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Inleiding: leeswijzer 

 

 

Professionals in de sociale sector worden geconfronteerd met een wirwar aan informatie waar ze zich 

een weg in moeten vinden. Die informatie is vaak versnipperd en daardoor weinig toegankelijk. In de 

databank Effectieve sociale interventies brengen wij methoden waarmee in de sociale sector gewerkt 

worden bij elkaar. De methodebeschrijvingen geven daarbij een zo volledig mogelijk beeld van alle 

beschikbare informatie over een methode. Als gemeente, stafmedewerker of praktijkwerker kunt u 

hiermee vaststellen of de methode geschikt is voor de situatie waarin u of uw organisatie intervenieert. 

Als u besluit om met de methode aan de slag te gaan verwijzen we naar het handboek en eventueel 

andere door de ontwikkelaar beschikbaar gestelde materialen.  

 

De methodebeschrijving is opgebouwd langs vier lijnen. Onderdeel 1 van dit document beschrijft de 

methode zelf, zoals de doelen, de doelgroep en de aanpak. Onderdeel 2 laat de onderbouwing van de 

methode zien: de visies, theorieën en wetenschappelijke onderzoeken die de ontwikkelaar heeft 

gebruikt bij het ontwikkelen van de methode. Onderdeel 3 geeft zicht op de praktijkervaringen van de 

professional en de cliënt/burger met de methode. Onderdeel 4 geeft inzicht in wat er wetenschappelijk 

bekend is over de effectiviteit van de methode.  

 

De methodebeschrijving is in nauwe samenwerking met de ontwikkelaar van de methode tot stand 

gekomen. Zo levert de ontwikkelaar informatie aan en geeft deze feedback op het concept en 

toestemming voor publicatie. De methode wordt uitgebreid in kaart gebracht. Dit kan de ontwikkelaar 

op zijn beurt een impuls geven voor verdere ontwikkeling van de methode. Een methode staat dus 

niet stil, de methodebeschrijvingen zullen dan ook regelmatig worden herzien.  

 

De methodebeschrijving is gebaseerd op een systematische zoektocht naar informatie. Bij die 

zoektocht werken de onderzoeker die de methodebeschrijving maakt en een informatieanalist van de 

afdeling kennisstromen van MOVISIE intensief samen. Bij het zoeken van informatie over methoden 

zijn doorgaans de volgende zoekstrategieën toegepast: het inwinnen van informatie bij de 

ontwikkelaar, uitvoerende instanties en/of eventuele onderzoekers van de methode, het doorzoeken 

van Nederlandse en/of internationale databanken, het checken van referenties van reeds gevonden 

informatiemateriaal en een internet deskresearch. De zoektocht is daarbij gericht op een breed 

spectrum aan informatiebronnen, variërend van (ongepubliceerde) verslagen van (interne) 

procesevaluaties of paneldiscussies tot wetenschappelijk (effect)onderzoek. De verantwoording van 

de toegepaste zoekstrategieën is in beknopte zin terug te vinden in onderdeel 6.1. De 

zoekgeschiedenis is in uitgebreidere vorm vastgelegd in een hiertoe ontwikkelde flowchart, die is 

opgenomen in het archief van MOVISIE. Het relevante gevonden materiaal is terug te vinden in het 

literatuuroverzicht in onderdeel 6.2. 

 

Bij het effectonderzoek (onderdeel 4) wordt onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte 

aanwijzingen voor effectiviteit. Een toelichting op dit onderscheid vindt u in bijlage 1. Om de tekst in de 

methodebeschrijving zelf laagdrempelig te houden, worden de belangrijkste onderzoekskenmerken en 

resultaten zoveel mogelijk in woorden beschreven. De achterliggende cijfers vindt u in bijlage 3 en 

verder. 
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Wij wensen u veel inspiratie bij het lezen van deze methodebeschrijving. Wij hopen dat u zich hiermee 

een goed beeld kunt vormen van wat deze methode uw gemeente, uw organisatie of uzelf als sociale 

professional te bieden heeft en hoe u de kwaliteit van uw aanbod aan de doelgroep kunt vergroten. 
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Samenvatting  

 

1. Beschrijving methode  

 

Doel 

Het hoofddoel van de methode 50plusnet is het verminderen en voorkomen van eenzaamheid 

en sociaal isolement. Subdoelen zijn: 

 het bevorderen van sociale participatie  

 het stimuleren van zelfredzaamheid van 50-plussers  

 het bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl.  

 

Doelgroep 

50plusnet is gericht op alle 50-plussers die hun sociale netwerk via internet willen uitbreiden. 

 

Aanpak 

50plusnet is een online ontmoetingsplaats (community) waar mensen elkaar kunnen leren 

kennen om bijvoorbeeld vriendschappen te ontwikkelen, samen op stap te gaan of hobby’s met 

anderen te delen. De community is gebaseerd op een database met persoonlijke profielen. Op 

basis van de profielen krijgen deelnemers matches te zien: mensen die dezelfde voorkeuren en 

interesses hebben. Het is aan deelnemers zelf om contact met elkaar op te nemen. Dat kan via 

het prikbord, de chat, de e-mail en door aanmelding bij een club.  

Voor lokale instellingen is het mogelijk om, via de aanschaf van een licentie, een eigen lokale 

ingang voor de community te ontwikkelen. Dat betekent dat de vormgeving van de website 

aangepast wordt aan de huisstijl van de afnemende organisatie. Dit maakt de community 

vertrouwder en laagdrempeliger voor deelnemers. Bovendien kunnen lokale organisaties 

hiermee gemakkelijk en gericht het eigen activiteitenaanbod onder de aandacht brengen van 

deelnemers in de community. De ontwikkelaar, het gezondheidsinstituut NIGZ, onderhoudt en 

beheert de lokale websites en stuurt de centrale helpdesk aan. 

 

Materiaal 

De volgende handleiding is beschikbaar: Lokale internetcommunity’s ter voorkoming van 

sociaal isolement: Handleiding voor organisaties en professionals, geschreven door het 

gezondheidsinstituut NIGZ en uitgegeven in 2010 door het NIGZ in Woerden. 

 

Er is ook een handleiding voor cursusleiders voor een kennismakingscursus met 50plusnet 

beschikbaar: Kennismaken met 50plusnet! Trainershandleiding, geschreven door het 

gezondheidsinstituut NIGZ en uitgegeven in 2005 door het NIGZ in Woerden. 

 

Ten slotte is over het gebruik van de website een vier minuten durende introductiefilm 

beschikbaar die in opdracht van het NIGZ in 2006 is ontwikkeld. Zie hiervoor: www.50plusnet.nl, 

klik in het menu op ‘Introductiefilm’.  

 

Website 

www.50plusnet.nl 

 

http://www.50plusnet.nl/
http://www.50plusnet.nl/
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Ontwikkelaar 

Omroep Max 

Tamara Zijtsel 

035-6775409 

info@omroepmax.nl 

 

 

2. Onderbouwing  

 

50plusnet is ontwikkeld door het NIGZ in samenwerking met SeniorWeb. Tijdens de 

50plusbeurs in 2004 heeft het NIGZ met behulp van focusgroepen een behoefteonderzoek 

verricht. Tegelijkertijd zijn 150 beursbezoekers geïnterviewd over sociale contacten en de 

mogelijkheden van een community voor 50-plussers. Op basis van de gegevens van de 

focusgroepen en interviews is een concept ontwikkeld dat opnieuw getest is in focusgroepen. 

De lancering van 50plusnet vond plaats op de 50plusbeurs van 2005. In september 2006 is 

door het NIGZ een samenwerking met Omroep MAX gestart. Daarnaast zijn lokale websites 

gelanceerd, die geïmplementeerd zijn door lokale instellingen.  

 

Voor de onderbouwing verwijst de ontwikkelaar naar een effectief bevonden 

eenzaamheidsinterventie voor ouderen (Fokkema en Van Tilburg, 2006), waarin gebruik maakt 

wordt van het internet als communicatiemiddel. Daarnaast blijkt uit de beschikbare literatuur 

(Riper et al., 2007) dat het anonieme karakter van gezondheidsbevorderende online 

interventies bijdraagt aan de effectiviteit van die interventies.    

