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Voorwoord
In dit boekje vindt u prachtige voorbeelden van projecten over ouderen. U hoeft het wiel niet meer uit te
vinden, dit zijn voorbeelden die u zo kunt overnemen.
Ik ben nu twee keer voorzitter geweest van de jury van
de MOVISIE Diversiteitsprijs. Iedere keer weer valt mij
op hoe lumineus de ideeën zijn. Neem het winnende
project ‘Op Stap Met Oma.nl’. Via een website worden
jongeren en ouderen gematcht en krijgen ze korting op
uitstapjes. Dat is toch slim bedacht? En zo kregen wij als
jury een heel mooie stapel met goede ideeën waarbij
het nog niet meeviel om er eentje boven het maaiveld
uit te halen. Dat hebben we trouwens ook niet gedaan,

Het is de dood in de pot als je geen gemeenschapsgeld

ook twee andere projecten hebben dit jaar terecht een

meer uitgeeft aan dit soort initiatieven die bijvoorbeeld

prijs ontvangen.

eenzaamheid van ouderen tegengaan. De huidige
coalitiepartners weten niet wat dit voor oudere mensen

Opvallend dit jaar is het grote aantal projecten dat aan-

betekent.

dacht besteedt aan migrantenouderen. Ook valt op dat
diversiteit beperkt wordt opgevat: in de projecten gaat

Het is van groot belang dat de politieke partijen die het

het vooral over mensen met een verschillende etnische

kabinet Rutte steunen veel meer inzicht wordt gegeven

achtergrond. Terwijl diversiteit veel breder is en ook

in wat er teloor gaat voor kwetsbare mensen als je de

gaat over sekse, seksuele voorkeur, leeftijd, handicap

subsidie voor dit soort initiatieven niet meer verstrekt.

en religie. Ook opvallend dit jaar: er is steeds meer

Ik hoop dat de initiatiefnemers zich niet laten demotive-

aandacht voor onbetaalde zorg waarbij met weinig geld

ren, maar elkaar schragen om zoveel mogelijk, tegen de

veel wordt bereikt.

stroom in, voor mensen die hulp nodig hebben te blijven
knokken.

Ik realiseer me dat het in deze tijd van bezuinigingen
op subsidies lastig is om geld te vinden voor een goed

Heel veel succes en plezier!

project. Als ik projectleider van één van deze projecten
zou zijn, zou ik de coalitiepartners in de Tweede Kamer

Jetta Klijnsma

laten zien wat ik te bieden heb voor kwetsbare mensen.

Voorzitter jury MOVISIE Diversiteitsprijs 2011
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Waarom een Diversiteitsprijs?

‘Verschil mag er zijn, discriminatie niet’. Dat was

ouderen onder de aandacht brengen en bekendheid

de slogan waarmee de Europese Commissie in 2007

geven aan allerlei projecten, die bijdragen aan het

aandacht vroeg voor diversiteit. Diversiteit is in onze

vitaal ouder worden en het meedoen en meetellen van

maatschappij belangrijk om sociale uitsluiting te voor-

ouderen bevorderen, zodat het negatieve beeld over

komen. We kunnen iedereen mee laten doen door hen

de groep ouderen, het ouder worden en oud zijn ver-

aan te spreken op wat mensen wel kunnen in plaats

andert.’ Kernwoorden in dit verhaal zijn: vitaal ouder

van wat ze niet kunnen. Hun eigen kracht. MOVISIE

worden, fysiek en mentaal actief, sociale contacten,

werkt aan een krachtige samenleving. De thema’s

regelmaat, zelfstandigheid.

participatie, emancipatie en inclusie staan daarom
hoog op onze agenda. Iedereen moet naar vermogen

Een nieuw perspectief

kunnen participeren, dus ook de kwetsbare groepen.

Er bestaat een grote diversiteit onder ouderen. Dat

De MOVISIE Diversiteitsprijs bekroonde daarom in 2011

heeft te maken met verschillen in leefstijl, achtergrond,

voor de vijfde keer een project dat invulling geeft aan

perspectief en behoeften, maar ook met verschillende

diversiteit op lokaal, regionaal of landelijk niveau.

omstandigheden en positie in de samenleving. Vrouwen en mannen, ouderen uit allerlei etnische groepen,

Zes anti-discriminatiefactoren

oudere migranten; roze ouderen; ouderen met een

De Europese Commissie benoemde zes anti-discrimina-

psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking.’

tiefactoren waarop diversiteit betrekking heeft: sekse

Vergrijzing wordt een probleem voor de samenleving

man/vrouw, etniciteit, beperking, religie, seksuele

genoemd: ouderen worden ziek, gaan cognitief achter-

voorkeur en leeftijd. Ouderen zijn een steeds groter

uit. Dementie, depressie, sociaal isolement komen vaak

wordende groep in de maatschappij. Het thema van de

voor. Maar ouder worden gaat niet alleen over zorgbe-

lustrumeditie is daarom ‘Ouderen, de generatie van de

hoeften en ondersteuning, het gaat ook over meedoen

toekomst?’ Helaas bestaat er vaak een negatief beeld

in de samenleving. Over een nieuw perspectief.

van deze groep. Oud wordt geassocieerd met ziekte,

***

achteruitgang, depressie, sociaal isolement. De ver-

Active Aging

grijzing ziet men als een groot probleem, maar is dat

Met de Diversiteitsprijs wil MOVISIE goede praktijken

eigenlijk wel zo? Met deze prijs willen we de groep

verzamelen die de meerwaarde en de kracht van die
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diversiteit zichtbaar maken. Als je de kennis deelt,
kun je veel meer bereiken. Of het nu gaat om een
vernieuwende vorm van dagbesteding, kleinschalige
initiatieven als een innovatieve zelfhulpgroep of het
toegankelijk maken van een verzorgingshuis voor migrantenouderen. Ouder worden betekent ook: zoeken
naar een nieuw perspectief. Maatschappelijk betrokken
ouder worden: is dat het motto voor de toekomst van
ouderen? Hoe kunnen vrijwilligersorganisaties ouderen
betrekken bij hun werkzaamheden en hen onderling
met elkaar in contact brengen? Dat vormde een uitdaging in het Europese jaar van de Vrijwilligers in 2011
en vindt een vervolg in 2012 met het Europees Jaar
van ‘Active Aging’.

Nieuwe naam
Na dit lustrum krijgt de prijs vanaf 2012 een nieuwe
naam, de MOVISIE Participatieprijs. Participatie staat
centraal in de Wmo en is van belang, zowel voor de
burgers als voor de samenleving. Participatie gaat over
activering, vrijwilligerstaken, (mantel)zorg, scholing,

melijke beperking, ouderen, migranten en mensen met

re-integratie, inburgering en burgerschap. Het is

een verschillende seksuele geaardheid. Arbeidsparticipatie

breder dan alleen het Wmo-beleid. Participatie raakt

is het thema van de MOVISIE Participatieprijs 2012. De slo-

álle beleidsterreinen. Denk bijvoorbeeld aan toeganke-

gan luidt ‘Werken naar vermogen: help iederéén aan een

lijkheid van gebouwen, de inrichting van woonwijken,

baan!’ De Participatieprijs gaat net als de Diversiteitsprijs

de geschiktheid van het onderwijs of empowerment

zoveel mogelijk goede praktijken verzamelen, waarvan

van mensen met beperkingen.

de beste, meest inspirerende initiatieven bekroond en zo
breed mogelijk verspreid worden. Want als iedereen mee

Arbeidsparticipatie

kan doen, geef je een krachtige samenleving echt een

Participatie gaat over het meer toegankelijk maken van de

kans.

samenleving op alle levensgebieden (arbeid, sport, kunst,
gebouwen en openbare ruimte) voor kwetsbare mensen,

Simone Kortbeek

bijvoorbeeld met een psychische, verstandelijke of licha-

directeur MOVISIE
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Winnaar!

Op Stap Met Oma.nl

Samen koffie drinken, naar een museum of lekker naar
Parijs? Jongeren die iets willen ondernemen met oude-

Waarom gestart?

ren of vice versa, kunnen hun hart ophalen bij www.

