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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 één van dit document beschrijft de 

methode zelf, zoals de doelen, de doelgroep en de aanpak. Onderdeel twee 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 drie geeft zicht op de praktijkervaringen 

van de professional en de cliënt/burger met de methode. Onderdeel vier 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 centrale doel van ‘Senioren voor … uw gemeente’ is het ‘matchen’ van senioren met 

vrijwilligersorganisaties.  

 

Subdoelstellingen hierbij zijn: 

� Senioren een kans geven zich te oriënteren op de mogelijkheden op het gebied van 

maatschappelijke inzet. 

� Senioren de mogelijkheid bieden hun sociale netwerk te vergroten. 

� Instellingen en organisaties die vrijwilligers zoeken, de mogelijkheid bieden om vrijwilligers te 

werven.  

� De kwaliteit van bestaand vrijwilligerswerk verhogen, door verwachtingen van senioren met 

betrekking tot maatschappelijke inzet in overeenstemming te brengen met de realiteit. 

 

Doelgroep 

Tot de doelgroep van de methode behoren alle inwoners van een gemeente van 63 en 64 jaar.    

 

Aanpak 

De gemeente nodigt alle inwoners van 63 en/of 64 jaar uit voor een bijeenkomst op het 

gemeentehuis. Hier presenteren organisaties die vrijwilligers zoeken zich en kunnen potentiële 

vrijwilligers zich oriënteren op de verschillende mogelijkheden van vrijwilligerswerk. Het 

perspectief van de uitgenodigde senioren (hun levensfase, behoeften en wensen) staat daarbij 

centraal. De bijeenkomst start met een aantal korte inleidingen, waarna de deelnemers in 

aparte werkgroepen kennis kunnen maken met verschillende organisaties die vrijwilligers 

zoeken. In de ‘wandelgangen’ tijdens de wisselingen is een kleinschalige informatiemarkt, waar 

de organisaties die zich presenteren in de werkgroepen zich kunnen profileren met behulp van 

foldermateriaal. Voor de uitvoering van de methode zijn minimaal twee partners nodig die 

bereid zijn om met elkaar samen te werken: de gemeente en een lokale welzijnsinstelling 

(meestal een Stichting Welzijn Ouderen). Als in de betreffende gemeente een 

vrijwilligerscentrale bestaat, wordt deze in principe ook bij de organisatie betrokken. 

 

Materiaal 

Voor de methode zijn een handleiding, verschillende praktische documenten ten behoeve van 

de uitvoering en een website met tips en ervaringen beschikbaar. Zie hiervoor de volgende 

webadressen: www.seniorenvooruwgemeente.nl en www.ivozh.nl/seniorenvoor.shtml. 

 

Ontwikkeld door 

Bureau Senia  

Julianalaan 9  

1213 AP Hilversum 
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Contactpersoon:  

Ineke van de Rotte 

035 - 624 1880 of 06 - 248 667 49 

ivanderotte@senia.nl 

 

 

2. Onderbouwing  

 

De methode is vanaf 2006 met behulp van pilots ontwikkeld. De ontwikkelaar verwijst in de 

handleiding voor de onderbouwing van de probleemanalyse en de verantwoording van de 

gekozen doelen, doelgroep en aanpak vooralsnog niet naar uitgebreidere visies, theorieën of 

wetenschappelijke onderzoeken. Aan de doorontwikkeling en onderbouwing van de methode 

wordt momenteel nog gewerkt. 

 

3. Onderzoek naar praktijkervaringen  

 

De methode wordt in een groot aantal gemeenten uitgevoerd. Uit interne evaluatieverslagen en 

een tweetal uitwisselingsbijeenkomsten blijkt dat de meeste organiserende coördinatoren de 

praktische toepasbaarheid van de methode als goed beoordelen. Het algemene beeld is dat 

tijdens de meeste bijeenkomsten het aantal deelnemers schommelt tussen 40 en 120 en dat 

het aantal matches dat direct gerealiseerd wordt, varieert van vijf tot 15. Cruciaal voor een 

succesvolle uitvoering is een goede samenwerking tussen de betrokken partijen. Daarnaast 

moeten vrijwilligersorganisaties duidelijk maken wat zij te bieden hebben en laten zien dat zij 

zich flexibel opstellen naar senioren die zich op incidentele basis willen inzetten. De deelnemers 

ervaren na de bijeenkomst als grootste voordeel dat zij goed zicht hebben gekregen op de 

mogelijkheden van vrijwillige inzet in de gemeente. Het meest geslaagde onderdeel van de 

bijeenkomst vinden zij de aanwezigheid van vrijwilligers die over hun activiteiten vertellen. 