 

 

3. Onderzoek praktijkervaringen  

 

Naar de praktijkervaringen is één onderzoek verricht (Spruit & Dalhuisen, 2007). Het gaat hierbij 

om een onderzoek naar de praktijkervaringen met de implementatie van 50plusnet, dat door de 

ontwikkelaars zelf is uitgevoerd en opgeschreven. 

 

Professionals die met 50plusnet werken ervaren dat de community goed werkt als een 

ontmoetingsplek. Het leggen van contacten blijkt gemakkelijker te zijn dan in het dagelijkse 

leven. Bovendien kunnen deelnemers gericht contact leggen met mensen met vergelijkbare 

interesses. Dat laatste vergroot de kans op een geslaagde match. Een voordeel ten opzichte 

van reguliere contactbemiddeling door welzijnsinstellingen is dat het initiatief bij de deelnemers 

zelf ligt. Dit bevordert de zelfredzaamheid van deelnemers (Spruit & Dalhuisen, 2007).  

 

De door Spruit & Dalhuisen (2007) gepubliceerde ervaringen van deelnemers met het gebruik 

van 50plusnet en de meningen over daarmee behaalde resultaten zijn bijna zonder uitzondering 

zeer positief. De deelnemers zijn tevreden over de verschillende manieren waarop zij contact 

kunnen leggen en hun verhaal kwijt kunnen. 

 

 

 

 

mailto:info@omroepmax.nl
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4. Effectonderzoek  

 

De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar de effectiviteit van de methode noch is 

dergelijk onderzoek bij de door MOVISIE uitgevoerde literatuursearch gevonden. 

 

 

5. Samenvatting werkzame elementen 

 

 Deelnemers kunnen via internet op een zeer laagdrempelige manier kennis maken met 

anderen: het leggen van het eerste contact is via internet gemakkelijker, omdat het 

anoniemer is. 

 Het gebruik van internet maakt fysieke afstanden onbelangrijk: vanuit het eigen huis kunnen 

deelnemers gemakkelijk contact leggen met mensen in andere delen van het land. Het is 

daarmee ook toegankelijk voor minder mobiele mensen.  

 Deelnemers kunnen gericht contact opnemen met mensen met dezelfde interesses en in 

vergelijkbare situaties: dit vergroot de kans op een match en blijvend contact. 

 Het initiatief van het contact leggen ligt bij de deelnemer zelf (en niet bij een professional). 

Hierdoor kunnen bij geslaagde matches het zelfvertrouwen en de zelfsturingscapaciteiten 

van deelnemers toenemen. 

 De berichten op de ‘prikborden’ leiden onder de deelnemers vaak tot onderlinge herkenning 

van situaties en problemen, waardoor mensen elkaar steun kunnen geven. 

 De methode slaagt erin jonge ouderen en mannen aan te spreken.  

 Het gebruik van lokale websites maakt 50plusnet voor gebruikers laagdrempelig, herkenbaar 

en vertrouwder.  

 De deelnemer kan ieder gewenst moment van de dag van 50plusnet gebruik maken. 
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1. Beschrijving methode 

 

 

De beschrijving van de methode is gebaseerd op het volgende handboek: 

 

Lokale internetcommunity’s ter voorkoming van sociaal isolement: Handleiding voor 

organisaties en professionals, geschreven door het gezondheidsinstituut NIGZ en uitgegeven in 

2010 door het NIGZ in Woerden.  

 

 

1.1 Probleemomschrijving  

 

Maatschappelijke organisaties signaleren dat steeds meer oudere mensen vereenzamen of in 

een sociaal isolement (dreigen te) raken. Uit cijfers blijkt dat ongeveer een derde van de 

ouderen zich wel eens eenzaam voelt. Ongeveer 10% van de ouderen voelt zich sterk eenzaam 

(Van Tilburg & De Jong Gierveld, 2007). Nieuwe contacten leggen op oudere leeftijd is echter 

niet eenvoudig. De (groeps-)activiteiten die welzijnsorganisaties aanbieden sluiten niet altijd 

goed aan bij de wensen en behoeften van oudere mensen die nieuwe sociale contacten 

zoeken. Bovendien hebben mensen niet altijd behoefte aan groepsactiviteiten en zoeken zij 

soms één-op-één-contact. Een internetcommunity biedt mensen de kans anderen te ontmoeten 

met dezelfde interesses (gelijkgestemden) in de vorm waar zij de voorkeur aan geven (zowel in 

groepsverband als één-op-één). 

 

Wij nemen bij het beschrijven van de omvang van het probleem de informatie uit het handboek 

van de methode als uitgangspunt. Wanneer u wilt beschikken over meer actuele of 

gedetailleerde informatie, verwijzen wij u naar www.cbs.nl of www.scp.nl. 

 

 

 

1.2 Doel van de methode  

 

Het hoofddoel van 50plusnet is het verminderen en/of voorkomen van eenzaamheid en sociaal 

isolement. Subdoelen van de methode zijn: 

 het bevorderen van sociale participatie (zowel ‘online’- als ‘face-to-face’-ontmoetingen)  

 het stimuleren van zelfredzaamheid van 50-plussers  

 het bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl.  

 

Sociale en emotionele eenzaamheid 

50plusnet richt zich op het voorkomen en verminderen van zowel sociale als emotionele 

eenzaamheid. Door middel van ontmoetingen, zowel online als real life, kunnen mensen hun 

sociale netwerk bestendigen of uitbreiden en zodoende sociale eenzaamheid voorkomen of 

http://www.cbs.nl/
http://www.scp.nl/
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verminderen. Het contact via internet (via chat, e-mail en het prikbord) biedt echter ook 

mogelijkheden om intieme gesprekken te voeren en relaties te ontwikkelen, waardoor ook 

emotionele eenzaamheid verminderd of voorkomen kan worden.  

 

Naamgeving 

50plusnet is onder verschillende namen bekend: Max Meetingpoint (‘daar ontmoet je mensen 

mee’), Mikado Aangenaam (‘het ontmoetingspunt voor 50-plussers’) en PCOB Plaza (‘ontmoet 

elkaar!’). Uit deze namen blijkt duidelijk dat in de communicatie naar de doelgroep het bieden 

van een plek om anderen te ontmoeten centraal staat.   

  

 

 

1.3 Doelgroep van de methode  

 

Tot de doelgroep van 50plusnet behoren alle 50-plussers die hun sociale netwerk via internet 

willen uitbreiden.  

 

In de methode is specifieke aandacht besteed aan de doelgroep homoseksuele mannen. Zij 

kunnen in hun profiel hun seksuele geaardheid aanvinken en aangeven of zij op zoek zijn naar 

contact met andere homoseksuele mannen. Dit is niet zichtbaar in hun publieke profiel, maar de 

matchingsystematiek houdt hier wel rekening mee. Daarnaast houdt de methode ook rekening 

met culturele diversiteit. Mensen kunnen hun culturele achtergrond aanvinken en of zij op zoek 

zijn mensen met dezelfde culturele achtergrond. Als mensen daar behoefte aan hebben, houdt 

de matchingsystematiek daar rekening mee. Ten slotte is in de methode ook specifieke 

aandacht voor ouderen met beperkte computer- en internetvaardigheden. Voor hen is een 

kennismakingscursus met de mogelijkheden en het gebruik van 50plusnet ontwikkeld. Een 

trainershandleiding voor deze cursus is beschikbaar (zie 1.6). 

 

 

1.4 Indicaties en contra-indicaties  

 

In de documentatie over de methode worden geen specifieke indicatie- of contra-

indicatiecriteria gegeven. 

 

 

1.5 Aanpak 

 

50plusnet is een online ontmoetingsplaats (community) waar mensen elkaar kunnen leren 

kennen om bijvoorbeeld samen op stap te gaan, vriendschappen te ontwikkelen, sportief bezig 

te zijn, clubs op te richten of hobby’s met anderen te delen. 
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Database met persoonlijke profielen 

De community bestaat uit een database met persoonlijke profielen van de deelnemers. Iedere 

deelnemer maakt zo’n profiel aan tijdens het aanmeldproces op de website. Deelnemers 

kunnen zelf kiezen welke persoonlijke informatie zij over zichzelf zichtbaar voor anderen willen 

laten zijn. Het gaat daarbij om informatie over onder andere het opleidingsniveau, de huwelijkse 

staat, het geslacht en het hebben van kinderen. Daarnaast geven deelnemers, met behulp van 

keuzelijsten, aan naar welk soort activiteiten zij op zoek zijn en in welke onderwerpen zij 

geïnteresseerd zijn. Zij kunnen bovendien aangeven binnen welke straal van de eigen postcode 

zij mensen willen ontmoeten. Tijdens de aanmeldprocedure wordt ten slotte aan deelnemers de 

mogelijkheid geboden zich aan te sluiten bij clubs of zelf een club op te richten. 