WIN wil met ‘Op Stap Met Oma.nl’ de eenzaamheid

opstapmetoma.nl. Via deze site worden jongeren en

bij ouderen tegengaan en contact stimuleren tussen

ouderen gematcht en krijgen ze korting op een heleboel

grootouders en kleinkinderen. Verder hoopt deze

uitstapjes. Een eenvoudig concept en een mooi voor-

vernieuwende welzijnsorganisatie dat jongeren meer

beeld van ondernemerschap in de welzijnssector, aldus

oog krijgen voor de hulpvraag van ouderen. Jongeren

een enthousiaste jury. ‘Op Stap Met Oma.nl’ wint met

groeien op met het idee dat hulp en aandacht

vlag en wimpel de MOVISIE Diversiteitsprijs 2011.

voor ouderen worden uitbesteed aan professionele
zorgorganisaties. Via www.opstapmetopma.nl

Succesformule

ontdekken ze dat het leuk en leerzaam is om op stap
te gaan met ouderen.

Iedereen wordt er beter van: jongeren, ouderen, scholen
en bedrijven. Dat is het idee achter ‘Op Stap Met Oma.
nl’ en meteen ook de succesformule. Via de website
komen alle partijen bij elkaar. Jongeren en ouderen
kunnen er zoeken naar een maatje, scholen kunnen
de maatschappelijke stage op deze manier regelen en
bedrijven kunnen een aanbieding plaatsen. De website
is in een jaar door ruim 50.000 bezoekers bezocht. De
organisator, stichting Welzijn Innovatiegroep Nederland
(WIN), hoopt dat er zo meer contact komt tussen jongeren en ouderen.

Resultaten
• Een website www.opstapmetoma.nl met 50.000
bezoekers na één jaar.
• Ruim 2400 contacten tussen jongeren en ouderen via
de site en activiteiten gelegd.
• Bedrijven doen aantrekkelijke aanbiedingen, in de
vorm van coupons, die alleen geldig zijn als jong en
oud er samen gebruik van maken.
• Lesmateriaal voor het basisonderwijs en voor scholen
die een maatschappelijke stage gaan organiseren.
• Nu het basismateriaal is ontwikkeld, zijn er weinig
financiële middelen meer nodig: met heel weinig geld
kan nu veel voor ouderen worden gedaan.

***
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“We zijn ontzettend blij met de prijs”
Harry Wassenaar, projectleider

Iets voor uw organisatie?

Wat kost dit?

Iedereen kan meedoen met ‘Op Stap Met Oma.nl’: zorg-,

De website - met een helpdesk van vrijwilligers en het

welzijn- en ouderenorganisaties, scholen en bedrijven.

organiseren van enkele basisactiviteiten - kan worden

Via de website kunt u zich registeren.

geëxploiteerd met een budget van circa € 35.000,per jaar.

Tips uit Den Haag
• Neem de tijd voor een goede voorbereiding:

Projectleider Harry Wassenaar:

praat met mensen uit de doelgroep en leef je in

“Je weet waar je het voor doet, maar toch is het ver-

de verschillende partijen in.

rassend als je van een oma hoort dat ze hierdoor een

• Ga in de welzijnssector meer ondernemen.

betere band heeft gekregen met haar kleindochter.

• Zorg dat creativiteit, kennis en ervaring samen komen.

We zijn ontzettend blij met de prijs. De Diversiteitsprijs

• Denk vooraf na over de wijze waarop je het project

heeft behoorlijke status en aanzien in de sector voor

zelfstandig kan laten draaien.

zorg en welzijn. We ontvangen veel felicitaties en complimenten van collega-instellingen tot aan politici toe.”

Samenwerkingspartners
Samenwerkingspartners zitten in de klankbordgroep:
Fonds 1818, Shell, Fonds Sluyterman van Loo,

Meer weten?
www.opstapmetoma.nl

stagemakelaars Rotterdam, Den Haag en Amsterdam,
stichting Gouden Dagen, de stichting Boodschappen
Begeleidingsdienst en het Nationaal Ouderenfonds.
Een adviesgroep van leerkrachten denkt mee over de
inhoud van de lesprogramma’s voor het basisonderwijs.
Verder zijn er jongerenambassadeurs en is er een
jongerenforum.
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Een bijzondere derde fase

Zinvol oud worden in een woon- en werkgemeenschap

zorg minder zal worden en dat je zelf met elkaar voor

die je zelf hebt opgezet. In Zutphen werkt een groep

een menswaardig bestaan kunt zorgen.

enthousiaste mensen aan dit ideaal. Het zijn mensen die
zich inzetten voor nieuwe vormen van solidariteit.

Succesformule
Wat heb je echt nodig aan zorg en sociale inbedding

Resultaten
• Een vereniging ‘De Derde fase’ met 240 leden in 180
huishoudens, van binnen en buiten de regio Zutphen.
• Zeventig leden hebben zich nu al vastgelegd om te

als je ouder wordt? Vanuit deze vraag wordt in Zut-

gaan wonen en werken in het experimentele voor-

phen een leefgemeenschap ontwikkeld voor mensen in

beeldproject met honderd levensloopbestendige

verschillende fasen van hun leven. Zinvol oud worden,

appartementen, twintig verhuurbare werkruimten en

is de bindende factor. Het succes van dit project schuilt

36 plaatsen voor verblijfzorg + allerlei bijbehorende

in de solidariteit. Het project draait op een netwerk van

voorzieningen en ondernemingen.

mensen met zeer uiteenlopende vaardigheden die hun
talenten inzetten voor dit initiatief, veelal na hun pensioen. Diversiteit vinden zij van groot belang. De leden

• De bouw begint eind 2012. De oplevering wordt begin
2014 verwacht.
• De leden van de vereniging verbinden zich met de

hebben een groot vertrouwen in dit ideaal: ze wachten

sociale en culturele activiteiten en de zorg door en

al zes jaar tot er gebouwd kan worden.

voor elkaar en komen wellicht op termijn in één van
de zorgappartementen.

Waarom gestart?
Iets voor uw organisatie?

In Zutphen vertrokken steeds meer ouderen uit de
pioniersperiode van de Vrije School naar verpleeg-

Ga te rade in Zutphen! De vereniging kan precies

of verzorgingshuizen rond Zeist en Driebergen. Om

vertellen hoe bewoners zelf hun nieuwe gemeenschap

hen toch in Zutphen te kunnen laten wonen, worden

vormen.

samen met de plaatselijke zorginstelling Sutfene,
36 plaatsen voor antroposofische verpleegzorg gebouwd. Het project is opgezet vanuit het besef dat de

***
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“Ik ben verrast door het enorme vertrouwen”
Hugo Versteeg, initiatiefnemer

Tips uit Zutphen

Wat kost dit?

• Begin met een stevige initiatiefgroep.

Startsubsidie van de Stuurgroep Experimenten

• Kijk eerst wat je op eigen kracht kunt voor je subsidies

Volkshuisvesting van € 20.000,= ; Provincie Gelderland

gaat vragen; dat laatste kost vrijheid en heel veel

leverde een bijdrage van € 170.000,= . Totale kosten

energie.

35 miljoen.

• Ken de grenzen van je eigen deskundigheid en vraag
gericht om professionele ondersteuning.
• Zorg dat de projectontwikkelaars en architecten vanaf

Initiatiefnemer Hugo Versteeg:

het begin worden gevoed door de wensen van de

“Mensen volgen hun idealen en hebben interesse in

toekomstige bewoners.

antroposofische verpleegzorg in Zutphen. Wij realiseren

• Ontwikkel, ontwerp en bouw alleen in dialoog met de
toekomstige bewoners.

met elkaar het Ubuntuplein. Ubuntu betekent in Afrika:
’ik ben omdat wij zijn; wij zijn omdat ik ben.’ Ik ben
verrast door het enorme vertrouwen dat mensen in dit

Samenwerkingspartners

project hebben. Mensen verbinden zich aan het nieuwe
initiatief zonder precies te weten hoe het eruit gaat

Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting; Provincie

zien en wat het precies kost. Mensen willen zinvol oud

Gelderland; Zilveren Kracht; Sutfene, een Zutphense

worden en willen zelf beschikken over hun leven.”

zorg-instelling; Partners (ondernemers en instellingen)
die zich op het Ubuntuplein gaan vestigen;
Heijmans/Proper Stok Groep, projectontwikkeling;
Woningcorporatie Ons Huis Apeldoorn.

Meer weten?
www.derdefase.org
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Buurtwinkel in de Turkse moskee

Hoe kun je als Turkse oudere gelukkig oud worden

migranten? Dat is één van de redenen waarom dit project

in Nederland? Libertas Leiden heeft een buurtwinkel

is gestart. De andere reden is dat de kinderen van deze

geopend in de Turkse moskee. Hier krijgen de ouderen

groep migranten in de zorg nodig zijn als professional. Er

informatie en advies over zorg, welzijn en wonen.

is grote behoefte aan meer kleur in zorg en welzijn.