 

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 

 

� Centraal stellen van wensen, behoeften en levensfase van de doelgroep. 

� Organisaties maken duidelijk dat ze rekening houden met de wens van deelnemers voor 

flexibele vormen van inzet. 

� De gemeente nodigt de deelnemers uit, is vertegenwoordigd tijdens de bijeenkomst en 

faciliteert de bijeenkomst door de raadzaal beschikbaar te stellen. 

� Aanwezigheid van grote verscheidenheid aan organisaties die vrijwilligers of deelnemers 

zoeken. 

� Gemakkelijke identificatie met vrijwillige vertegenwoordigers, omdat zij (ongeveer) dezelfde 

leeftijd hebben als de deelnemers. 

� Ruime interactiemogelijkheden (vragen kunnen stellen) tijdens workshops. 

 



 

 

 8  * * *  Methodebeschrijving Senioren voor uw gemeente 

1. Beschrijving methode 

 

 

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

 

Senioren Voor … Uw Gemeente, praktische handleiding voor bijeenkomsten, geschreven door 

I. van der Rotte, uitgegeven in 2008 door IVO Zuid-Holland, Spijkenisse. 

 

 

1.1 Probleemomschrijving  

 

De gemiddelde leeftijd waarop Nederlanders met (pre-)pensioen gaan is tegenwoordig 61 jaar 

(Arts en Otten, 2009). De pensionering luidt een nieuwe levensfase in, die wel de ‘actieve 

ouderdom’ of ‘derde levensfase’ wordt genoemd. Deze vitale fase kenmerkt zich door een grote 

persoonlijke vrijheid om zelf te bepalen wat wanneer wordt ondernomen. Die vrijheid is ook een 

opgave. Met welke activiteiten vul je de nieuwe levensfase in? Uit de praktijk blijkt dat na een 

jaar wennen aan de nieuwe situatie veel mensen openstaan voor nieuwe vragen en activiteiten. 

Gepensioneerden hebben veel kennis, kunde en ervaring opgedaan in hun leven. Deze kennis 

en vaardigheden willen zij vaak blijven inzetten.   

 

Een manier hiervoor is maatschappelijke (vrijwillige) inzet. Organisaties weten potentiële 

vrijwilligers echter niet altijd te bereiken. Potentiële gepensioneerde vrijwilligers weten op hun 

beurt soms niet welke mogelijkheden er zijn en willen bovendien gevraagd worden om zich in te 

zetten (Penninx, 2009). Een achterliggende oorzaak voor het probleem van het matchen is de 

toenemende individualisering. Mensen verbinden zich steeds minder op lokaal niveau aan 

verenigingen, maatschappelijke organisaties en kerkgemeenschappen. Hierdoor staan zij 

minder vanzelfsprekend met elkaar in contact en wordt er minder om hun inzet gevraagd. De 

methode Senioren voor …  uw gemeente helpt bij het matchen. De gemeente nodigt senioren 

uit voor een oriëntatiemarkt over maatschappelijke inzet. Ze biedt hen de kans zich te 

oriënteren op en zich te verbinden aan maatschappelijke inzet. Tegelijkertijd krijgen 

organisaties de kans nieuwe medewerkers te vinden. 

 

Het bevorderen en behouden van maatschappelijke inzet heeft een aantal individuele en 

maatschappelijke voordelen. Allereerst geeft maatschappelijke inzet ritme en structuur aan het 

leven, wat - zeker in een nieuwe levensfase - vaak van harte welkom is. Daarnaast levert de 

inzet erkenning, waardering en voldoening op, waaraan de meeste mensen behoefte hebben. 

Bovendien heeft zij een preventieve functie: activiteiten waarin sociale interactie gecombineerd 

wordt met fysieke beweging (die gepaard gaat met de meeste vormen van maatschappelijke 

inzet) hebben een gezondheidsbevorderend effect (Moulais, 2009). Ook kan maatschappelijke 

inzet sociaal isolement voorkomen en de zelfredzaamheid bevorderen. 

De inzet van senioren is ook maatschappelijk van belang. Mensen die stoppen met werken, 

hebben een groot potentieel aan (ervarings)kennis en vaardigheden. Door het toenemende 

opleidingsniveau van gepensioneerden neemt dit potentieel ook toe. Wanneer zij dit niet langer 
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inzetten en onderhouden, gaat veel menselijk kapitaal voor de samenleving verloren.  

Tenslotte ontstaan door maatschappelijke inzet verbindingen tussen mensen die leiden tot 

sociale samenhang en een leefbare samenleving. 