 

Matchen 

Op basis van het aangemaakte profiel zoekt de geautomatiseerde matchingsystematiek naar 

matches: mensen die overeenkomstige interesses en wensen hebben. Als er matches zijn, 

wordt dit zichtbaar onder de button ‘mijn matches’. Het is vervolgens aan de deelnemers zelf 

om te beslissen of zij contact met elkaar opnemen. De deelnemers kunnen zelf instellen of zij 

dagelijks, wekelijks of maandelijks op de hoogte worden gehouden van nieuwe matches.  

 

Contact leggen: het prikbord, chatten, mailen en clubs 

Naast de matchingservice biedt 50plusnet verschillende manieren aan om met elkaar contact te 

leggen. Deelnemers kunnen bijvoorbeeld op vier verschillende prikborden allerlei soorten 

oproepen plaatsen om bijvoorbeeld samen iets te ondernemen, nieuwtjes en ervaringen met 

elkaar delen, of tips en suggesties te geven over activiteiten. Andere deelnemers kunnen 

daarop reageren. De vier prikborden heten ‘Pluscafé’ (over dagelijkse zaken), ‘Activiteiten’ 

(oproepen om samen activiteiten te ondernemen), ‘Gedichten en Verhalen’ en ‘Kennismaking’ 

(contact zoeken met behulp van activiteiten). Daarnaast kunnen deelnemers contact leggen via 

e-mail en chat. Daarvoor kunnen zij zoeken in de database met profielen en selecteren op 

onder andere provincie, geslacht, interessegebied, activiteiten en hobby’s. Wanneer een 

gevonden profiel iemand aanspreekt, is het mogelijk om via het profiel een chatverzoek te doen 

of een e-mail te versturen. Ten slotte kunnen deelnemers ook contact met elkaar leggen door 

zich aan te sluiten bij clubs of door zelf een club op te richten. Clubs zijn vaak gericht op het 

samen ondernemen van activiteiten zoals wandelen, schilderen, fietsen en uitjes.  

 

Ontwikkeling van lokale communities 

Het NIGZ biedt voor geïnteresseerden een lokale licentie aan voor het gebruik van de 

community. Als lokale organisaties een eigen ingang voor de community ontwikkelen, wordt de 

community voor lokale gebruikers herkenbaarder en vertrouwder en daarmee laagdrempeliger. 

Bovendien kunnen lokale organisaties gemakkelijk en gericht het eigen activiteitenaanbod 

onder de aandacht brengen van deelnemers in de community. De community is daarmee geen 

vervanging van de activiteiten, maar een instrument ter aanvulling en verbinding.    

 

Alle profielen die aangemaakt worden (op de lokale en landelijke sites) zijn zichtbaar voor alle 

gebruikers (van de landelijke en lokale sites). Er is dus slechts één database met profielen. 

 

In tegenstelling tot het landelijke 50plusnet kunnen lokale organisaties 50-plussers persoonlijk 

ondersteunen die nog moeite hebben met het gebruik van de computer en internet.  
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Lokale organisaties zijn, als ‘vertrouwde’ afzenders, beter in staat om oudere ‘digibeten’ te 

bereiken en te begeleiden. 

 

Organisaties die een licentie afnemen, maken gebruik maken van de techniek van 50plusnet. 

Het NIGZ ontwikkelt voor de afnemer een lokale ingang in de huisstijl van de lokale partij(-en). 

Daarnaast verzorgt het NIGZ het onderhoud en het beheer van de website en stuurt zij de 

helpdesk aan.  

 

Het ontwikkelen van een lokale internetcommunity beslaat de volgende drie fases. 

1. Gezamenlijke verkenning van de wensen van potentiële afnemers en de mogelijkheden 

van 50plusnet.  

2. Vormgeving van de community in de eigen huisstijl. 

3. Advies en begeleiding bij het bepalen van de implementatiestrategie.    

 

De laatste fase, de implementatie, is in handen van de lokale organisatie die de licentie 

afneemt. Hiervoor is geen vast format ontwikkeld. Het NIGZ kan wel advies en begeleiding op 

maat bieden. Bij de implementatie is een aantal factoren van belang. 

 Om oudere mensen te interesseren voor de lokale community is publiciteit van groot belang. 

Hiervoor dienen lokale dagbladen, radio en televisie benaderd te worden. 

 Lokale organisaties kunnen zelf lokale clubs oprichten (en deze ondersteunen) om het voor 

deelnemers makkelijker te maken contact te leggen. 

 Lokale organisaties kunnen ervoor kiezen 50-plussers die geen computer hebben of weinig 

ervaring met computers hebben, te begeleiden bij de inschrijving. Deze begeleiding kan 

geboden worden door een speciale (door het NIGZ ontwikkelde) 50plusnet-computercursus. 

De trainershandleiding voor deze cursus kan bij het NIGZ opgevraagd worden.      

 

 

1.6 Materiaal  

 

De volgende materialen zijn beschikbaar: 

 

1. Lokale internetcommunity’s ter voorkoming van sociaal isolement: Handleiding voor 

organisaties en professionals, geschreven door het gezondheidsinstituut NIGZ en uitgegeven in 

2010 door het NIGZ in Woerden.  

 

Deze handleiding biedt een korte uitleg over de community. Wat is 50plusnet precies en hoe 

werkt de community? Daarnaast biedt de handleiding informatie over de toepassing van de 

methode op regionaal niveau. Wat zijn de voordelen, de kosten en hoe implementeer je 

50plusnet op regionaal niveau? Ten slotte biedt de handleiding voorbeelden en cijfer- en 

beeldmateriaal om zodoende een duidelijk beeld van 50plusnet te schetsen. De handleiding is 

opvraagbaar bij de ontwikkelaar (zie 1.10).  

 

2. Kennismaken met 50plusnet! Trainershandleiding, geschreven door het gezondheidsinstituut 

NIGZ en uitgegeven in 2005 door het NIGZ in Woerden.  
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Deze handleiding geeft docenten die computercursussen verzorgen voor senioren de 

mogelijkheid zelf een programma samen te stellen om cursisten kennis te laten maken met 

50plusnet. In de handleiding staan oefeningen waarmee het gebruik van 50plusnet wordt 

uitgelegd. De cursusleider kan kiezen uit oefeningen met verschillende moeilijkheidsgraden. De 

handleiding is opvraagbaar bij de ontwikkelaar (zie 1.10). 

   

3. Introductiefilmpje. Over het gebruik van de website is voor deelnemers een vier minuten 

durend filmpje beschikbaar dat in opdracht van het NIGZ in 2009 is ontwikkeld. In dit filmpje 

wordt kort uitgelegd hoe de website werkt. Dit wordt aangevuld met praktijkvoorbeelden van 

ontmoetingsbijeenkomsten van clubs (zoals een wandelclub).  

 

 

1.7 Benodigde competenties van de professional  

 

Voor de lokale implementatie van de methode is een projectleider nodig die, eventueel met 

advies en begeleiding van het NIGZ, in staat is zelf een plan van aanpak voor de lokale 

implementatie van de community te maken. Een opleiding op hbo-niveau (bijv. Sociaal 

Pedagogische Hulpverlening) is daarom aanbevolen. Daarnaast is het van belang dat de 

professional een goed beeld heeft van de lokaal opererende maatschappelijke organisaties en 

bij voorkeur goede contacten binnen deze organisaties heeft. Hierdoor is de professional in 

staat de lokale community goed onder de aandacht te brengen van deze organisaties en waar 

mogelijk met hen samen te werken.   

 

 

1.8 Overige randvoorwaarden 

 

Kwaliteitsbewaking 

De vrijwillige helpdeskmedewerkers die betrokken zijn bij het monitoren van de website, de 

coördinator van de helpdesk en de projectleider komen een keer per kwartaal een dagdeel bij 

elkaar om ervaringen, klachten en binnenkomende suggesties te bespreken. De 

helpdeskmedewerkers werken alleen op landelijk niveau. Er is geen lokale helpdesk.  