Succesformule
In Leiden zijn kleine buurtwinkels een bindende factor
in de buurt. Voor ouderen is het ‘loopje’ naar de winkel
onderdeel van het sociale netwerk in de buurt. Dit
model is uitgangspunt in het project ‘Buurtwinkel in de

Resultaten
• De bezoekers van de moskee krijgen informatie over
zorg in Nederland. Gemiddeld worden 50 Turkse
ouderen per maand bereikt.
• De zorgvraag van Turkse ouderen wordt via het

Turkse moskee’: in de winkel worden commerciële en

moskeebezoek gesignaleerd en vertaald naar een

niet-commerciële diensten en producten aangeboden op

nieuw passend aanbod: ontwikkeling van nieuwe

buurtniveau.

activiteiten waar bijvoorbeeld voeding, beweging en

Succes van dit project is de verbinding tussen zorg en

gezondheidsklachten samenkomen.

welzijn. De medewerkers hebben affiniteit met migran-

• De Turkse moskee is partner geworden in het verbe-

tenouderen en kunnen hun wensen & behoeften boven

teren van het imago rondom ouderenzorg. Zij dragen

tafel halen: er is een projectgroep rond cultuursensitief

actief bij aan het doorbreken van het taboe dat er

werken opgericht. Veel tijd, aandacht en energie wordt

‘externe’ hulp wordt ingeschakeld. Samen met het

besteed aan het opbouwen van het netwerk met het be-

eigen netwerk (de mantelzorgers) wordt gezorgd dat

stuur van de moskee, waardoor er een serieuze samen-

ouderen zolang mogelijk op eigen wijze zelfstandig

werking kon ontstaan.

blijft wonen.
• De Turkse moskee draagt bij aan het doorbreken van

Waarom gestart?

***

het taboe rondom werken in de ouderenzorg. Het
bestuur heeft een actieve bijdrage geleverd aan de

De migrantengroep wordt steeds groter in Nederland

werving van 16 allochtone vrouwen voor een oplei-

en zij doen ook een steeds groter beroep op de zorg.

ding op maat in de zorg, een samenwerking van ROC

Maar sluit het aanbod in de zorg aan bij de behoefte van

Leiden, de gemeente Leiden en Libertas Leiden.
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“Door zijn ogen zag ik pas hoe
bijzonder het was”
Karen Bos, programmamanager

Iets voor uw organisatie?

Wat kost dit?

Wilt u ook meer kleur in zorg en welzijn? Ga naar ont-

2.000 euro voor materiële kosten en de inzet van de

moetingsplaatsen van migranten en neem hun signalen

medewerker van Libertas Leiden.

en wensen serieus. Zorg voor een positieve samenwerking met wederzijds respect zodat migrantenouderen
op een prettige manier oud kunnen worden.

Programmamanager Karen Bos:
“Tijdens een afspraak bij de buurtwinkel in de moskee

Tips uit Leiden

was er een feest van de Turkse gemeenschap gaande
waar wij met open armen werden ontvangen. Toen ik

• Ga eropaf, ga naar de moskee en praat met de mensen.

binnenkwam in de moskee leek het of ik in een klein

• Kijk of u via uw netwerk in de moskee geïntroduceerd

dorpje in Turkije kwam. Alle vrouwen waren uitgebreid

kan worden en kijk naar de behoefte van de moskee.

aan het koken en ik mocht daar als Hollandse Kaaskop

• Besteed aandacht aan de relatie met het bestuur en
de adviseurs.
• Kies een professional die cultuursensitief is en met
wederzijds respect kan werken.
• Zorg dat u niet teveel gegeten heeft van tevoren
(weigeren is onbeleefd).

bij aanwezig zijn. Er was zoveel vertrouwen over en
weer dat we mochten filmen. De filmmaker was niet
gewend om multicultureel te werken. Door zijn ogen
zag ik pas hoe bijzonder het was: op basis van wederzijds respect was er een nieuwe verbinding ontstaan
waar iedereen blij mee was; dan heb je het vanuit het
welzijnswerk wel goed gedaan.”

Samenwerkingspartners
Bestuur en vrijwilligers van de Turkse Moskee, thuiszorg
en woonzorgcentra.

Meer weten?
www.libertasleiden.nl
http://www.youtube.com/watch?v=DF3sFO14rXc
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Dames onder elkaar in Café Zilver
Schakel tussen gemeenten en moeilijk bereikbare burgers

Elke eerste zondag van de maand is het zover. De
deuren van Café Zilver in Amsterdam gaan wijd open

Waarom gestart?

voor alle lesbische en biseksuele vrouwen vanaf 55 jaar.

Dit café is gestart omdat oudere lesbische vrouwen zelf

Ze drinken en kletsen met elkaar, eten na afloop van het

aangaven behoefte te hebben aan een ontmoetings-

programma een hapje en maken afspraken om samen

plek. Hun sociale netwerk is vaak klein en er zijn in de

iets te ondernemen. Het is fijn om met dames onder

stad weinig plekken waar ze elkaar tegenkomen. Uit

elkaar te zijn!

onderzoek blijkt bovendien dat lesbische en biseksuele
vrouwen verschillende problemen ervaren die samen-

Succesformule

hangen met hun seksuele identiteit. Zo krijgen ze vaker
dan heteroseksuele vrouwen te maken met depressie en

Café Zilver brengt oudere lesbische en biseksuele

verslaving. Door discriminatie en problemen met hun

vrouwen bij elkaar. Daarmee is meteen de succesfor-

eigen seksualiteit hebben zij vaker dan heteroseksuele

mule geformuleerd: het café is een activiteit voor en

vrouwen een negatief zelfbeeld.

door lesbische en biseksuele vrouwen 55+. Elke eerste
zondag van de maand ontmoeten ze elkaar in Szmulewicz, vlakbij het Rembrandtplein. Er zijn gastvrouwen
om de drempel voor nieuwe dames te verlagen en er
is een programma om de sfeer voor alle bezoekers te
verhogen. Het programma wordt altijd afgestemd op de
wensen van de bezoekers, bijvoorbeeld samen zingen
of discussiëren. Het bijzondere van dit café zit ‘m niet
alleen in de ontmoetingsfunctie maar ook in de spin-off.
Gastvrouwen houden al hun bezoekers goed in de gaten

• Maandelijks bezoeken ongeveer 50 vrouwen in
Amsterdam Café Zilver.
• Het café heeft de Vrouwen Stimuleringsagenda van
de gemeente Amsterdam 2011 gewonnen.
• Het café versterkt deze vrouwen: een groot deel is
sociaal actiever geworden.
• De problematiek rond eenzaamheid staat nu op de

en verwijzen zo nodig door naar bijvoorbeeld buddy-

agenda van de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

zorg of naar andere roze activiteiten. En vanuit het café

en de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de

maken de bezoekers onderling afspraken om samen

gemeente Amsterdam.

naar de film te gaan, te gaan wandelen of een eetclub
te starten.

***

Resultaten
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“Het is van belang dat er voor deze
onzichtbare groep faciliteiten zijn.”
Elleke Alink, contactpersoon

Iets voor uw gemeente?
Café Zilver is een mooi middel om de zichtbaarheid van

Wat kost dit?
5.500 euro per jaar voor 12 maandelijkse bijeenkomsten.

oudere lesbische en biseksuele vrouwen te vergroten en
sociaal isolement tegen te gaan. De kosten zijn beperkt
en het effect is groot.

Contactpersoon Elleke Alink:
“Ik vond het heel bijzonder dat wij mede de winnaar

Tips uit Amsterdam
• Zorg dat er bij de gastvrouwen aandacht is voor
sociale insluiting van de verschillende vrouwen.
• Zorg dat de vrijwilligers goed zijn getraind en de
sociale kaart kennen.

zijn van de Vrouwenagenda Stimuleringsprijs van de
gemeente Amsterdam in 2011. Wethouder Andrée
van Es heeft het prachtig verwoord. De vrouwen van
Café Zilver hebben ooit op de bres gestaan voor de
emancipatie van lesbische en biseksuele vrouwen.
Zij hebben een verandering in de samenleving

• Let op doorverwijzing naar hulpverleners.

bewerkstelligd. Enerzijds is er meer acceptatie in de

• Benoem vooraf de beoogde resultaten van het

samenleving ontstaan, anderzijds kan deze groep

project.
• Denk aan publiciteit: plaats advertenties en attendeer
anderen op dit initiatief.

vrouwen meer zichzelf zijn. Het is van belang dat er
voor deze onzichtbare groep faciliteiten zijn. Dat is Café
Zilver: het verbetert de kwaliteit van leven van deze
groep. Dat vind ik heel waardevol.”

