OPINIE

Beter geluid voor slechthorenden
In het vorige nummer van Zichtlijnen schreef Gerard van der Ploeg dat de geluidskwaliteit
van systemen voor slechthorenden vaak erg te wensen overlaat. In een klein gezelschap
praten we verder om te kijken wat de mogelijkheden zijn om iets aan het probleem te doen.
Aan het einde van dit gesprek kon voorzichtig de conclusie worden getrokken dat de stap tot
verbetering wellicht niet zo groot is als aanvankelijk gedacht.

De huidige stand van de techniek in theaters
en concertzalen is er eentje met geschiedenis. Ontwikkeld vanaf de vroegere, en nog
steeds gebruikte, inductieve ringleiding, via
infrarood naar de huidige FM-systemen was
de geluidskwaliteit veelal ondergeschikt aan
het gebruiksgemak en de functionaliteit. Bezoekers met een gehoorapparaat moeten
eenvoudig gebruik kunnen maken van de

installatie, maar die installatie is voornamelijk gericht op het verbeteren van de spraakverstaanbaarheid, niet op een ruimtelijke
reproductie van muziek. Mono is daarbij de
standaard geworden. Dat geldt voor de ringleiding, maar het geldt ook voor het gebruik
van gehoorapparaten in combinatie met bijvoorbeeld neklusjes. Toepassing van die
techniek is hoe dan ook beperkt, zowel in

dynamisch bereik als frequentierespons.
Om de slechthorende bezoeker beter van
dienst te zijn zal er een aantal zaken verbeterd moeten worden. Het aanbieden van een
stereo-signaal is een must om de ruimtelijke
beleving van muziek te verbeteren. De recent
geïnstalleerde installaties zijn technisch in
staat een stereosignaal te produceren. Veelal
is de zender/ontvangercombinatie de beper-

Hou jij ‘t vol tot aan je pensioen?
Werken op de podia is zwaar werk. Toch denken werknemers
er nauwelijks over na wat ze moeten gaan doen als het té
zwaar wordt. En slechts weinig werkgevers hebben er beleid
voor. Trainer/coach Marianne Wennink roept werknemers en
werkgevers op hier serieus aandacht aan te besteden.
Werken achter de schermen is zwaar. Niet
alleen fysiek, maar ook mentaal. Je maakt
lange dagen, in een donkere omgeving, op
tijden dat anderen juist vrij zijn. Hoe zorg je
ervoor dat je dat volhoudt en wat doet de
werkgever hieraan? In tijden van vergrijzing,
verhoging van de pensioenleeftijd, afnemende subsidies, flexibilisering van de arbeidsmarkt en snelle technologische ontwikkelingen komt de positie van oudere
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werknemers onder druk te staan.
Er is zorgwekkend weinig aandacht voor
loopbaanontwikkeling en weinig tot geen beleid op duurzame inzetbaarheid. Dat is wat ik
tegenkom in gesprekken met oudere werknemers. Ik schrik van de antwoorden op vragen
over hun loopbaanontwikkeling. Werknemers van boven de 50, die vaak fysieke en
mentale problemen ervaren, blijken er vaak
weinig aan gedaan te hebben. Maar ook jon-

gere werknemers, die nog nergens last van
hebben, denken er eigenlijk niet over na.
Beide groepen geven aan dat er weinig budget is voor scholing, loopbaanbegeleiding,
persoonlijke of teamontwikkeling. Zelfs fysieke training vindt men vaak niet nodig, terwijl ik uit eigen ervaring weet dat tiltrainingen
altijd bijzonder positief worden gewaardeerd.
Er is al veel onderzoek gedaan, onder andere
door TNO, maar over de toekomstbestendigheid van de theatertechnicus is weinig bekend. Een bekend gegeven is wel: werknemers die zélf in staat zijn zich aan te passen,
die hun kennis op peil houden en zichzelf
blijven ontwikkelen, zijn degenen die in deze
woelige tijden ‘overleven’. En misschien nog
wel belangrijker: dat zijn degenen die plezier
houden in hun werk en dus degenen die het
‘t langst volhouden.
Belangrijk voor directies is te weten dat een

Om de ruimtelijke beleving van muziek te verbeteren
is het aanbieden van een stereo-signaal een must
kende factor omdat deze voornamelijk mono
ontworpen en geïnstalleerd wordt.
Voor de gebruiker van de installatie betekent
dit ook een verandering. Er zal gebruik gemaakt moeten worden van stereo inductieoorhaakjes (T-stand) of een directe ingang op
het gehoorapparaat. Desalniettemin blijft het
gebruik van het gehoorapparaat (en het beperkte bereik van inductie) een beperking.
Om optimaal gebruik te kunnen maken van
de verbetering in ruimtelijkheid, dynamiek en
frequentierespons zal de gebruiker het gehoorapparaat uit moeten schakelen en gebruik moeten maken van een koptelefoon.
Naast het perfectioneren van de installatie
dient er ook meer aandacht gegeven te worden aan het signaal dat naar de installatie
gaat. In meer ‘standaardsituaties’, zoals die in
concertzalen met akoestische concerten, is de
positie van de meeluistermicrofoons (die het

signaal oppikken) een goed uitgangspunt.
Maar in theaters met een wisselende bespeling en combinaties tussen versterkte en onversterkte voorstellingen dienen technici zich
bewust te zijn van wat er aan het systeem
aangeboden wordt. In veel gevallen zullen
meeluister-microfoons afdoende zijn, maar bij
concerten is het wellicht beter te kiezen voor
het signaal uit de mengtafel. Of een combinatie van beide als de situatie daar om vraagt.
Als er voldoende aandacht besteedt wordt
aan de verschillende onderdelen van de installatie is er met een kleine stap een grote
verbetering mogelijk. Wat daarbij niet vergeten mag worden is de begeleiding van de bezoekers die gebruik maken van een dergelijke voorziening. Ook zij zullen zich, net als de
aanbieders, bewust moeten worden van de
mogelijkheden die er zijn. Nu die mogelijkheden er zijn is het de vraag welke geluidskwa-

liteit de zalen willen aanbieden aan bezoekers met een auditieve beperking. Die vraag
kan niet enkel worden beantwoord met een
(overigens bescheiden) investering. Er is
meer nodig. Er ligt nu een opdracht aan theaters, concertzalen en adviseurs om – in
overleg met de gebruikers – een passende
oplossing te vinden. <<
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flexibele werknemer een overlever is. Het is
hoogst verwonderlijk dat daar in de theaterbranche zo weinig aandacht voor is. Ik daag
directies bij dezen uit: Ga aan de slag! Zorg
dat er budget komt voor scholing, loopbaanbegeleiding, persoonlijke en teamontwikkeling. Het betaalt zich terug. Maak een bedrijfsscan en onderzoek hoe je met een integrale aanpak kunt komen tot een goed stappenplan voor de toekomst. We kunnen immers nog lang niet zonder al die zeer gemotiveerde werknemers in theaters. Ervaring en
kennis moeten behouden blijven. <<
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Reacties zijn welkom op het e-mailadres info@zichtlijnen.nl.
U kunt ook zelf opinie-artikelen (max. 500 woorden) naar dit adres sturen.
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