Nieuwe helpdeskmedewerkers moeten eerst een training volgen voordat zij aan de slag 

kunnen. 

 

Kosten van de interventie 

De bouw van een eigen (regionale) huisstijl van 50plusnet kost eenmalig € 3.000,-. De jaarlijkse 

kosten voor hosting, onderhoud, beheer, helpdesk en levering van gebruikerscijfers zijn € 

2.995,-.   

 

Voor de implementatie en het in stand houden van een regionale community moet rekening 

gehouden worden met de loonkosten van een lokale projectleider. Deze kosten zijn sterk 
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afhankelijk van de lokale wensen en hier dus niet goed te specificeren. Voor alleen het onder de 

aandacht houden van de website is een minimale inzet van één uur per week noodzakelijk.    

 

 

1.9 Overeenkomsten en verschillen met andere interventies  

 

De volgende interventies vertonen overeenkomsten met 50plusnet. 

 

Ontmoetingssites 

www.goedenwel.nl  

Goedenwel.nl is een online sociaal netwerk voor 55-plussers. De community is opgezet door 

zorgverzekeraar Achmea. Via Goedenwel.nl kunnen deelnemers contact onderhouden met 

vrienden, oude bekenden weerzien en nieuwe mensen ontmoeten die dezelfde interesses 

delen. Daarnaast kunnen deelnemers vragen stellen aan deskundigen op het gebied van onder 

andere arbeid, recht, gezondheid en pensioenen. 

 

De website Goedenwel.nl vertoont veel overeenkomsten met 50plusnet en kan als een 

soortgelijke methode worden beschouwd. Net als bij 50plusnet ligt de nadruk van de community 

op ontmoeting op vriendschappelijke basis, met behulp van persoonlijke profielen.  

 

www.actief50.nl  

Actief50.nl biedt iedereen vanaf 50 jaar de mogelijkheid om gelijkgestemden te vinden om 

gezamenlijk te sporten of uit te gaan, om een reis mee te maken maar ook om een relatie mee 

op te bouwen.  

 

www.seniorengeluk.nl  

Seniorengeluk is een datingwebsite voor 55-plussers. Deelnemers kunnen er op zoek gaan 

naar vriendschappen, maar de website is vooral gericht op het koppelen van mannen en 

vrouwen die een (nieuwe) partner zoeken.  

 

De sterke nadruk op daten van de laatste twee sites, het contact leggen met anderen met als 

doel het vinden van een partner, onderscheidt deze van www.50plusnet.nl. 50plusnet.nl is in de 

eerste plaats gericht op het uitbreiden van het sociale netwerk van kennissen en vrienden. Dat 

neemt overigens niet weg dat ook op 50plusnet relaties ontstaan.  

 

Contactbemiddeling Stichtingen Welzijn Ouderen 

50plusnet vertoont ook overeenkomsten met contactbemiddeling die veel Stichtingen Welzijn 

Ouderen (SWO’s) aanbieden. Daarbij koppelen medewerkers van SWO’s mensen aan elkaar 

die op zoek zijn naar sociale contacten. Dat gebeurt in veel gevallen met behulp van 

contactadvertenties in geprinte nieuwsbrieven van de SWO’s. Geïnteresseerden kunnen een 

advertentie plaatsen en de medewerker van de SWO koppelt vervolgens mensen die 

gereageerd hebben op de advertentie met de adverteerder. Nadeel van deze aanpak is dat het 

relatief veel tijd kost voor de medewerkers van de SWO’s.  

 

http://www.goedenwel.nl/
file://///srvnas01/home$/jewae/Opmaak%20methodebeschrijvingen/www.actief50.nl/
file://///srvnas01/home$/jewae/Opmaak%20methodebeschrijvingen/www.seniorengeluk.nl/
http://www.50plusnet.nl/
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Hoewel contactbemiddeling door SWO’s op de methode van 50plusnet lijkt, zijn de verschillen 

te groot om het als soortgelijke methode te beschouwen. Een belangrijk verschil is dat bij 

contactbemiddeling een professional als tussenpersoon is betrokken, terwijl bij 50plusnet 

deelnemers zelf het initiatief moeten nemen. Daarnaast is het contact leggen via internet 

laagdrempeliger dan via contactadvertenties in nieuwsbrieven. 

 

 

1.10 Contactgegevens ontwikkelaar  

 

Omroep Max 

Tamara Zijtsel 

035-6775409 

info@omroepmax.nl 

 

 

 

 

mailto:info@omroepmax.nl
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2. Onderbouwing  

 

 

2.1 De ontwikkelgeschiedenis van de methode 

 

Met de ontwikkeling van 50plusnet is in 2003 gestart. Het NIGZ en SeniorWeb constateerden 

een toenemende behoefte aan online contact onder senioren, zonder dat daarvoor een geschikt 

middel bestond. Tijdens de 50plusbeurs in 2004 heeft het NIGZ met behulp van focusgroepen 

een behoefteonderzoek verricht. Tegelijkertijd zijn 150 beursbezoekers geïnterviewd over 

sociale contacten en de mogelijkheden van een ontmoetingswebsite. Daarnaast was het voor 

50-plussers mogelijk om op een tijdelijke website aan te geven welke activiteiten zij graag met 

anderen zouden willen ondernemen. Op basis van deze gegevens is gestart met de uitwerking 

van 50plusnet. Eerst is een concept ontwikkeld dat opnieuw getest is in zeven focusgroepen die 

in samenwerking met lokale instellingen zijn georganiseerd. De lancering van 50plusnet vond 

plaats op de 50plusbeurs van 2005.  

 

In 2005 hebben KPN (Planet internet) en SimPC 50plusnet gesponsord, zodat de site 

doorontwikkeld en gepromoot kon worden. ZonMw honoreerde in dat jaar een zogenaamd 

Verspreidingsimplementatieplan (VIP), waardoor de community zowel landelijk als lokaal breder 

geïmplementeerd kon worden.  

 

Docenten van computercursussen bleken behoefte te hebben aan lesmateriaal over 50plusnet. 

In 2005 is een docentenhandleiding ontwikkeld met oefenmateriaal voor de cursisten. In 2006 is 

gewerkt aan een grootschalige implementatie van deze handleiding bij leercentra van 

Seniorweb, ouderenambassadeurs die computercursussen verzorgen en vrijwilligers of 

hulpverleners die ouderen willen helpen bij het inschrijven op 50plusnet.nl. 

 

In september 2006 is door het NIGZ een samenwerking met Omroep MAX gestart. Omroep 

MAX heeft een licentie gekregen voor het gebruik van 50plusnet. Via de site van de Omroep 

wordt 50plusnet sindsdien onder de naam ‘MAX meetingpoint’ gepresenteerd.  

 

 

 

2.2 Onderbouwing van de probleemanalyse, doel, doelgroep en aanpak 

 

Pilot-internetinterventie 

De ontwikkelaar verwijst voor de onderbouwing van zijn probleemanalyse en de verantwoording 

van de gekozen doelen, doelgroep en aanpak naar een effectonderzoek naar 

eenzaamheidsinterventies (Fokkema en Van Tilburg, 2006). Daaruit blijkt dat internet een 

passend hulpmiddel kan zijn voor het vinden en onderhouden van (nieuwe) contacten. De 

onderzochte pilot-internetinterventie Esc@pe bleek een significant effect te hebben op 

eenzaamheid: deze nam af. De interventie Esc@pe is gericht op 50-plussers, die chronisch 

ziek of gehandicapt zijn. Hoewel deze interventie anders van opzet was (specifiek gericht op 

minder mobiele senioren en met ondersteuning van een webcam) zijn er overeenkomsten met  
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50plusnet, waarin deelnemers ook contact leggen via de chat. 

 

Anonimiteit 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de anonimiteit van het internet ertoe bijdraagt dat de 

drempel voor mensen laag is om over intieme gevoelens te vertellen en uit te wisselen. Bij 

online interventies op het gebied van depressie en angststoornissen blijkt dit bij te dragen aan 

de effectiviteit van de interventies (Riper et al., 2007).   
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3. Onderzoek praktijkervaringen  

 

 

3.1 Uitvoerende organisaties  

 

Landelijk 

50plusnet bestaat uit vier landelijke websites. Allereerst is er de hoofdwebsite 

www.50plusnet.nl. Daarnaast heeft sinds 2006 Omroep Max een licentie en biedt zij de 

community in eigen vormgeving en onder een eigen naam aan: www.maxmeetingpoint.nl. Ten 

slotte zijn er twee landelijke ouderenbonden die voor hun leden de community in een eigen 

jasje aanbieden: http://anbo.50plusnet.nl en http://pcobplaza.50plusnet.nl.   