 

Omvang en spreiding  

De lichtingen 63-jarigen zijn de komende jaren, door de naoorlogse geboortegolf, groot. In alle 

provincies zal tot 2025 duidelijk sprake zijn van vergrijzing, maar Limburg zal tegen die tijd het 

sterkst vergrijsd zijn. Deze provincie wordt gevolgd door Zeeland, Drenthe en Noord-Brabant 

(Arts en Otten, 2009). In de grote steden is de vergrijzing beperkt. Dat komt onder meer doordat 

veel senioren verhuizen naar randgemeenten. Het proces van vergrijzing zal zich overigens in 

de nu nog relatief jonge provincie Flevoland het snelst voltrekken (Huisman en Van Wissen, 

2000).  

 

 

1.2 Doel van de methode  

 

Het centrale doel van Senioren voor … uw gemeente is het matchen van senioren met 

vrijwilligersorganisaties.  

 

Subdoelstellingen hierbij zijn: 

� Senioren een kans geven zich te oriënteren op de mogelijkheden op het gebied van 

maatschappelijke inzet. 

� Senioren de mogelijkheid bieden hun sociale netwerk te vergroten. 

� Instellingen en organisaties die vrijwilligers zoeken, de mogelijkheid bieden om vrijwilligers te 

werven.  

� De kwaliteit van bestaand vrijwilligerswerk verhogen, door verwachtingen van senioren met 

betrekking tot maatschappelijke inzet in overeenstemming te brengen met de realiteit. 

 

 

1.3 Doelgroep van de methode  

 

Tot de doelgroep van deze methode behoren in principe alle inwoners van een gemeente van 

63 en 64 jaar. Grotere gemeenten nodigen één geboortejaar uit, kleinere gemeenten kunnen 

voor twee jaargangen kiezen. De keuze voor deze leeftijd is gebaseerd op het uitgangspunt dat 

de gemiddelde leeftijd van pensionering 61 jaar is. De gedachte is dat mensen direct na hun 

pensionering ongeveer een jaar tot anderhalf jaar nodig hebben om te wennen aan hun nieuwe 

situatie. Dan pas staan zij open voor nieuwe maatschappelijke activiteiten. De aanpak is dus in 

het bijzonder gericht op mensen die gepensioneerd zijn en in hun nieuwe levensfase zoeken 

naar of open staan voor nieuwe activiteiten.  

 

Selectie 

De selectie vindt plaats op basis van leeftijd. Alle inwoners van de vastgestelde leeftijd(en) 
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worden uit de gemeentelijke basisadministratie geselecteerd. Bij die selectie wordt geen 

onderscheid gemaakt naar geslacht, opleidingsniveau of sociaaleconomische status.      

 

De documentatie over de methode bevat geen informatie over hoe rekening gehouden kan 

worden met (etnische) diversiteit binnen de doelgroep en/of bevat daartoe geen specifieke 

maatregelen. 

 

 

 

1.4 Indicaties en contra-indicaties  

 

In de documentatie over de methode zijn geen specifieke indicatie- of contra-indicatiecriteria 

beschreven. 

 

 

1.5 Aanpak 

 

Werkwijze 

Voor de uitvoering van de methode zijn minimaal twee partners nodig die bereid zijn om met 

elkaar samen te werken: de gemeente en een lokale welzijnsinstelling (meestal een Stichting 

Welzijn Ouderen). Als er in de betreffende gemeente een vrijwilligerscentrale is, wordt deze in 

principe ook bij de organisatie betrokken. De eerste stap is dat de betrokken partijen 

overeenkomen samen te werken. De welzijnsinstelling leidt vervolgens het project; zij nodigt de 

63- en/of 64-jarigen uit, en verzorgt de uitvoering. Vier goed voorbereide overlegmomenten 

waarin de betrokken partijen elkaar treffen, zijn voldoende.  

 

Tijdens de bijeenkomst staat het perspectief van de uitgenodigde senioren (hun levensfase, 

behoeften en wensen) centraal. Het programma van de bijeenkomst begint met een plenair 

deel, dat bestaat uit drie korte presentaties. De directeur van de organiserende instelling geeft 

een inleiding. Vervolgens houdt de wethouder van de gemeente een korte presentatie over het 

belang dat de gemeente hecht aan maatschappelijke inzet. De derde bijdrage is een inleiding 

over hoe je in de derde levensfase tot de keuze kunt komen voor maatschappelijke inzet.  