Samenwerkingspartners
Schorer en Restaurant Szmulewicz.

Meer weten?
www.schorer.nl
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***

Dement op jonge leeftijd

Wie denkt er bij jonge mensen aan de ziekte dementie?
Toch komt dementie op jonge leeftijd voor. Maar liefst

Waarom gestart?

12.000 mensen onder de 65 jaar in Nederland lijden aan

Hulpverleners uit de ouderenzorg zagen jonge mensen

dementie. Het is een vaak vergeten groep die niet altijd

met dementie die lange tijd met een onjuiste diagnose

de juiste zorg ontvangt. Zorginstellingen in de Gelderse

rondliepen, bijvoorbeeld depressie of burn-out. Het

Vallei laten met de zorgketen en de geheugenpoli 65-

duurt vaak te lang voordat de goede diagnose gesteld

zien dat het anders kan!

wordt. Dat gaat gepaard met veel pijn, frustratie en
kosten. Daarnaast ontbreekt een specifiek zorg- en

Succesformule

behandelaanbod voor deze groep dementerenden.
Allemaal redenen waarom een aantal zorginstellingen

Het succes van dit project zit in de (h)erkenning van

in de Gelderse Vallei de schijnwerpers op de groep jong-

dementie bij jonge mensen. Signalering, diagnostiek,

dementerenden heeft gezet.

behandeling en begeleiding vormen de kern van
de aanpak. Wie op jonge leeftijd dementie krijgt,
heeft te maken met onbegrip en onbekendheid. De

Resultaten

lijdensdruk bij deze groep mensen is groot. Het is vijf

• Hulpverleners in de eerste lijn zijn sensitiever gewor-

zorginstellingen in de Gelderse Vallei gelukt om, met

den voor de signalen van dementie op jonge leeftijd.

elkaar, deze groep mensen ‘op de kaart’ te zetten.
De vijf organisaties hebben op een constructieve
manier samengewerkt waardoor het contact rond
patiëntenzorg makkelijker is geworden: de basis
voor een zorgketen voor deze specifieke doelgroep is

• Ruim 200 huisartsen uit regio Gelderse Vallei hebben
een signaleringskaart voor jong-dementie ontvangen.
• Het Nederlands Huisartsen Genootschap beschrijft het
voorkomen van jong-dementie in haar diagnostisch
instrument.

gelegd. Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft samen met de

• De geheugenpoli 65- is opgericht.

Edese locatie van Pro Persona (ouderenpsychiatrie) de

• Voor collega’s in de GGZ zijn twee animatiefilms

geheugenpoli 65- opgericht.

gemaakt en op YouTube gezet.
• Een begeleidingtraject voor jong dementerenden en
hun familie is opgezet.

***
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‘Ik ben blij dat wij deze ziekte meer
zichtbaar hebben gemaakt”
Wietske Soeteman, projectleider

Iets voor uw organisatie?
Het is echt de moeite waard om de groep jong

Wat kost dit?
45.000 euro.

dementerenden ook in andere regio’s op de kaart te
zetten. Laat u als huisartsen, bedrijfsartsen en collega’s
GGZ inspireren en maak gebruik van de producten rond

Projectleider Wietske Soeteman:

de vroegsignalering, het diagnostische protocol en de

“Wat ik heel naar vind, is dat het gemiddeld 4,5 jaar

aanpak van de regio Gelderse Vallei.

duurt voordat de diagnose dementie bij jonge mensen
wordt gesteld. Tijdens de eindpresentatie heeft een

Tips uit Gelderland

jonge dementerende man verteld wat de ziekte voor
hem en zijn vrouw betekent. Allerlei misverstanden in

• Heb oog voor de groep jong dementerenden.

de communicatie zijn vaak te herleiden tot de ziekte.

• Als je goede ideeën hebt in de zorg, laat je dan niet

Als dan de diagnose wordt gesteld, is het weliswaar

ontmoedigen door bezuinigingen, of de waan van de

een harde klap, maar het geeft ook rust. Eindelijk is

dag, maar ga er mee aan de slag.

het helder wat er aan de hand is en kunnen mensen

• Zorg op maat ten aanzien van behandeling moet je
opnieuw afstoffen.

een begeleidingtraject starten. Behandelaren moeten
per cliënt een specifiek behandelaanbod opstellen

• Kijk als koploper naar de mogelijkheden die er zijn.

omdat jong dementiepatiënten verschillende behoeften

• Het thema ‘veiligheid’ speelt een grote rol in de con-

hebben. Ik ben blij dat wij deze ziekte meer zichtbaar

tacten en communicatie met de cliënt.

hebben gemaakt: het kan veel onnodig leed besparen
en geeft inspiratie voor de dagelijkse praktijk.”

Samenwerkingspartners
Ziekenhuis Gelderse Vallei, Pro Persona Ede (GGZ),
Opella, Vilente, Zinzia Zorggroep.

Meer weten?
www.netwerkgeriatrie.nl
w.soeteman@propersona.nl
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***

Vitaal ouder worden.
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***

Nominatie

Dorpshulp

Hoezo wachten tot je oud wordt en zorg nodig hebt?

kent het hele dorp. Dat dit een succesformule is, blijkt

Met het project ‘Dorpshulp’ hebben senioren in de

uit het feit dat Dorpshulp al twintig jaar goed functio-

tweelingdorpen Haskerdijken-Nieuwebrug de zorg

neert. Dit is inmiddels bevestigd door wetenschappelijk

precies zo georganiseerd zoals zij dat willen. Het gaat

onderzoek.

om ondersteunende zorg die door vrijwilligers wordt
geboden. De formule werkt al bijna twintig jaar en is
helemaal verankerd in de lokale samenleving. “Een

Waarom gestart?

mooi voorbeeld van hoe we onze samenleving kunnen

Oudere bewoners maakten zich in 1991 zorgen over de

inrichten”, aldus de jury.

toekomst. De voorzieningen verdwenen en ze vroegen
zich af of ze tot op hoge leeftijd in hun eigen dorp

Succesformule

konden blijven wonen, in het dorp waar ze vaak zelf
ook geboren waren. Ook wilden ze graag in hun eigen

Dorpshulp is een project van pionierende senioren. Ze

woning blijven. Met Humanitas namen ze het initiatief

hebben de koppen bij elkaar gestoken en in hun eigen

om ‘hulpdiensten’ te ontwikkelen, zoals vervoer, bood-

dorp hulp georganiseerd voor ouderen. Veel dorpsbe-

schappen, medicijnen halen en huisbezoekjes.

woners doen mee, ook mensen met een verstandelijke
beperking uit een woongemeenschap in het dorp.
Medicijnen worden door de apotheek gebracht en autovervoer wordt via de centrale vrijwilligersvervoersdienst

• Een goed werkend hulpnetwerk, 24 uur per dag.

geregeld. Tuinhulp wordt georganiseerd via sociale

• Mensen blijven langer in het dorp wonen.

werkvoorziening. Verder heeft dit geleid tot allerlei

• Aantoonbaar effectief.

andere activiteiten, zoals de volksdansgroep en een

• Er doen veel verschillende dorpsbewoners aan mee

computercursus. Bewoners geven aan dat alleen al de
aanwezigheid van Dorpshulp vertrouwen en zekerheid
geeft.
Dorpshulp is een mooi voorbeeld van concrete bewonersparticipatie: de kracht ligt in het eigen initiatief van
ouderen. Het hele dorp kent Dorpshulp en Dorpshulp

***

Resultaten
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maar ook organisaties.
• Grote betrokkenheid bij het dorp.

“Daardoor kregen zij echt het gevoel dat
ze erbij horen”
Atsje Wind Postma, woordvoerder

Iets voor uw organisatie?

Wat kost dit?

Dit concept is een voorbeeld voor senioren die in hun

Dorpshulp wil zoveel mogelijk kostenneutraal zijn. De

eigen dorp goede zorg willen regelen.

uitvoeringskosten voor het project bedragen jaarlijks
gemiddeld 500 euro.

Tips uit Haskerdijken-Nieuwebrug
• Een initiatief van de bewoners heeft altijd meer
draagvlak.