 

Lokaal 

Daarnaast maken verschillende lokale welzijnsinstellingen gebruik van de communitystructuur. 

In de gemeenten Duiven en Westervoort (Gelderland) biedt de brede welzijnsinstelling Mikado 

de community aan voor de 50-plussers in de gemeenten onder de naam www.mikado-

aangenaam.nl. In de Bollenstreek hebben verschillende welzijnsinstellingen - Welzijn Ouderen 

Hillegom, Welzijn Ouderen Lisse, Welzijn Teylingen en Stichting Coördinatie wonen, welzijn, 

zorg Ouderen Noordwijk (CON) - gezamenlijk een licentie gekocht. Dat heeft geleid tot de 

website: http://bollenstreek.50plusnet.nl. In de provincie Drenthe hebben de gemeente Tynaarlo 

en de brede Drenthse welzijninstelling Trias een lokale website in gebruik: 

http://noorddrenthe.50plusnet.nl. In Leiden en Oegstgeest kunnen 50-plussers terecht bij 

http://radius.50plusnet.nl, de website die de welzijnsinstelling Radius in de lucht houdt.   

Ten slotte hebben in Zuid-Holland Zuid de gemeente en de GGD Zuid-Holland Zuid een licentie 

in gebruik: www.50plusnetzhz.nl.  

 

 

 

De hieronder beschreven praktijkervaringen van de professional en cliënt/burger zijn gebaseerd 

op de volgende publicaties: 

 

De 50plusnetter, Onderzoek naar de lokale en landelijke implementatie van 50plusnet, 

geschreven door B. Spruit (NIGZ) en F. Dalhuisen (SeniorWeb), uitgegeven in 2007 door NIGZ 

en SeniorWeb.  

 

Het betreft hier een verslag van een onderzoek naar de landelijke en de regionale 

implementatie van 50plusnet, dat door de ontwikkelaars zelf is uitgevoerd. Hiervoor is gebruik 

gemaakt van informatie en ervaringen van de helpdeskmedewerkers (onder andere klachten, 

complimenten en spontane reacties van gebruikers), gesprekken met ongeveer 200 gebruikers 

en interviews met zes organisaties die betrokken waren bij de regionale implementatie.  

 

Lokale internetcommunity’s ter voorkoming van sociaal isolement: Handleiding voor 

organisaties en professionals, geschreven door het gezondheidsinstituut NIGZ en uitgegeven in 

http://www.50plusnet.nl/
http://www.maxmeetingpoint.nl/
http://anbo.50plusnet.nl/
http://pcobplaza.50plusnet.nl/
http://bollenstreek.50plusnet.nl/
http://noorddrenthe.50plusnet.nl/
http://radius.50plusnet.nl/
http://www.50plusnetzhz.nl/
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2010 door het NIGZ in Woerden. 

 

Deze handleiding schetst door middel van een praktijkvoorbeeld en enkele ervaringen van 

gebruikers een beeld van 50plusnet. De beschreven ervaringen en het praktijkvoorbeeld zijn 

ingestuurd naar aanleiding van een oproep daartoe op 50plusnet.nl.  

 

In september 2010 is een student van de Universiteit Wageningen begonnen met een 

evaluatieonderzoek naar 50plusnet. Daarin wordt het volgende onderzocht. 

- Het aantal deelnemers, de achtergronden van de deelnemers en de motieven van deelnemers 

om van 50plusnet gebruik te maken. 

- Het gebruik van 50plusnet door de deelnemers. 

- In welke mate gebruik van de website leidt tot het ondernemen van op de website geïnitieerde 

activiteiten. 

- Welk effect het gebruik van 50plusnet volgens deelnemers zelf op hen heeft gehad. 

De uitkomsten van dit onderzoek zullen in februari 2011 bekend worden. De belangrijkste 

resultaten van dit onderzoek zullen te zijner tijd in deze methodebeschrijving worden verwerkt.  

 

 

3.2 Praktijkervaringen van de professional 

 

De ervaringen van professionals zijn opgesplitst in ervaringen van professionals met de 

landelijke website 50plusnet.nl en ervaringen van professionals met de implementatie van de 

lokale websites. Hiervoor is gekozen, omdat de landelijke en regionale implementatie op een 

aantal punten van elkaar verschillen. De lokale implementaties vonden na de landelijke 

implementatie plaats en omvat ook de aansluiting bij de activiteiten van de lokaal opererende 

welzijnsorganisaties. 

 

Bereik doelgroep 

50plusnet heeft ongeveer 30.000 ingeschreven deelnemers (december 2010). De deelnemers 

zijn tussen de 50 en 90 jaar. Het grootste deel van de bezoekers is tussen de 58 en 70 jaar. 

Vrouwen zijn in de meerderheid (tweederde). Het aantal verstuurde e-mails en geplaatste 

prikbordberichten geeft een indicatie van hoe actief de deelnemers op de site zijn: zo 

verstuurden de deelnemers in de eerste 9 maanden van 2010 ruim 770.000 mails en plaatsten 

zo’n 250.000 prikbordberichten. 

 

Burgerlijke staat 

Een derde van de deelnemers is alleenstaand. Daarnaast geeft ongeveer een zesde aan 

weduwe of weduwnaar te zijn. Een vijfde van de deelnemers geeft aan getrouwd en/of 

samenwonend te zijn. Overigens geeft ongeveer een kwart geen huwelijkse staat aan.  

 

Opleidingsniveau 

Bijna de helft van de deelnemers heeft lager of middelbaar onderwijs gevolgd. Een vijfde is 

hoger opgeleid (hoger onderwijs of universiteit). Een derde geeft zijn opleidingsniveau niet op.  
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Werk  

Ongeveer een kwart van de bezoekers verricht betaald werk. Ruim een derde geeft aan geen 

betaald werk te verrichten. Tien procent geeft aan vrijwilligerswerk te verrichten. Overigens wil 

een derde van de deelnemers niet aangeven of en hoe hij of zij werkzaam is.  

 

Werving 

De meeste deelnemers vinden 50plusnet.nl of één van de andere lokale websites via het 

internet. Daarnaast worden relatief veel deelnemers door kennissen op 50plusnet gewezen. Iets 

minder, maar nog steeds een aanzienlijk deel van de deelnemers, vindt 50plusnet via 

SeniorWeb, tijdschriften, radio en televisie. 

 

Landelijke ervaringen  

Community geschikt voor sociale interactie 

50plusnet blijkt een geschikt medium voor het leggen van contacten, het uitwisselen van 

ervaringen en het vinden van sociale steun. Fysieke afstand speelt hierbij nauwelijks een rol 

(Spruit & Dalhuisen, 2007). 

  

Herkenning van gelijkgestemden 

Deelnemers van 50plusnet kunnen op een laagdrempelige manier gericht contact leggen met 

gelijkgestemden in vergelijkbare situaties. Dit verloopt eenvoudiger dan in het dagelijkse leven. 

De onderlinge herkenning van gelijkgestemde mensen in vergelijkbare situaties lijkt bovendien 

sterk activerend te werken (Spruit & Dalhuisen, 2007). 

 

Uit isolement breken na verlies  

Het gebruik van 50plusnet heeft veel mensen kunnen helpen uit een geïsoleerde en/of 

eenzame levenssituatie te breken. Een groot aantal van de deelnemers die hierover tijdens 

gesprekken met de ontwikkelaars vertelden, gaven aan dat zij waren verhuisd of een partner 

hadden verloren (Spruit & Dalhuisen, 2007).  

 

Te hoge verwachtingen 

Deelnemers blijken vaak te hoge verwachtingen te hebben van nieuwe contacten. Zij beseffen 

soms onvoldoende dat de verschillen, bijvoorbeeld in hoe men in het leven staat, van invloed 

zijn op de ‘klik’ tijdens het contact. Dit komt overeen met wat in de literatuur over eenzamheid 

bekend is. Mensen die eenzaam zijn, blijken vaak te hoge wensen en verwachtingen 

(standaards) te hebben van sociale contacten en activiteiten (Fokkema en Van Tilburg, 2006, 

in: Spruit & Dalhuisen, 2007). In de nieuwsbrieven van 50plusnet wordt hier aandacht aan 

besteed.  