 

Na het plenaire deel volgen workshops in kleinere groepen over thema’s waarop mensen zich 

kunnen inzetten, zoals natuur, cultuur, sociaal en sport. Elke workshop gebruikt tenminste drie 

voorbeeldprojecten: vrijwilligersklussen die interessant kunnen zijn voor de doelgroep. Van 

deze projecten zijn vertegenwoordigers aanwezig die zelf vrijwilliger zijn en die ongeveer 

dezelfde leeftijd hebben als de genodigden. De workshops worden geleid door professionals die 

de betreffende terreinen kennen. In de workshops staan vragen van de senioren en de 

gespreksleider aan de vertegenwoordigers van voorbeeldprojecten centraal.  

 

In de ‘wandelgangen’ tijdens de wisselingen is er een kleinschalige informatiemarkt, waar de 
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organisaties die zich presenteren in de workshops zich profileren met foldermateriaal. 

 

In het algemeen wordt de bijeenkomst afgesloten met een plenair deel. Tijdens de afsluiting 

wordt kort teruggekoppeld wat in de workshops is besproken en soms ook welke matches zijn 

gemaakt. Eventueel kan hierop een discussie volgen, bijvoorbeeld over het lokale 

vrijwilligersbeleid. 

 

Als de bijeenkomst in de middag plaatsvindt, eindigt deze met een borrel. Gesprekken tussen 

deelnemers kunnen daar voortgezet worden, er is tijd om bij te praten met ‘oude bekenden’ en 

de deelnemers kunnen zich verder oriënteren op de voorbeeldprojecten door de 

vertegenwoordigers van de projecten te spreken. 

 

De opzet van de methode gaat uit van een jaarlijkse of tweejaarlijkse herhaling van de 

bijeenkomst. 

 

 

1.6 Materiaal  

 

De volgende documenten zijn beschikbaar: 

 

1. Praktische handleiding. 

2. Algemene beschrijving van de methode, bedoeld voor organisaties die vrijwilligers willen 

werven. Dit document kan gebruikt worden om deze organisaties te vragen om aan de 

bijeenkomst mee te werken. 

3. Uitnodigingsbrief aan de senioren voor de bijeenkomst, te ondertekenen door een lid van het 

college (burgemeester of wethouder). 

4. Tekst voor een flyer (inclusief programma) om senioren uit te nodigen voor de bijeenkomst.  

5. Twee voorbeelden van teksten voor flyers (Ridderkerk en Brielle). 

6. Antwoordkaart waarmee uitgenodigden zich kunnen aanmelden.  

7. Persbericht om de bijeenkomst aan te kondigen in de lokale media. 

8. Praktische informatie voor vertegenwoordigers (vrijwilligers) van organisaties die nieuwe 

vrijwilligers willen werven. 

9. Bouwstenen voor speeches van de dagvoorzitter en wethouder.  

10. Bouwstenen en een voorbeeld van een powerpointpresentatie voor een inleiding over 

tijdsbesteding van senioren. 

11. Checklist voor de organisatie van de bijeenkomst. 

12. Voorbeeld van een programma.  

13. Voorbeeld van een adressenlijst van voor deelnemers interessante organisaties. 

14. Evaluatieformulier voor deelnemers over de bijeenkomst.  

 

Bovenstaande informatie is te vinden op de volgende websites: 

www.seniorenvooruwgemeente.nl/documenten.shtml 

www.ivozh.nl/seniorenvoor.shtml 
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15. Een document met tips voor het organiseren. Deze tips zijn opgesteld na een  

evaluatiebijeenkomst in maart 2009, waar organisatoren van verschillende bijeenkomsten 

aanwezig waren. Het document te vinden op: www.seniorenvooruwgemeente.nl > Tips & 

uitkomsten Senioren Voor     

 

Voor een documentatiepakket en begeleiding bij de methode kunt u ook contact opnemen met 

de ontwikkelaar Ineke van de Rotte van Bureau Senia (zie voor contactgegevens 1.10) of met 

IVO Zuid-Holland (Vereniging van instellingen voor ouderenwerk), contactpersoon Rein Groen, 

tel. 0181 – 69 5255, www.ivozh.nl.  

 

 

1.7 Benodigde competenties van de professional  

 

Omdat het project senioren centraal stelt, is kennis over de doelgroep senioren en enige 

(praktijk)kennis over wat belangrijk is in ‘de derde levensfase’ vereist. Daarom is bij voorkeur 

een medewerker van een Stichting Welzijn Ouderen de trekker van de methode. Het is aan te 

bevelen om de taken te delen met een steunpunt vrijwilligerswerk als dit er is in de gemeente. 

Met name het vinden van geschikt vrijwilligerswerk op andere terreinen dan welzijn past beter 

bij zo’n steunpunt dan bij een instelling voor ouderenwerk.  