Woordvoerder Atsje Wind Postma:
“Er woont een groep bewoners met een verstandelijke

• Zorg voor maandelijkse publiciteit in de dorpskrant.

beperking in het dorp in een woongemeenschap. In

• Betrek mensen uit alle leeftijdsgroepen hierbij.

eerste instantie was er een kleine drempel om deze

• Vraag een professional om de vrijwilligers te

groep te vragen om mee te doen. Wij hebben hen toch

ondersteunen.

benaderd en gevraagd op welke manier ze een bijdrage
willen leveren aan Dorpshulp. Daardoor kregen zij echt

Samenwerkingspartners
Plaatselijk belang Haskerdijken-Nieuwebrug, Zonne-

het gevoel dat ze erbij horen. Als het nu glad is, staan
de gladheidbestrijders bij sneeuwval klaar om voor
oudere bewoners hun stoepen te doen.”

bloem, Versus, Humanitas (o.a. rouwverwerking), SVS
vrijwilligersvervoer. Vanaf het begin is ondersteunende
samenwerking met MIKS welzijn. De ondersteuning is
afgebouwd en bestaat nu uit ‘advies op afroep’.

Meer weten?
www.haskerdijken-nieuwebrug-nl
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***

Drie generaties in gesprek

Opvoeding, homoseksualiteit, mantelzorg, huiselijk
geweld… Elke generatie denkt daar anders over. Fos’ten

Waarom gestart?

heeft een drie-generatie-gesprek ontwikkeld waarmee

Dit project is gestart om de generaties met elkaar te

de dialoog tussen drie generaties migranten op gang

verbinden en de solidariteit tussen drie generaties

komt. Het effect? Een diep besef dat je niet van de an-

migranten te vergroten. Migranten van de eerste ge-

der kunt verwachten dat die hetzelfde is als jij.

neratie ervaren de Nederlandse samenleving soms als
ingewikkeld. Familieverbanden zijn in het land van her-

Succesformule

komst heel vanzelfsprekend en die worden in Nederland
minder hecht of vallen zelfs weg. De tweede generatie

Generatiegenoten die met elkaar in gesprek gaan over

raakt soms overbelast door de combinatie van werk,

verschillen, overeenkomsten en knelpunten tussen de

eigen gezin en de zorg voor ouders. De derde generatie

generaties. Deze formule blijkt precies de juiste opening

jongeren, meestal geboren in Nederland, krijgt vaak

voor verschillende generaties van migranten om dichter

problemen vanwege hun dubbele identiteit en de nega-

bij elkaar te komen. De drie-generatie-gesprekken zijn

tieve beeldvorming in de Nederlandse samenleving.

in Brabant gestart en zo opgezet: eerst gaan de generaties apart met elkaar in gesprek over een onderwerp,
bijvoorbeeld huiselijk geweld, familiezorg en mantelzorg, opvoeding en discriminatie. Daarna schuiven ze
samen om de tafel en ontstaat een dialoog. Grootouders
en ouders krijgen meer zicht op de leefwereld, ambities
en toekomstdromen van hun (klein)kinderen. Jongeren
krijgen meer oog en oor voor de levensgeschiedenissen
van hun ouders en grootouders.

Resultaten
• Methodiekboek en handleiding voor gespreksleiders
over ‘Generaties in dialoog’.
• Tien migrantenorganisaties in Brabant zijn betrokken
bij de uitvoering van het project en kennen de
methodiek ‘Generaties in dialoog’.
• 141 personen in Brabant hebben deelgenomen aan de
drie-generatie-gesprekken.
• Negen gespreksleiders zijn opgeleid, waarvan zes
deelnemers met een certificaat.
• Taboes zijn bespreekbaar gemaakt, zoals huiselijk
geweld en homoseksualiteit.

***
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‘Ik zag dat er iets bij oma veranderde”
Twie Tjoa, projectbegeleidster

Iets voor uw organisatie?

in Eindhoven, en Stichting Nos Orgullo (Caraibisch
50+vrouwennetwerk in Waalwijk).

Wilt u ook generaties met elkaar in contact brengen?
Zoek contact. Fos’ten betekent “vroeger”. Vanuit een
gezamenlijk verleden, samen werken aan het heden en
de toekomst.

Wat kost dit?
Zonder subsidie wordt een kostprijs van 300 euro berekend en reiskostenvergoeding. Met subsidie geldt een

Tips uit Brabant
• Leg bij de werving van jongeren goed uit wat de
bedoeling is van het project.
• Werf jongeren ook via scholen of jongerenorganisaties, dus niet alleen via migrantenorganisaties.
• Zoek een locatie die vertrouwd is voor de oudere
generatie.
• Laat iedereen iets lekkers meenemen uit zijn of haar
cultuur: dat verhoogt de sfeer.

zakelijk tarief: onderhandelen over de prijs is mogelijk.

Projectbegeleidster Twie Tjoa:
“Acceptatie van homoseksualiteit is soms nog een groot
taboe in de migrantengemeenschap. Er heerst onbekendheid, schaamte en er wordt nauwelijks over gesproken.
Een oma vertelde dat haar kleinkind op een doordeweekse dag onverwacht bij haar op bezoek kwam. ‘Moet jij niet
naar school?’ ‘Nee, vandaag zijn we vrij, want juffrouw
Marike trouwt met andere juffrouw Marike.’ ‘Hoe kan dat

Samenwerkingspartners

nou? Ik begrijp dat niet’, zei oma. Kleindochter: ‘Ze mogen
best met elkaar trouwen, als ze maar gelukkig zijn.’ Ik

Stichting Surinaamse Ouderen Tilburg; Stichting Ikinci

zag dat er iets bij oma veranderde: oké, het kan dus ook

Bahar (Turkse ouderenorganisatie Tilburg); Centrum

anders. Een huwelijk tussen twee vrouwen mag er nu toch

Buitenlandse Vrouwen Tilburg; Werkgroep Antaru voor

zijn van oma, ondanks dat oma het nog niet helemaal

Antilliaanse en Arubaanse Ouderen in Tilburg; Stichting

begrijpt. Dat vond ik heel mooi om mee te maken.”

Naya Jotie (Surinaamse (Hindu) ouderenorganisatie in
Eindhoven); Stichting Mi Bosi (Surinaamse ouderenorganisatie Eindhoven); Stichting Al bayaan (Marokkaanse
ouderenorganisatie Eindhoven); het Jongerenwerk

Meer weten?
www.fosten.eu, info@fosten.eu
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***

Eigen Kracht-conferentie voor ouderen

Hoe kunt u meedenken en meedoen? Die vraag staat
centraal bij een Eigen Kracht-conferentie. Tijdens deze

Waarom gestart?

conferentie maakt een oudere, samen met familie

De WOUW, een ouderenorganisatie van

en vrienden, een plan voor de toekomst. Ideaal voor

maatschappijkritische 50+ vrouwen, voerde de discussie

kwetsbare ouderen die de touwtjes van hun leven zelf

over ‘later’. Ouderen kampen rond de thema’s zelfregie

in handen willen houden.

en kwaliteit van leven met twee kwesties. Zij zijn bang
voor verlies aan zelfregie en autonomie wanneer ze

Succesformule

met professionele hulpverlening te maken krijgen.
Daarnaast denken zij dat ze geen beroep kunnen doen

Heel dicht bij de ouderen en hun sociale netwerk

op hun sociale netwerk. Zij willen anderen niet tot last

blijven. Dat is de insteek en meteen ook het succes

zijn maar tegelijk merken ze dat hun netwerk steeds

van de Eigen Kracht-conferenties. Een Eigen Kracht-

kleiner wordt. Tijdens een Eigen Kracht-conferentie

conferentie is een bijeenkomst voor en rondom een

worden oplossingen aangedragen waarbij de wensen

oudere. De bijeenkomst wordt georganiseerd door een

van de oudere zelf centraal staan en de besluiten door

Eigen Kracht-coördinator van de Eigen Kracht Centrale.

de oudere zelf genomen worden.

Deze coördinator brengt het sociale netwerk van de
oudere bijeen, zelfs als dat er niet meer lijkt te zijn.
Professionals worden uitgenodigd om informatie te

Resultaten

geven, maar het daadwerkelijk opstellen van het plan

• Er zijn 25 aanvragen voor een Eigen Kracht-conferen-

vindt plaats in de beslotenheid van de oudere en diens

tie met ouderen. Hiervan zijn er zes gerealiseerd en

sociale netwerk. Zij stellen het plan op en stemmen de

acht in voorbereiding.

formele en informele zorg af. De Eigen Kracht Centrale

• Ouderen (her)nemen de regie over hun eigen leven.

werkt hiermee aan een samenleving waarin participatie

• Sociale en familieverbindingen worden hersteld: meer

en samenredzaamheid van burgers centraal staan en
waarin ouderen de zeggenschap houden over hun eigen
leven.

sociale cohesie.
• De zorgconsumptie neemt af door actieve hulp van
familie, vrienden en kennissen bij het oplossen van
problemen.