 

Ervaringen van de landelijke helpdesk 

De helpdeskmedewerkers die nieuwe inschrijvingen, het prikbord en de foto’s controleren, 

hebben in twee jaar tijd elf keer een deelnemer verwijderd vanwege klachten. Het monitoren 

van het prikbord vraagt veel tijd van de helpdesk. Uit de vragen die de helpdesk krijgt, blijkt dat 

veel deelnemers weinig ervaring hebben met het gebruik van de computer. Deelnemers blijken 

vaak moeite te hebben met inloggen, het lezen van e-mails en de werking van de chat (Spruit & 

Dalhuisen, 2007). 
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Lokale ervaringen 

Voordelen 

Het algemene oordeel van de lokale instellingen over 50plusnet is positief. 50plusnet biedt 

volgens hen een aantal voordelen (Spruit & Dalhuisen, 2007). 

 Het is een manier van contactbemiddeling die uitgaat van eigen initiatief en 

verantwoordelijkheid. Bij het matchen is niet, zoals bij traditionele contactbemiddeling, een 

professional betrokken. Dit legt het initiatief en de verantwoordelijkheid bij mensen zelf. Dat 

voorkomt onder andere verwijten van deelnemers achteraf. Een professional vertelt (Spruit & 

Dalhuisen, 2007: 25): “Kijk als ik mevrouw Jansen en mevrouw Pieters koppel en ze gaan 

fietsen en ze hebben het niet leuk, dan heb jij het toch gedaan. Dat was voorheen het geval 

en dus een grote verantwoordelijkheid. Met 50plusnet ligt die keus meer bij henzelf en niet 

bij ons.” 

  Deelnemers kunnen op een ongedwongen en anonieme manier nieuwe contacten op doen. 

 De community is ook toegankelijk voor minder mobiele mensen.  

 Met 50plusnet bereiken de lokale organisaties een nieuwe doelgroep: de jonge ouderen. 

 Met 50plusnet bereiken de lokale instellingen meer mannen dan met reguliere 

contactbemiddeling. Mannen zijn vaak ondervertegenwoordigd als het gaat om het bereik 

van diensten die welzijnsinstellingen zoals SWO’s aanbieden. 

 50plusnet is een ‘kant-en-klaar’ product dat gemakkelijk in het eigen aanbod opgenomen 

kan worden  

 

Zwakke punten 

De lokale instellingen zien ook enkele zwakke kanten van 50plusnet (Spruit & Dalhuisen, 2007). 

 50plusnet trekt vooral actieve ouderen aan die het initiatief durven nemen om op internet de 

mogelijkheden van een sociaal netwerk te ontdekken. 

 De meest eenzame en geïsoleerde 50-plussers hebben vaak geen of weinig ervaring met 

computers of internet. Zij dienen op een arbeidsintensieve manier begeleid te worden bij het 

gebruik van 50plusnet, bijvoorbeeld met de ontwikkelde kennismakingscursus. In de praktijk 

blijkt bovendien dat ouderen zonder computer moeilijk te motiveren zijn tot het aangaan van 

sociale contacten via de computer.  

 De resultaten van 50plusnet zijn moeilijk te meten. Dat komt mede doordat lokale 

organisaties geen structureel contact hebben met de bereikte senioren.  

 

Continuïteit 

De lokale communities worden vaak door één ‘kartrekker’ geleid. Dit maakt de community 

kwetsbaar. Wanneer deze persoon wegvalt, kan de aandacht voor de community gemakkelijk 

verslappen. Hierdoor kan het aantal deelnemers, en daarmee de levendigheid, afnemen. 

Daarnaast is het voor de continuïteit van een goede lokale ondersteuning van belang dat de 

behaalde resultaten en effecten worden teruggekoppeld. Als medewerkers die deelnemers 

hebben ondersteund niet terughoren wat hun inzet heeft opgeleverd, werkt dat demotiverend. 

De landelijke organisatie kan hier een rol in spelen door regelmatig positieve feedback van 

deelnemers door te geven (Spruit & Dalhuisen, 2007). 
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3.3 Praktijkervaringen van de cliënt/burger  

 

De gepubliceerde reacties van deelnemers over het gebruik van 50plusnet en de daarmee 

behaalde resultaten zijn bijna zonder uitzondering positief. Uit de ervaringen in dit onderzoek 

blijkt dat deelnemers tevreden zijn over de verschillende manieren waarop zij contact kunnen 

leggen en hun verhaal kwijt kunnen.  

 

Chat, e-mail en het prikbord 

De deelnemers kunnen contact leggen via chat, e-mail en het prikbord. Eén van de deelnemers 

vertelt over het gebruik van de chatfunctie: “Ik maakte er hier voor het eerst kennis mee. (...) Via 

de chat heb ik een lieve vriendin leren kennen. Het is de kunst met chatten om korte zinnen te 

versturen. Lange zinnen splits je op in korte, dan is het leuker om te volgen.”. Deelnemers 

vinden het wel fijn dat je in sommige situaties chats ook kunt ‘blokkeren’ (NIGZ, 2010). Een 

andere deelnemer vertelt: “Wat bij mij hulpverleners niet voor elkaar kregen, dat kregen mijn 

chatvrienden hier op de site wel voor elkaar. In deze tijd van individualisering in de samenleving 

voorziet 50plusnet in een oplossing voor vereenzaming.” (Spruit & Dalhuisen, 2007). 

 

Het gebruik van de e-mail wordt ook goed gewaardeerd. Een deelnemer vertelt: “In de korte tijd 

dat ik ingeschreven ben, heb ik verschillende leuke contacten gemaakt. Ik mail nu met 

verschillende dames en heb er ook een ‘museummaatje’ aan over gehouden. Dus ik ben 

tevreden.” (Spruit & Dalhuisen, 2007). 

 

De boodschappen op de prikborden (zoals het Pluscafé) leiden vaak tot herkenning van 

persoonlijke situaties, opbeurende en meelevende reacties en uitwisselingen van ervaringen. 

De herkenning maakt het contact ‘dieper’. Een deelnemer vertelt: “Op een gegeven moment 

kwam er een herkenning van personen en situaties, waardoor mensen gaan ‘leven’. En dat 

vanachter je pc. Een wonderlijke ervaring.” (Spruit & Dalhuisen, 2007). 

Overigens vertellen mensen die weinig ervaring hebben met digitale vormen van communicatie 

het te waarderen dat zij terug kunnen vallen op de ‘hulptroepen’ van de helpdesk (NIGZ, 2010). 

 

Digitaal is ook echt 

Ontmoetingen op 50plusnet leiden niet altijd tot face-to-face ontmoetingen, maar ook het 

‘digitale’ contact op zich wordt hoog gewaardeerd. Eén van de deelnemers vertelt: “Ik beleef 

veel plezier aan de website en heb veel mensen leren kennen. Weliswaar digitaal, maar dat 

maakt het voor mij niet minder echt.” (NIGZ, 2010). 

 

Afstand valt weg 

Enkele deelnemers geven aan dat zij het als een groot voordeel van het gebruik van 50plusnet 

ervaren dat fysieke afstand niet van belang is. Eén van hen vertelt: “Een groot voordeel is dat 

iedereen vanachter de pc, ziek of niet, zijn wereld kan vergroten, waarbij grenzen wegvallen.” 

Een andere deelnemer: “Het lijkt soms wel of iedereen bij mij in de straat woont.” (NIGZ, 2010). 
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3.4 Praktijkvoorbeeld 

 

Marian* over haar ervaring met 50plusnet  

(Bron: Nieuwsbrief 50plusnet, september 2010) 

 

Marian vertelt over haar eerste ervaring met de site: "Oktober 2007 heb ik besloten te gaan 

scheiden, daarmee het grootste deel van mijn sociale contacten verliezend. Ik kwam een 

advertentie tegen van deze site en toen ik een en ander op de computer bekeek, leek mij dit 

een goede insteek om nieuwe mensen te leren kennen."  

 

Marian ontdekte dat er veel mogelijkheden zijn om het eerste contact te maken, maar vooral 

ontdekt zij dat het nemen van eigen initiatief heel belangrijk is. "Hoewel het allemaal om 

volwassen mensen gaat (50-plus, nietwaar?) en zij blijkbaar ook mensen willen leren kennen 

(ze hebben ten slotte een profiel aangemaakt), heb ik zelf amper reacties gekregen tot nu toe. 