Het leiden van de workshops vraagt om specifieke competenties. Het tot stand brengen van 

een levendig gesprek tussen aanbieders van vrijwilligerswerk en geïnteresseerden vergt 

ervaring en talent. Verder zijn geen specifieke eisen ten aanzien van de competenties en 

begeleiding van de uitvoerende werkers beschreven. 

 

 

1.8 Overige randvoorwaarden 

 

Kwaliteitsbewaking 

De kwaliteitsbewaking vindt plaats aan de hand van een evaluatieformulier dat na afloop van de 

bijeenkomst aan de deelnemers wordt meegegeven.  

 

Kosten van de interventie 

Een deel van de kosten betaalt de gemeente, in natura. Het gaat om de kosten van de mailing 

aan de potentiële deelnemers, de huur van de (raad�)zaal en de catering. 

Als een instelling de bijeenkomst voor de eerste keer organiseert, zal er zo’n 30 uur 

nodig zijn (van niveau sociaal�cultureel werk) voor de voorbereiding en uitvoering. Als de 

bijeenkomst jaarlijks herhaald wordt, kan dat aantal wellicht minder 

worden.  

 

Daarnaast is het drukken van de uitnodigingsfolder de grootste kostenpost. Verder zijn er 

kosten voor het gebruik van een antwoordnummer als er antwoordkaartjes worden gebruikt. 
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Tenslotte zijn er beperkte kosten voor bijvoorbeeld badges en een klein presentje voor de 

vrijwilligers die hun medewerking verlenen aan de bijeenkomst. 

 

 

1.9 Overeenkomsten en verschillen met andere interventies  

 

De methode heeft overeenkomsten met de aanpak ‘Beursvloer’. De Beursvloer is een 

evenement waarbij maatschappelijke behoeftes worden ‘verhandeld’. Het gaat daarbij om vraag 

en aanbod van vrijwilligerswerk in de meest brede zin van het woord. Het doel is dat bedrijven, 

lokale overheden, serviceclubs, scholen, maatschappelijke organisaties en 

vrijwilligersorganisaties elkaar ontmoeten en in een informele en dynamische sfeer matches 

maken. Wat de één over heeft of graag wil bieden, kan voor de ander zeer gewenst zijn. Doel 

van een beursvloer is om matches tot stand te brengen aan de hand van menskracht, kennis, 

toegang tot netwerken, materiaal, faciliteiten en creativiteit. Meer informatie vindt u op 

www.beursvloer.com.  

 

De methode Senioren voor... uw gemeente vertoont ook overeenkomsten met zogenaamde 

vrijwilligersmarkten. Hier kunnen vrijwilligersorganisaties zich presenteren en belangstellenden 

kunnen zich oriënteren op vrijwilligerswerk. Senioren voor .. uw gemeente gaat echter een stap 

verder. De methode neemt senioren en hun levensfase als uitgangspunt en de opzet van de 

bijeenkomst is interactief door de inzet van workshops.  

 

De doelgroep en aanpak van de Beursvloer en de vrijwilligersmarkten wijken echter te zeer af 

van de methode Senioren voor … uw gemeente om informatie over de effectiviteit van deze 

methoden mee te nemen als indirect bewijs.  

 

 

1.10 Contactgegevens ontwikkelaar  

 

Ontwikkelaar /licentiehouder van de interventie: 

  

Naam 

Bureau Senia 

 

Adres 

Julianalaan 9 

1213 AP Hilversum 

 

Websites 

www.bureau.senia.nl 

www.seniorenvooruwgemeente.nl 

www.ivozh.nl  
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Contactpersoon 

Ineke van de Rotte 

035 - 624 1880 of 06 - 2486 6749 

ivanderotte @ senia.nl 
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2. Onderbouwing  

 

 

2.1 De ontwikkelgeschiedenis van de methode 

 

De methode is vanaf 2006 met behulp van pilots ontwikkeld (zie 3.1 voor meer informatie over 

de ontstaansgeschiedenis). 

 

 

 

2.2 Onderbouwing van de probleemanalyse, doel, doelgroep en aanpak 

 

Aan de doorontwikkeling en onderbouwing wordt momenteel gewerkt. De ontwikkelaar verwijst 

in de handleiding vooralsnog niet naar uitgebreidere visies, theorieën of wetenschappelijke 

onderzoeken voor de onderbouwing van de probleemanalyse en de verantwoording van de 

doelen, doelgroep en aanpak.  
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3. Onderzoek praktijkervaringen  

 

 

3.1 Uitvoerende organisaties  

 

Een lokale welzijnsinstelling (meestal een Stichting Welzijn Ouderen) voert de methode uit, in 

samenwerking met het steunpunt vrijwilligerswerk (vrijwilligerscentrale) en de gemeente.  