***
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“Prachtig als de sociale en
familieverbindingen weer worden hersteld”
Hilleke Crum, contactpersoon

Iets voor uw organisatie?

Wat kost dit?

Wilt u ook een Eigen Kracht-conferentie organiseren

De Eigen Kracht-conferenties worden doorgaans vanuit

voor een kwetsbare oudere? Neem dan contact op met

het Wmo-budget gefinancierd door de gemeente.

de Eigen Kracht Centrale.

Contactpersoon Hilleke Crum:
Tips uit Amsterdam
• Heb als zorgverlener vertrouwen in de kracht van
ouderen zelf.
• Praat op tijd met ouderen over de toekomst zodat ze
een eigen plan kunnen maken.
• Betrek de mensen uit de eigen kring bij het maken
van de zorgplannen.
• Het netwerk van ouderen is groter dan ze zelf denken
en is bovendien te mobiliseren.

“Tijdens de voorbereiding hoor je ouderen vaak
zeggen dat ze geen netwerk hebben. Door het proces
van activeren en mobiliseren van de eigen kring blijkt
het netwerk vaak groter dan ze zelf denken. Soms
spelen er conflicten in families die al jaren hebben
geduurd. Het is prachtig om te zien als de sociale en
familieverbindingen weer worden hersteld. In een paar
situaties zeggen de families tijdens de voorbereiding: we
kunnen het zelf verder wel. Dat is precies de bedoeling
van de Eigen Kracht-conferenties. Persoonlijk vind ik dat

Samenwerkingspartners
WOUW, Ouderennet VUmc, Hogeschool van Amsterdam
en de Eigen Kracht Centrale.

het mooiste wat er kan gebeuren.”

Meer weten?
www.eigen-kracht.nl (bekijk het verhaal van
André via: http://www.eigen-kracht.nl/nl/artikel/
eigen-kracht-conferentie-na-een-hersenbloeding-13-min)
www.hva.nl
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***

Aanmoediging

Gekleurd grijs

Hoezo hebben ouderen niets met kunst en cultuur? Het
Drentse project ‘Gekleurd grijs’ laat zien dat ouderen

Waarom gestart?

wel degelijk houden van kunst en culturele activiteiten.

Het initiatief voor dit project ligt bij de provincie Dren-

Niet alleen een bezoek aan museum of (film-)theater.

the die zich afvroeg hoe de culturele participatie van

Culturele ondernemers en kunstenaars ontwikkelen cul-

ouderen kan worden vergroot. In Drenthe wonen veel

turele projecten waaraan ouderen zelf actief meedoen.

ouderen maar de culturele instellingen hebben ouderen

En de eerste musea hebben een deel van hun collectie al

als doelgroep nauwelijks in het vizier. Met dit project is

opgehangen in verzorgingshuizen. Wie volgt?

het contact tussen deze partijen gelegd.

Succesformule

Resultaten

Het succes van dit project zit in de bijzondere ontmoe-

• 5 exposities en 8 voorstellingen voor ouderen.

ting tussen partijen die elkaar anders niet snel zouden

• Ouderen hebben kennis gemaakt met nieuwe

ontmoeten: verzorgings- en verpleeghuizen en kun-

vormen van kunst via culturele instellingen en

stenaars en culturele instellingen. Deze samenwerking

podiumkunstenaars.

vormt de kern van het project ‘Gekleurd grijs’. In het
project is eerst aan ouderen gevraagd wat zij willen als
het gaat om kunst en cultuur. Vervolgens is gekeken hoe

• Culturele instellingen staan nu meer open voor de
wensen van ouderen en hebben hun programma meer
op ouderen afgestemd.

culturele instellingen en verzorgingstehuizen aan deze

• 3 musea tonen nu deelcollecties in verzorgingshuizen.

wensen tegemoet kunnen komen. In acht proeftuinen

• 60 ouderen hebben aan het eerste onderzoek

zijn vervolgens allerlei samenwerkingsvormen uitgetest. Van een expositie tot een modeshow voor en door
ouderen.

deelgenomen.
• Het tweede onderzoek heeft plaats gevonden
onder ca. 500 ouderen, stakeholders, directies,
activiteitenbegeleiders.
• Per proeftuin hebben gemiddeld 40 mensen
meegedaan.

***

26 Ouderen, de generatie van de toekomst?

“Een oudere noemde het
de ‘dag van haar leven’!”
Fer Schipper en Marjan Oostmeijer, projectleiders

Iets voor uw organisatie?
Elke provincie kan het voorbeeld van Drenthe volgen

Projectleiders Fer Schipper en
Marjan Oostmeijer:

en een project starten, samen met verzorgings- en

“Voor ons was heel bijzonder toen de directeur van een

verpleeghuizen en kunstinstellingen.

zorgcentrum uit Beilen vertelde over het succes van de
theaterparade. Hierbij hebben vitale en minder vitale

Tips uit Drenthe

ouderen een workshop gevolgd om zich te kunnen
presenteren op de catwalk met een bijzonder kostuum

• Organiseer culturele programma ’s in de middag.

uit de collectie. Tijdens de afsluitende ‘modeshow’

• Maak het programma en de presentatie interactief.

presenteerden de ouderen zich aan een breed publiek

• Sluit aan bij ouderenorganisaties in de buurt en wijk.

van 125 mensen. Ouderen stonden zo weer even

• Maak het programma financieel aantrekkelijk voor

midden in het leven, ze kregen alle aandacht en werden

mensen met een kleine beurs.

bewonderd door hun kinderen, familie en bekenden.
De deelnemers hebben ontzettend veel plezier gehad

Samenwerkingspartners

en de sfeer bleef lange tijd heel bijzonder met elkaar.
Een oudere noemde het de ‘dag van haar leven’! De

Ouderen, verzorgers, directies van verzorgings- en

directeur van het wooncentrum heeft alweer gebeld om

verpleeghuizen, overheden en culturele organisaties

over nieuwe projecten te praten!”

(professionals en amateurs).

Meer weten?
Wat kost dit?
De provincie Drenthe heeft € 60.000 betaald voor de

www.stammcmo.nl
www.kcdr.nl

personele kosten om het project te kunnen starten.
Ouderen betalen voor de activiteiten een klein bedrag.
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***

Aanmoediging

Kwaliteit van leven kent geen leeftijd
en beperking
Kom als familie op voor ouderen met een verstande-

leven van hun kind, broer of zus. De familie wil graag

lijke beperking. Dat is de boodschap van het project

dat zij een fijn leven hebben in de instelling waar ze

‘Kwaliteit van leven kent geen leeftijd en beperking’.

wonen met voldoende persoonlijke aandacht. Hebben

Het project daagt instellingen uit om kwaliteitsbeleid

ze een goede dagbesteding, is er een goed sociaal

te ontwikkelen voor deze groep ouderen. Ouderen- en

netwerk, is de woonomgeving aangepast en voelen

familiebeleid is de insteek.

zij zich veilig in hun woonomgeving? Wat kunnen we
doen om hier meer aandacht voor te krijgen? Deze

Succesformule
Het project ‘Kwaliteit van leven kent geen leeftijd en
beperking’ van het landelijk Belangennetwerk KansPlus/
VraagRaak heeft een bijzondere insteek. Eerst is via een
enquête onderzocht hoe ouderen met een verstandelijke

vraag werd vaak voorgelegd aan KansPlus/VraagRaak.