Blijkbaar vinden toch heel veel mensen het ‘eng' om zomaar een vreemde aan te schrijven! Tja, 

denk ik dan, wat is het ergste dat je kan gebeuren??" 

 

Marian leest de profielen heel nauwkeurig door voordat zij iemand aanschrijft. "Het lijkt mij niet 

aardig om na een kennismaking te zeggen ‘nee, toch maar niet'. Omdat ik zelf een grote 

antipathie heb tegen roken zal ik rokers niet benaderen, net zo min als getrouwde mannen, of 

mensen die heel ver weg wonen (ik woon bij Breda, Groningen is dan niet handig) en ik heb 

nog een paar persoonlijke criteria." 

 

Op de vraag hoe Marian precies contact zocht via de site, antwoordde zij: "Ik heb verschillende 

opties om mensen te leren kennen toegepast: 

 Via ‘trefwoord': mensen zoeken met dezelfde hobby is leuk, want je hebt meteen iets om 

over te schrijven/praten  

 Via ‘Vandaag Jarig': als daar een leuk profiel bij zit, dan kun je de jarige feliciteren; dat hoeft 

maar heel kort en attent te zijn en het eerste aanzetje is gemaakt  

 Via het kiezen van je eigen provincie en dan kijken welke mensen er in je postcodegebied 

wonen."  

 

"Persoonlijk vind ik het jammer als mensen hun profiel beperken tot een nickname, geslacht, 

leeftijd en postcode, want wat kan een ander daar nu mee? Zo krijg je waarschijnlijk al helemaal 

geen reactie, het lijkt me sterk. Ik vind wel dat je hier serieus mee moet omgaan, soms staan er 

ook hele flauwe profielen op van ‘leukerds'. Dat is jammer, want het is een hele leuke site als je 

het goed gebruikt waar het voor bedoeld is." 

 

Marian heeft meerdere mensen aangeschreven en daardoor verschillende leuke 

vriendschappen opgebouwd. "Iedereen heeft zo zijn voorkeuren in vrijetijdsbeleving, met veel 

van hen kan ik gaan wandelen, fietsen, naar de bioscoop, sommigen vinden ook dansen en 

sauna leuk. Dit voorjaar ben ik zelfs met iemand op vakantie geweest met de motor, tien dagen 

naar het buitenland, ging buitengewoon goed! Kort daarop met drie anderen van de site een 

weekend weg geweest, heel gezellig! En natuurlijk praten, mailen, er voor elkaar zijn, een 

handje helpen als dat eens zo uitkomt." 
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"Hoewel ik de laatste tijd niet meer zo actief ben als in het begin (om de simpele reden dat ik nu 

al veel mensen heb leren kennen!), snuffel ik nog regelmatig op de site en dan specifiek onder 

het trefwoord ‘motor', ik zou nog wel enkele andere ‘motormuizen' willen leren kennen." 

Nog een laatste tip van Marian voor alle lezers: "Geef anderen die zich beklagen over ‘alleen 

zijn' en ‘weinig contacten hebben' het webadres van de site door, met de tips die ik al vermeld 

heb en vooral: zelf doen en niet afwachten met de armen over elkaar tot een ander de eerste 

stap zet!” 

 

“Helaas komt het natuurlijk ook voor dat het niet ‘klikt', en ook zijn er mensen die helemaal geen 

antwoord geven (terwijl je wel kan zien dat ze je bericht hebben gelezen... hmm!). Daar moet je 

je in ieder geval niet door laten ontmoedigen!!! Ik ben heel blij met deze website, waardoor 

ik toch maar negen prachtige vriendschappen heb opgebouwd!” 

 

*Marian is een gefingeerde naam. 
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4. Effectonderzoek  

 

 

4.1 Directe aanwijzingen voor de effectiviteit  

 

De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar de effectiviteit van de methode noch is 

dergelijk onderzoek bij de door MOVISIE uitgevoerde literatuursearch gevonden (zie 6.1). 

 

 

4.2 Indirecte aanwijzingen voor de effectiviteit 

 

De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar soortgelijke methoden, noch in Nederland, 

noch in het buitenland. Dergelijke onderzoeken zijn evenmin gevonden bij de door MOVISIE 

uitgevoerde literatuursearches (zie 6.1).  
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5. Conclusies 

 

 

5.1 Samenvatting werkzame elementen 

 

 Deelnemers kunnen via internet op een zeer laagdrempelige manier kennis maken met 

anderen: het leggen van het eerste contact is via internet gemakkelijker, omdat het 

anoniemer is (1, 2, 3). 

 Het gebruik van internet maakt fysieke afstanden onbelangrijk: vanuit het eigen huis kunnen 

deelnemers gemakkelijk contact leggen met mensen in andere delen van het land. Het is 

daarmee ook toegankelijk voor minder mobiele mensen (1, 3).  

 Deelnemers kunnen gericht contact opnemen met mensen met dezelfde interesses en in 

vergelijkbare situaties: dit vergroot de kans op een match en blijvend contact (1, 3). 

 Het initiatief van het contact leggen ligt bij de deelnemer zelf (en niet bij een professional). 

Hierdoor kan bij geslaagde matches het zelfvertrouwen en de zelfsturingscapaciteiten van 

deelnemers toenemen (3). 

 De berichten op de prikborden leiden onder de deelnemers vaak tot onderlinge herkenning 

van situaties en problemen, waardoor deelnemers elkaar steun kunnen geven (3). 

 De methode slaagt erin jonge ouderen en mannen aan te spreken (3).  

 Het gebruik van lokale websites maakt 50plusnet voor gebruikers laagdrempelig, herkenbaar 

en vertrouwder (1, 3).  

 De deelnemer kan ieder gewenst moment van de dag van 50plusnet gebruik maken (1, 3). 

 

Verklaring classificatie veronderstelde werkzame elementen: 

1 = Veronderstelling ontwikkelaar 

2 = Wetenschappelijke of theoretische onderbouwing 

3 = Praktijkervaringen 

4 = Wetenschappelijk effectonderzoek. 

Zie voor een toelichting de desbetreffende onderdelen van het werkblad. 

 

 

5.2 Samenvatting effectonderzoek 

 

Er zijn geen wetenschappelijke onderzoeken gevonden die directe of indirecte aanwijzingen 

leveren voor de effectiviteit van de methode. 
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6. Verantwoording 

 

 

6.1 Zoeken en selecteren van literatuur 

 

Zoekvraag  

Wat is bekend over de praktijkervaringen met en de effectiviteit van 50plusnet voor 50-plussers 

ten behoeve van het verminderen of voorkomen van eenzaamheid en sociaal isolement en het 

bevorderen van participatie en zelfredzaamheid van 50-plussers? 

 

Zoektermen 

 Eenzaamheid 

 Zelfredzaamheid  

 Participatie 

 Ouderen  

 Ict / Internet  

 Max Meetingpoint, Radius.50plusnet, Anbo 50plusnet, Mikado Aangenaam, PCOB 

Plaza, Noorddrenthe 50plusnet, Goed en Wel 

 Ontmoetingssites 

 

Zoekstrategieën 

Het beschikbare materiaal is opgevraagd bij de ontwikkelaar en aanbieder. 

Er is gezocht in meerdere Nederlandse databanken: 

 Catalogus MOVISIE 

 NARCIS (voorheen Darenet) 

 HBO Kennisbank 

 PiCarta 

 Internetzoekmachine Google 

 

Selecteren van literatuur 

De search leverde een beperkt aantal publicaties op. Op basis van de titels en de abstracts kon 

eenvoudig een selectie gemaakt worden van relevante artikelen. Hierbij is gezocht naar 

artikelen die specifiek ingaan op effectiviteit of praktijkervaringen met de methode 50plusnet. 
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Bijlage 1 – Toelichting effectonderzoek 

 
 

Voor het vaststellen van de effectiviteit van methoden (onderdeel 4 van het werkblad) moet het 

onderzoek hiernaar systematisch in kaart worden gebracht (bijlagen 2 en 3).  

 

Directe en indirecte aanwijzingen voor effectiviteit 

Er zijn twee typen aanwijzingen voor de effectiviteit van een methode: 

 

 Directe aanwijzingen. Resultaten uit onderzoek die betrekking hebben op precies die methode 

die in het onderhavige document is beschreven.  