 

De methode is voor het eerst in Tilburg in 2005 toegepast in een samenwerkingsverband 

tussen ANBO Noord-Brabant, Vrijwilligerscentrale Contour en de gemeente Tilburg. Tussen 

2006 en 2008 heeft Bureau Senia in opdracht van IVO Zuid-Holland de methode 

doorontwikkeld met subsidie van de provincie Zuid-Holland.  

In 2008/2009 heeft Bureau Senia de methode in de provincie Utrecht, onder auspiciën van 

CliëntenBelang Utrecht, uitgevoerd (met subsidie van het Oranje Fonds). Na afloop van pilots in 

Houten en Woerden heeft het Oranje Fonds een tweede fase van het project mogelijk gemaakt. 

Hierdoor kunnen in 2009 en 2010 zeven nieuwe gemeenten in de provincie Utrecht deelnemen. 

In 2008/2009 heeft de provincie Overijssel een startsubsidie gegeven aan Sentrum, waarmee 

Bureau Senia een aantal pilots kon uitvoeren. 

 

 

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

op de volgende publicaties: 

 

� Interne evaluatieverslagen over de bijeenkomsten door de coördinerende organisaties. Dit 

zijn korte verslagen van ongeveer een pagina, waarin vooral de logistieke organisatie wordt 

geëvalueerd. Meestal eindigen deze met tips en aanbevelingen voor een volgende editie. 

Verslagen uit de volgende gemeenten zijn opgenomen: Hillegom, Zwolle, Roosendaal, 

Sliedrecht, Oegstgeest en Woerden. 

� Interne evaluatieverslagen op basis van ervaringen van de deelnemers. Dit is meestal een 

Excel-document waarin de verschillende antwoordmogelijkheden op een klein aantal 

enquêtevragen zijn opgeteld. Verslagen uit de volgende gemeenten zijn opgenomen: 

Houten, Tilburg, Papendrecht en Oegstgeest. 

� Telefoongesprekken tussen de methodebeschrijver en coördinatoren van de methode. Deze 

gesprekken vonden plaats in het kader van het uitnodigen van coördinatoren voor de 

focusgroep over de methode op 5 november 2009 (zie hieronder). Er is gesproken met 

coördinatoren uit onder meer Schiedam, Haaksbergen, Zwolle, Enschede en Tilburg. 

� Verslag van een uitwisselingsbijeenkomst op 27 maart 2009 waar negen coördinatoren hun 

praktijkervaringen hebben uitgewisseld. De bijeenkomst heeft een verslag met tips en 

aanbevelingen opgeleverd. Aanwezig waren de coördinatoren uit Albrandswaard, Brielle, 

Leiderdorp, Leiden en Oegstgeest, Deventer, Zwolle, Ridderkerk en Woerden. Het verslag is 

te downloaden op www.seniorenvooruwgemeente.nl. 

 

Op 5 november 2009 vond bij MOVISIE een focusgroep plaats met zeven coördinatoren van de 
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methode. Hierin zijn  praktijkervaringen over de methode verzameld. De belangrijkste resultaten 

zijn in deze methodebeschrijving verwerkt.     

 

 

3.2 Praktijkervaringen van de professional 

 

De behaalde resultaten 

In één van de gemeenten (Woerden) is na de bijeenkomst een belronde uitgevoerd om in  

kaart te brengen hoeveel mensen naar aanleiding van de bijeenkomst vrijwilligerswerk hebben 

opgepakt. Ongeveer de helft van de ruim 100 aanwezigen heeft aangegeven het goed te vinden 

als zij enkele maanden na de bijeenkomst zouden worden teruggebeld. Ongeveer een derde 

van de deelnemers die zijn bereikt, heeft zijn of haar vrijwilligerswerk uitgebreid of voor het 

eerst vrijwilligerswerk opgepakt.  

Het algemene beeld uit de overige evaluaties en gesprekken is, dat het aantal deelnemers 

meestal schommelt tussen 40 en 120. Het aantal matches dat direct gerealiseerd wordt, 

schommelt tussen de vijf en 15. Hierbij tekenen de coördinatoren aan dat de resultaten moeilijk 

te meten zijn, omdat deelnemers zich maanden (of soms zelfs langer) na de bijeenkomst als 

vrijwilliger aanmelden.  