Resultaten
• Onderzoeksrapport over de ervaringen van ouderen
met een verstandelijke beperking.

beperking de zorg en ondersteuning ervaren. In een rap-

• Artikelen voor diverse bladen.

port zijn vervolgens kennis en ervaringen van familieleden

• 5 digitale wegwijzers en een handreiking om een

gebundeld. Deze resultaten zijn besproken met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. De inspanningen

beeld te krijgen van de geboden (mantel)zorg.
• Door middel van filmpjes behorend bij de wegwijzers

van beide organisaties maken dat dit project een succes

gunnen ouder wordende mensen ons een blik in hun

is. De nadruk ligt op het versterken van de familieleden

leefwereld.

enerzijds én het versterken van het ouderenbeleid (waar

• Mensen die in de zorg werken komen in aanra-

familiebeleid deel van uitmaakt) in instellingen anderzijds.

king met het familieperspectief; professionals zien

Zo kunnen we er samen voor zorgen dat mensen de -aan-

de familie steeds meer als partner met een eigen

gepaste- zorg krijgen die ze nodig hebben.

deskundigheid.
• In de praktijk is de communicatie tussen verwanten

Waarom gestart?
Veel familieleden van ouder wordende mensen met
een verstandelijke beperking zijn bezorgd over het

***
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en begeleiders aan het verbeteren. Er ontstaat meer
gelijkwaardigheid tussen familie en professionals.

“Hij werd blij en kon genieten
van zijn leven”
Dickie van de Kaa, projectleider

Iets voor uw organisatie?

Wat kost dit?

Bent u op zoek naar een concreet stappenplan, een visie

Het schrijven van het rapport, het ontwikkelen van

op zorg en ondersteuning vanuit familieperspectief?

de wegwijzers, de handreiking, en het maken van de

Neem contact op met KansPlus/VraagRaak.

filmpjes kosten 50.000 euro.

Tips uit Houten
• Ontwikkel samen met de cliëntenraad en de fami-

Projectleider Dickie van de Kaa:
“Wat mij heel erg getroffen heeft is het verhaal van

lievereniging een visie op de zorg en ondersteuning

Barry en zijn zus Marja. Barry is 61 jaar, heeft een

voor ouder wordende mensen. Geef adviezen aan de

meervoudige handicap. Hij werd goed verzorgd in de

zorginstelling.

instelling, maar hij lag meestal in bed waardoor zijn hele

• Maak met de begeleider een actueel zorgplan met
wensen en behoeften over zorg- en ondersteuning.

lichaam was vergroeid. Hoewel Barry niet kan praten,
kan hij veel vertellen met zijn gezicht, zijn ogen en met

• Neem elkaar serieus en blijf met elkaar in gesprek.

geluiden. Marja zag dat er ontwikkelingsmogelijkheden

• Heb veel aandacht voor communicatie in alle lagen

waren en opperde de mogelijkheid voor een operatie.

van de organisatie.
• Gebruik de Handreiking en de wegwijzers van
KansPlus/VraagRaak.

Na de operatie kon Barry in een rolstoel zitten,
waardoor zijn leefwereld veel groter werd. Hij werd
blij en kon genieten van zijn leven. Ik heb heel veel
bewondering voor familieleden, die hun hele leven lang

Samenwerkingspartners
VGN, het NIVEL, Vilans, de werkgroep Palliatieve zorg

opkomen voor hun kind, broer of zus, zodat zij een
goed en gelukkig leven kunnen leiden. De mantelzorg
die zij bieden is vaak heel intensief.”

van Agora, het Kennisplein, het Platform VG waar 19
cliëntorganisaties bij aangesloten zijn, het NGO, de MEE,
de NVAVG, de Alzheimerstichting.

Meer weten?
www.kansplus.nl
www.vraagraak.nl
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***

Fysiek, mentaal én
cultureel actief.
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***

Medina, de multiculturele huiskamer

Familie, buurtgenoten en medecliënten zijn van harte
welkom in de multiculturele huiskamer. Deze huis-

Waarom gestart?

kamer in een Utrechts verpleeghuis is een gezellige

Binnen het verpleeghuis verblijven veel migranten met

ontmoetingsplek voor migranten. Ze koken voor elkaar,

verschillende afkomst, leeftijd en geloof. Vanwege

proeven elkaars gerechten, zingen gezamenlijk liedjes

organisatorische redenen is het niet mogelijk om voor

uit hun kindertijd en praten over het geloof. Zelfs de

hen een aparte afdeling te realiseren met landgenoten.

pubers blijven plakken als hun ouders terug zijn naar de

Het gaat om mensen met zo’n tien tot vijftien verschil-

verpleegafdeling.

lende culturen. Ook blijkt dat afdelingen voor één
cultuur in andere organisaties heel moeizaam functio-

Succesformule

neren vanwege wisselende instroom en verloop, maar
ook vanwege culturele problematiek met medewerkers.

Medina is een multiculturele huiskamer in woonzorg-

Daarom is het verpleeghuis op zoek gegaan naar een

centrum Albert van Koningsbruggen in Utrecht. Hier

concept waarbij mensen met allerlei achtergronden zich

ontmoeten bewoners met allerlei culturele achtergron-

toch thuis voelen.

den elkaar. Na het ontbijt op hun gewone afdeling
beslissen ze zelf of ze hier naartoe gaan. Als ze moe
zijn, gaan ze weer terug naar de afdeling. Het succes

Resultaten

van dit project schuilt in de simpelheid van het concept:

• Een multiculturele huiskamer in een verpleeghuis.

een huiskamer waar aandacht is voor de eigenheid van

• Jongeren van de VMBO en vrijwilligers uit de wijk

ieders cultuur. Mensen voelen zich er thuis, ze raken er
geïnspireerd en gaan mee denken over de zorg. Er is een

koken en eten met bewoners.
• Twee groepen vrijwilligers, meiden en vrouwen, lopen

professionele medewerker die vijf dagen per week de

mee met de wandelvereniging om de rolstoelen te

bewoners begeleidt.

duwen.
• De huiskamer biedt een tweede thuis aan een groep
pubers.
• Meer migranten bewoners zijn tevreden over de zorg.

***
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“Het is geweldig om te zien
hoe gezellig het in de Medina is”
Henriet Groenendijk, regiomanager

Iets voor uw organisatie?

Wat kost dit?

Dit project kan in alle zorginstellingen worden uitge-

In Utrecht wordt de huiskamer betaald uit de reguliere

voerd. Een multiculturele huiskamer is een goed middel

middelen.

om de verbinding tussen allerlei verschillende mensen te
realiseren.

Tips uit Utrecht
• Schep een helder beeld aan migranten over wat ze
mogen verwachten van de zorg.

Regiomanager Henriet Groenendijk:
“Het is geweldig om te zien hoe gezellig het in de
Medina is. Voor iedereen is wonen in het verpleeghuis
moeilijk. Als je je dan ook nog eenzaam voelt vanwege
je afkomst uit een ander land, dan is het fijn als blijkt

• Maak geen aparte afdeling voor migranten.

dat er aan je gedacht wordt. We laten zien dat je in ons

• Nodig de mensen uit de wijk uit om naar de

verpleeghuis anders mag zijn en dat dit gewaardeerd en

multiculturele huiskamer te komen.
• Organiseer veel informatie- en
gezelligheidsbijeenkomsten met eten en drinken.

gerespecteerd wordt. Ik vraag van migranten niet om
als Nederlander te leven, maar zij moeten de gevolgen
van hun migratie wel onder ogen zien. Ik vind het altijd
heel stoer, en dat zeg ik ook tegen hen, dat ze uit hun

Samenwerkingspartners

moederland zijn weggegaan. Dat is de verbinding tussen
al die mensen die naar de Medina komen. Ik denk dat

Partners van het wijkakkoord: welzijnsorganisaties,

op deze wijze aandacht geven aan zorg op maat goed

scholen, zorgorganisaties, GGD, gemeente, psychiatrie

haalbaar is. Het is een passend initiatief wat financieel

en Alleato.

te realiseren is. Ik ben als manager blij dat ik dit kan
bieden voor een groep bewoners voor wie het soms heel
zwaar is om hier te zijn.”

Meer weten?
www.axioncontinu.nl
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***

Migrantenwoongroepen

Een veiliger gevoel en gezelliger. Dat zijn enkele voordelen van woongroepen voor migranten. WoonSaem

Waarom gestart?

stimuleert beleid rond gemeenschappelijk wonen voor

Oudere migranten maken weinig gebruik van het aanbod

oudere migranten en heeft zes bijzondere woongroe-

van zorg en welzijn. Daarnaast hebben maatschappelijke

pen opgericht in Amsterdam, Leiden en Eindhoven. In

organisaties weinig oog voor de wensen en behoeften van

het gehele land bestaan inmiddels 50 van deze woon-

deze groep. Het is zorgelijk als deze migranten een ver-

groepen. Wat blijkt? Mensen in de woongroep zijn

geten groep worden. Hoe kunnen wij oudere migranten

actiever en gelukkiger en voegen iets toe aan de buurt

steunen in culturele patronen van wonen en zorg, waarin

waar ze wonen.

zelf- en samenredzaamheid centraal staan?