 

 Indirecte aanwijzingen. Resultaten uit onderzoek naar andere methoden met hetzelfde doel en 

dezelfde doelgroep en aanpak. 

Deze worden hier verder aangeduid als ‘soortgelijke methoden’. Het gaat hier om: 

• Resultaten uit onderzoek naar buitenlandse versies van de methode (zoals Motivational 

interviewing, de Amerikaanse variant van de Nederlandse Motiverende gespreksvoering).  

• Resultaten uit onderzoek naar de effectiviteit van Nederlandse methoden die tot hetzelfde type 

of dezelfde ‘familie’ behoren (zoals de Nederlandse activeringsmethoden die gebaseerd zijn op 

Supported employment).  

 

Soms zijn er onvoldoende directe aanwijzingen of kunnen relevante indirecte aanwijzingen de directe 

aanwijzigen ondersteunen. Bij de selectie van soortgelijke methoden is maatgevend in hoeverre de 

methode in de kern overeenkomt met de beschreven methode. Wanneer dit niet duidelijk is of 

wanneer de methode te zeer verschilt, is er geen sprake van een soortgelijke methode en dus ook niet 

van indirect bewijs voor effect.  

 

Wanneer een methode veelvuldig is onderzocht, is het aantal primaire onderzoeken soms te groot om 

binnen het kader van Effectieve interventies te analyseren. Veelal zijn de primaire onderzoeken dan al 

geanalyseerd in reviews en metastudies. In dat geval gebruiken we de informatie uit deze 

overzichtsstudies. We volstaan dan met een globale analyse van de effectiviteit zoals gebleken uit de 

overzichtsstudies. Dit vullen we eventueel aan met een meer uitgebreide analyse van de (recente) 

primaire studies die (nog) niet in de overzichtsstudies zijn opgenomen. 

 

Kenmerken effectonderzoek 

Bij onderdeel 4 van het werkblad gaan we ervan uit dat er sprake is van een effectonderzoek wanneer 

er ten minste een nameting heeft plaats gevonden die een cijfermatige indicatie geeft van het effect 

van een methode. Onderzoek naar de door professionals, burgers en/of cliënten ervaren effectiviteit 

van een methode nemen we mee in onderdeel 3 van het werkblad.  

 

Het methodologische gewicht van het effectonderzoek en de resultaten daarvan wordt onder meer 

bepaald door de aanwezigheid van een voor- en nameting, een controlegroep, de willekeurige 

samenstelling daarvan, de modelgetrouwheid van de methode en de uitvoering van een follow-

upmeting. Het methodologische gewicht varieert van ‘licht’ effectonderzoek (monitoring- of 

veranderingsonderzoek) tot ‘zwaar’ effectonderzoek (Randomized Controlled Trial, RCT) en diverse 

vormen daar tussenin. Hoe ‘zwaarder’ het effectonderzoek, hoe ‘harder’ de uitspraken over de 

effectiviteit zijn. Dit wil niet zeggen dat er altijd gekozen moet worden voor zo zwaar mogelijk 
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effectonderzoek. Welk type effectonderzoek het meest passend is, hangt af van de kenmerken en het 

ontwikkelingsstadium van de methode en de beschikbare financiële middelen.  

 

Bijlage 3 geeft een stapsgewijze uiteenzetting van de kenmerken per onderzoek en geeft een typering 

van de onderzoeksopzet. Het gaat daarbij om het objectief beschrijven van de kenmerken (onderdelen 

B t/m D). Externe deskundigen beoordelen in een later stadium de kwaliteit van het onderzoek 

(onderdelen E en F). 

 

Gemeten effecten 

In een tabel (bijlage 3, onderdeel G) worden de onderzoeksresultaten cijfermatig gepresenteerd. De 

onderzoeksresultaten kunnen aanwijzingen geven voor positieve, geen of negatieve effecten. 

 

Uitkomstmaten 

Effectonderzoeken beantwoorden een beperkt aantal vragen. De gestelde vragen worden aangeduid 

als ‘uitkomstmaten’. Alleen op deze uitkomstmaten wordt een effect gemeten. Er kan alleen iets over 

effect gezegd worden voor zover het betrekking heeft op één van de onderzochte uitkomstmaten. In 

bijlage 3 wordt het effect dan ook per uitkomstmaat aangegeven. 

 

Effectgrootte 

De mate waarin een resultaat als positief is aan te merken, is mede afhankelijk van de effectgrootte. 

Tot voor kort werd het effect van een methode vooral uitgedrukt in een statistisch significant verschil 

tussen voor- en nameting, of tussen voor- en nameting en follow-up, of tussen de nameting van de 

experimentele en controlegroep. Een probleem bij deze aanpak is dat grote verschilscores in kleine 

groepen vaak niet significant zijn. Bij grote groepen kunnen heel kleine verschillen weliswaar als zeer 

significant uit de bus komen, maar praktisch gezien van weinig waarde zijn. De laatste jaren wordt er 

vaak voor gekozen om naast de statistische significantie ook de zogeheten effectgrootte d 

(‘effectsize’, ook wel aangeduid met ES) te rapporteren. Dit is een index die aangeeft hoe groot het 

waargenomen verschil is tussen voor- en nameting of tussen experimentele (interventie-) en 

controlegroep. Er bestaan verschillende formules voor het berekenen van d. De bekendste is1: 

 

d = gemiddelde score nameting interventiegroep - gemiddelde score nameting controlegroep 

´gepoolde´ standaarddeviatie van beide groepen 

 

De formule voor het berekenen van de ´gepoolde´ standaarddeviatie luidt daarbij als volgt: 

 (  ((ni – 1)sd i2 + (nc – 1)sd c2 )  /  (ni + nc –2)  ) 

 

Hierbij staat de i voor interventiegroep of experimentgroep en de c voor controlegroep,  sd i en sd c   

zijn de standaarddeviaties van respectievelijk de interventie- en controlegroep en ni en nc de 

steekproefgrootte van de interventie- en controlegroep.  

 

 

                                                
1 Zie Rossi, P.H., M.W. Lipsey & H.E. Freeman (2004). Evaluation. A systematic approach (7th ed.). Thousand 

Oaks: Sage. 

 



 

 

 50plusnet * * *  31 

 

De index wordt een positieve waarde toegekend als het effect bij de interventiegroep (experimentele 

groep) gunstiger is dan bij de controlegroep en een negatieve waarde als het effect voor de 

controlegroep gunstiger is. Vuistregel bij de betekenis van d of ES is als volgt: 

 

d of ES groter dan of gelijk aan .20 = klein effect; 

d of ES groter dan of gelijk aan .50 = middelmatig effect; 

d of ES groter dan of gelijk aan .80 = groot effect.2 

 

In sommige onderzoeksrapporten worden andere effectmaten gebruikt, in dat geval worden deze 

overgenomen. 

 

 

                                                
2 Zie o.a. Cohen, J (1992). A power primer. Psychological Bulletin, 112, 155-159. 
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Bijlage 2 – Overzicht onderzoeken en de hoofdkenmerken 

 

Onderzoeken naar praktijkervaringen (deel 3) 

 

Methode Onderzoek 1 

Titel rapport De 50plusnetter. Onderzoek naar de lokale en landelijke 

implementatie van 50plusnet. Woerden: NIGZ, SeniorWeb 

 

Auteur B. Spruit & F. Dalhuisen 

Jaar 2007 

Uitgever NIGZ, SeniorWeb 

Onderzoeksvraag Welke ervaringen zijn opgedaan met de landelijke en lokale implementatie 

van 50plusnet? 

In het onderzoek 

betrokken doelgroep 

Landelijke uitvoerders (drie: NIGZ, SeniorWeb en Omroep MAX), KBO 

Brabant, verschillende welzijnsinstellingen 

Aantal geïncludeerde 

subjecten (n) 

Ongeveer 15 organisaties 

 

Methode Onderzoek 2 

Titel rapport Lokale internetcommunity’s ter voorkoming van sociaal isolement: 

Handleiding voor organisaties en professionals 

Auteur NIGZ 

Jaar 2010 

Uitgever NIGZ, Woerden 

Onderzoeksvraag n.v.t. 

In het onderzoek 

betrokken doelgroep 

Deelnemers 

Aantal geïncludeerde 

subjecten (n) 

Drie 

 


