bijzondere materialen 
- Demo met schapen en honden, schaapscheren 
- Dag voor het hele gezin 
- Meerdere momenten organiseren 
- Samenwerking met museum bv. Textielmuseum 

Tilburg 
- Boek/ online uitgeven van interviews 

viltkunstenaars 
- Aansluiten bij groot evenement in het land ( zoals 

Friesland) 
- 30 “viltcirkels”vormen rondom jeugd en jongeren; 

doel doorgeven viltambacht ( zie voorstel) 

 

Soort 
Activiteit 

Doen en ervaren van: 
- Iets klein vilten en laten wisselen van eigenaar 
- Deel vilten en samenvoegen tot groot geheel 
- Gezamenlijk viltwerk maken 
- Groot viltwerk samen maken en verkopen voor 

goed doel of weggeven aan goed doel (bv. 
Daklozen) 

- Techniek en materiaal combineren 
- Andere textieltechnieken toepassen op vilt 
- Per provincie estafette vilt workshop op 

verschillende locaties 
- Niet gezamenlijk iets maken (werkte niet goed bij 

25-jarig bestaan) 
- Keuzevrijheid 
- Aandacht voor mensen die gezelligheid zoeken en 

mensen die iets willen leren 
- Aandacht voor/met jonge eigentijds kunstenaars 
- Uitwisselen van/ met internationale vilters 
- Lappendeken (evt. in de vorm van Nederland) 

samenstellen met lapjes van alle leden volgens 
bepaald formaat en presentatie op markt 

- Vilt lap van 50 x 50 cm. Verzamelen en uitdelen. 
Ieder maakt eigen werkstuk hiervan 

- Laat begin werk (start vilten) en huidig werk ( waar 

 



 
Resultaten Enquête ViltKontaktGroep Nederland - januari 2020 

13 

 

sta je nu) zien  
- Out of comfortzone activiteiten 
- Regio‟s maken gezamenlijk werkstuk voor 

tentoonstelling 
- Kunstenaar vertelt over werk, inspiratie etc. 

(bijv.Joanna Kidney) 
- Viltresultaat na workshop laten waarderen door jury 

en dan exposeren 
- Ieder maakt opdracht (voldoet aan bepaalde eisen) 

met bepaald inhoud/statement: aanbieden aan 
museum/ bekend persoon/of aan instelling maak 
instelling een stukje mooier 

- 12 provincies beelden eigen provincie uit in vilt 

Thema 
Activiteit 

Thema: 
- Vilten van cijfer 3 en 0 op verschillende manieren 

en samenvoegen tot een vorm (kunstenaar Antibe ( 
zuid Frankrijk)) 

- Fotogeschiedenis 30 jaar VKG 
- Thema: Feest 
- Verbindingsthema: regenboog 
- Jaarthema 2021: jaar van vrijwilligers 
- Jaarthema 2021 VN = jaar van groenten en fruit 
- Verbinding 
- Jubileumkunstwerk 
- Thema: Toekomst 

 

Locatie Soort en ligging: 
 

- Leuke plek 
- Centraal gelegen 
- Midden van het land 
- Inspirerende omgeving  
- Samen met landschap kunstenaar 
- Slingers en kraampjes 
- Liefst buiten ( zie schapenscheren)  
- “Mancave” tent met ruige vachten 
- De Fabriek in Maarssenbroek 

 

 

Ontmoeting Contact en ontmoeting: 
 

- Samen lunchen 
- Lekker buffet 
- Foodtrucks 
- BBQ 
- Bar 
- Muziek 
- Dansen  

 

Promotie - Via Regio‟s  

Zie 25-jarig 
feest 

- Vergelijkbaar als toen  

Denk aan - Betaalbaarheid /financieel laagdrempelig 
- Wat is doel/boodschap van het feest: meer 

bekendheid of alleen vieren?  
- Doel = verbinden; VKG en omgeving ( zie 30 

viltcirkels)  
- Denk aan kinderen, die iets met vilten kunnen doen 
- In de winter want dan is er minder te doen 
- Vooraf inschrijving workshops etc. Om teleurstelling 

tijdens te voorkomen 
- Ecologisch en duurzaamheid 

 

 

 