  

Het bereik van de doelgroep met de methode 

In de regel lijkt zo’n 5% van de genodigden deel te nemen aan de bijeenkomst. De 

bijeenkomsten blijken in de praktijk relatief veel hoogopgeleiden te trekken. Ook 

komen er relatief veel mannen, terwijl in het vrijwilligerswerk onder senioren traditioneel 

vrouwen vaak sterk oververtegenwoordigd zijn. De bijeenkomsten trekken verder weinig 

senioren van allochtone afkomst aan (Groepsevaluatie maart 2009).  

 

De praktische toepasbaarheid van de methode volgens de beschrijving 

De meeste coördinatoren vinden de methode goed praktisch toepasbaar. Een enkeling vindt 

wel dat de handleiding korter en bondiger mag zijn (Zwolle). Afhankelijk van de lokale context 

en het verwachte aantal deelnemers zijn soms meer overleggen tussen de betrokken partijen 

nodig dan in de handleiding vermeld (Hillegom). Verder komt naar voren dat het niet nodig is 

om een antwoordkaartje met de uitnodiging mee te sturen, omdat veel mensen zich niet 

aanmelden en wel komen.  

In de handleiding wordt het woord workshop gebruikt, maar coördinatoren wijzen erop dat in de 

praktijk dit woord beter niet gebruikt kan worden. Het lijkt (potentiële) deelnemers af te 

schrikken en het dekt bovendien de inhoud niet goed. Suggesties die in de praktijk beter werken 

zijn: ‘subgroepen’, ‘oriëntatierondes’ en ‘themasessies’ (Groepsevaluatie maart 2009, Zwolle en 

Tilburg).  

       

Cruciale succesfactoren  

Uit de praktijkervaringen blijkt dat een succesvolle uitvoering begint bij een goede 

samenwerking tussen de betrokken partijen (Hillegom). Daarnaast moeten 

vrijwilligersorganisaties duidelijk maken wat zij te bieden hebben en dat zij zich flexibel opstellen 

richting senioren die zich op incidentele basis willen inzetten (Zwolle 
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en Groepsevaluatie maart 2009). Voor de workshops is het van belang dat deze geleid worden 

door ervaren groepsleiders (Zwolle). Tijdens de workshop is het van belang dat niet 

professionals maar vrijwilligers, van dezelfde leeftijd als de doelgroep, voorbeeldprojecten 

presenteren (Groepsevaluatie maart 2009). 

       

Aanvullingen ter verbetering van de methode 

In verschillende gemeenten zijn mini-focustesten afgenomen. Hiermee kunnen de deelnemers 

zich oriënteren op welk vrijwilligerswerk bij hen past. Dit bleek onder de aanwezigen zeer 

populair en zou daarom standaard opgenomen kunnen worden (Groepsevaluatie maart 2009).       

 

 

3.3 Praktijkervaringen van de cliënt/burger  

 

Oordeel over de opzet van de methode 

Over het algemeen zijn de deelnemers positief over de opzet van de bijeenkomst. Zij waarderen 

het feit dat de gemeente aanwezig is. Ook vinden zij het goed dat er veel ruimte is om vragen te 

stellen (Houten, Oegstgeest, Papendrecht, Tilburg). In de evaluaties geven de deelnemers aan 

dat hun belangrijkste reden om naar de bijeenkomst te komen is, dat de gemeente hen heeft 

uitgenodigd. Als meest geslaagd onderdeel van de bijeenkomst komt de aanwezigheid van 

vrijwilligers die over hun activiteiten (kunnen) vertellen naar voren (Oegstgeest, Houten, 

Papendrecht). Onder de deelnemers bestaat ook eensgezindheid over de gekozen leeftijd (63-

64 jaar). Een ruime meerderheid van de deelnemers vindt deze leeftijd precies goed gekozen. 

Sommigen geven echter aan dat de leeftijden ruimer gekozen kunnen worden, bijvoorbeeld 60 

tot en met 65 jaar (Oegstgeest, Papendrecht).  

 

Ervaren voordelen van de methode  

Het meest genoemde voordeel dat deelnemers na de bijeenkomst ervaren, is dat zij goed zicht 

hebben gekregen op de mogelijkheden van vrijwillige inzet in de gemeente: ‘goed om me te 

kunnen oriënteren’, ‘wist niet dat er zo veel mogelijkheden waren’, ‘goed om te weten wat er in 

de gemeente speelt’, ‘mogelijkheden leren kennen die onbekend waren’. Een aantal 

deelnemers vertelt dat de bijeenkomst hen heeft aangezet te bedenken wat zij leuk vinden en 

zouden kunnen gaan doen. Tenslotte vertellen enkele deelnemers dat zij nieuwe sociale 

contacten hebben gelegd op de bijeenkomst (Houten, Tilburg en Oegstgeest). 

 

Ervaren valkuilen 

Op sommige bijeenkomsten hebben zich organisaties met wachtlijsten voor vrijwilligers 

gepresenteerd. Enkele deelnemers geven aan dat zij vinden dat die op de bijeenkomst niet 

thuishoren (Houten). Daarnaast vindt een aantal deelnemers de bijeenkomst te gehaast door 

tijdsdruk (te vol programma). Zij ervaren de workshops als te kort om voldoende informatie te 

kunnen vergaren (Tilburg, Oegstgeest).  
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3.4 Praktijkvoorbeeld 

 

In de over de methode gevonden publicaties zijn geen casestudies beschreven.  
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4. Effectonderzoek  

 

 

4.1 Directe aanwijzingen voor de effectiviteit  

 

Nederlandse primaire onderzoeken naar de effectiviteit van de methode 

 

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 

 

Studies in het buitenland en/of naar ‘soortgelijke methoden’ 

 

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

het buitenland. Dergelijke studies zijn ook niet gevonden tijdens de door MOVISIE uitgevoerde 

literatuursearches (zie 6.1). 
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5. Conclusies 

 

 

5.1 Samenvatting werkzame elementen 

 

� Centraal stellen van wensen, behoeften en levensfase van de doelgroep (1,3). 

� Organisaties maken duidelijk dat ze rekening houden met de wens van deelnemers voor 

flexibele vormen van inzet (3). 

� De gemeente nodigt de deelnemers uit, is vertegenwoordigd tijdens de bijeenkomst en 

faciliteert de bijeenkomst door de raadzaal beschikbaar te stellen (1,3). 

� Aanwezigheid van grote verscheidenheid aan organisaties die vrijwilligers of deelnemers 

zoeken (1,3). 

� Gemakkelijke identificatie met vrijwillige vertegenwoordigers, omdat zij (ongeveer) dezelfde 

leeftijd hebben als de deelnemers (1,3). 

� Ruime interactiemogelijkheden (vragen kunnen stellen) tijdens workshops (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 indirect bewijs leveren 

voor de effectiviteit van de methode. 

 

Verklaring classificatie voor typering onderzoeksopzet:  

A = Experimenteel onderzoek in de praktijk en met follow-up  

B = Quasi-experimenteel onderzoek in de praktijk en met follow-up  

C = (Quasi-) experimenteel onderzoek, in de praktijk (zonder follow-up)   

D = (Quasi-) experimenteel onderzoek, niet in de praktijk   

E = Veranderingsonderzoek  

F = Monitoring 

Z = Geen van de voorgaande alternatieven. 

Zie voor een toelichting bijlage 3. 
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6. Verantwoording 

 

 

6.1 Zoeken en selecteren van literatuur 

 

Zoekvraag en zoektermen 

Wat is bekend over de onderbouwing en effectiviteit van de methode Senioren voor … uw 

gemeente’welke gericht is op senioren ten behoeve van het koppelen van senioren aan 

vrijwilligerswerk? 

 

Zoektermen: 

Maatschappelijke participatie / betrokkenheid / inzet senioren 

Werving senioren vrijwilligerswerk 

Benutten / inzetten menselijk kapitaal senioren / ouderen 

Babyboomers vrijwilligerswerk 

Stimuleren vrijwillige inzet / vrijwilligerswerk / maatschappelijke inzet senioren / ouderen 

 

Zoekstrategieën 

 

� Het beschikbare materiaal is opgevraagd bij de ontwikkelaar, uitvoerende organisaties en 

aanbieder 

� Internetresearch 

� Er is gezocht in meerdere Nederlandse databanken: 

• Catalogus MOVISIE 

• NARCIS (voorheen Darenet) 

• HBO Kennisbank 

• PiCarta. 

 

� Er is niet gezocht in internationale databanken, omdat het hier een methode betreft die in 

Nederland is ontwikkeld en waarvan geen buitenlands equivalent bekend is.  

 

Selecteren van literatuur 

De zoektocht naar literatuur heeft een aantal interne evaluatieverslagen opgeleverd over de 

organisatie van de bijeenkomst en de ervaringen van de deelnemers. Omdat het hier geen 

formele verslagen betreft en deze ook geen titels hebben, zijn deze niet opgenomen in de 

literatuurlijst. Meer informatie over de verslagen en de inhoud vindt u onder paragraaf 3.1. 
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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 sociale 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 dat 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. 

 



 

 

 26  * * *  Methodebeschrijving Senioren voor uw gemeente 

 

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. 