Succesformule
Groepswonen heeft bijzonder positieve effecten op het

Resultaten
• Zes woongroepen van 25 mensen doen mee aan het

geluksgevoel. Het voorkomt eenzaamheid, stimuleert

ontwikkelen van de methode ‘Samen zelfstandig’

onderling hulpbetoon en mensen blijven langer actief

op basis van de eigen krachtfilosofie: 40 nieuwe

en betrokken bij de samenleving. WoonSaem kiest voor

initiatieven hebben zich aangemeld voor het project

een eigen kracht benadering: oudere migranten werken

WoonSaem.

zelf actief aan de realisering van hun woongroep en

• Er zijn twee minisymposia georganiseerd voor 50

worden voor zover nodig, daarin begeleid. In de metho-

mensen: leden van woongroepen, begeleiders, verte-

diek van WoonSaem staat het sociale proces tussen de

genwoordigers van migrantenorganisaties, fondsen

bewoners onderling centraal. Inmiddels zijn er goede

en beleidsmakers.

voorbeelden van hechte woongemeenschappen, waarin

• In samenwerking met enkele woningbouwcorporaties

mensen naar elkaar omzien en een beetje familie van

worden in het hele land voorlichtingsbijeenkomsten

elkaar zijn geworden. Deze woongroepen maken deel

georganiseerd; enkele corporaties hebben locaties

uit van de buurt doordat wijkbewoners deelnemen aan

beschikbaar gesteld voor de woongroepen.

activiteiten en woongroepbewoners betrokken zijn bij
buurtactiviteiten.

• Een eerste zorgaanbieder faciliteert het begeleiden
van drie migrantengroepen die in een zorglocatie
wonen.

***
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“De nieuwe leefomgeving
zorgt voor veiligheid”
Titus de Jong, contactpersoon

• Eenzaamheidsgevoelens wordt door gemeenschappelijk wonen sterk beperkt.

Ouderen (LVGO) en CABO, het Amsterdamse platform
voor oudere migranten. Ook wordt er samengewerkt
met ondermeer bureau Active Age (Kees Penninx e.a.),

Iets voor uw organisatie?
Bent u als bewonersadviseur of woningbouwcorporatie geïnteresseerd in de methode ‘Samen Zelfstandig’? Mensen
in een woongroep leveren een nieuwe impuls aan de buurt.

Tips van WoonSaem

de Coalitie Erbij en het kenniscentrum Actiz Aedes.

Wat kost dit?
De kosten voor de start- en opbouwfase zijn 3 ton.

Contactpersoon Titus de Jong:

• Stel ouderen de vraag hoe ze ouder willen worden.

“We krijgen heel veel enthousiaste reacties van migran-

• Heb aandacht voor verschillen tussen mannen en

tenouderen over deze nieuwe woonvorm. Wat ik prachtig

vrouwen in dit hele proces.
• Betrek iedereen in de woongroep bij de verdeling
van taken.
• Waardeer ieders taken in de groep. Dat leidt tot
saamhorigheid.
• Denk aan de rol van de kinderen: maak lastige
onderwerpen bespreekbaar.

vind, is dat Marokkaanse vrouwen, die in een sterk
isolement zaten, uit hun schulp komen in de woongroep.
De nieuwe leefomgeving zorgt voor veiligheid waardoor
ze een stap naar buiten kunnen zetten. Marokkaanse
vrouwen worden actiever, gaan meer participeren en
voelen zich minder eenzaam. Een aantal sprak tot voor
kort nauwelijks Nederlands, maar door de contacten met
de woongroep heeft deze groep vrouwen het initiatief

Samenwerkingspartners
Kenniscentrum WoonSaem is een initiatief van de

genomen tot taalles op hun 65ste. Heel bijzonder! In het
algemeen worden migrantenouderen minder eenzaam en
zijn ze gelukkiger.”

Stichting Het Maagdenhuis in samenwerking met dé
landelijke netwerkorganisatie van migrantenorganisaties (NOOM), het Amsterdams Steunpunt Wonen, de
Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk Wonen van

Meer weten?
www.woonsaem.nl
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Prefuru, inloopproject voor
Surinaamse ouderen

Breng verschillende Surinaamse ouderen bij elkaar en

Waarom gestart?

in korte tijd ontstaat een warme band. Dat blijkt uit de
succesvolle inloopprojecten in Rotterdam. De Surinaam-

Surinaamse ouderen maken weinig gebruik van de dien-

se ouderen zorgen goed voor elkaar en voelen zich

sten in wijkcentra of van woonzorgcentra, maar hebben

thuis. Op sommige dagen is het zelfs te druk!

wel veel behoefte aan ontmoeting, activiteiten en
informatie. Om tegemoet te komen aan deze behoeften

Succesformule

heeft Prefuru een inloopproject ontwikkeld voor deze
ouderen. Het blijkt een schot in de roos.

De inloopprojecten voor Surinaamse ouderen in Rotterdam zijn een regelrecht succes. Dat komt allereerst door-

Resultaten

dat alle ouderen welkom zijn: met en zonder indicatie,
met grote en met kleine zorgbehoefte. Gezamenlijk
nemen ze deel aan creatieve en bewegingsactiviteiten.
Ook worden uitstapjes en familiecontactdagen georganiseerd. De minder mobiele ouderen worden geholpen

• 185 deelnemers doen mee aan de inloopprojecten. Op
sommige dagen is het zo druk dat er een deelnemersstop is.
• Deelnemers van Bribi Nanga Blesi doen samen met

door de actieve ouderen. Kracht van dit project is ook

de ouderen van de Roze Salon mee aan bewegings-

dat er veel aandacht is voor de familie en mantelzorgers.

activiteiten. Dat is bijzonder omdat homoseksualiteit

Mensen voelen zich er door deze formule snel thuis. Ze

over het algemeen een taboe is in de Surinaamse

worden aangesproken op hun kwaliteiten en sommigen

samenleving.

worden zelf vrijwilliger. Uniek is de manier waarop vrij-

• Deelnemende ouderen hebben een groter sociaal

willigers en betaalde krachten samen worden geschoold.

netwerk gekregen en kunnen daardoor langer

Prefuru organiseert twee keer per jaar een trainingsdag

zelfstandig blijven wonen. Men voelt zich betrokken

over hoe samen te werken als professional en vrijwil-

bij elkaar en zorgt voor elkaar. De deelnemers zien

liger. De trainingen zorgen ervoor dat alle neuzen
dezelfde kant opstaan en dat iedereen vanuit dezelfde
visie werkt: het aanspreken van ouderen op hun kracht.

elkaar als familiegroep.
• Mensen die eerst alleen deelnemer zijn, groeien door
tot vrijwilliger. Ze zijn zeer gemotiveerd om dit vrijwilligerswerk te doen.

***
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“Er gaat geen dag voorbij
of er wordt luid gelachen”
Margriet May, contactpersoon

Iets voor uw organisatie?

Wat kost dit?

Wilt u ook inloopprojecten organiseren? Volg het voor-

Jaarlijks is ongeveer € 10.000 nodig voor organisatie-

beeld van Prefuru en organiseer samen met migranten-

kosten, training en begeleiding per ontmoetingsplek.

organisaties leuke activiteiten.

Ook is een budget van € 5.000 nodig om activiteiten te
organiseren. De deelnemers leveren een kleine bijdrage.

Tips uit Rotterdam
• Stel het welzijn van de cliënt centraal: denk na over
cultuurspecifieke werkwijze.
• De zelforganisatie en zorginstelling werken samen op
basis van gelijkwaardigheid.
• De zorginstelling draagt bij aan de kosten voor de
inloop.
• Heb als zorginstelling vertrouwen in de kennis en
kunde van de zelforganisatie.

Contactpersoon Margriet May:
“Wat ik prachtig vind om te zien is dat zwaar dementerenden helemaal opbloeien door de inloop. De deelnemers zien elkaar als een familiegroep. Er gaat geen dag
voorbij of er wordt luid gelachen. Elke dag opnieuw is
het weer feest voor de dementerenden om de sfeer van
hun eigen cultuur te ervaren. Zelfs de verpleeghuisarts
viel het op dat de sfeer in de groep zo goed was: zo’n
cultuurspecifieke benadering moet vaker op zo’n manier

Samenwerkingspartners
Humanitas, Pluspunt (expertisecentrum voor senioren
en participatie), Ouderenwerk Noord, VraagWijzer,
fysiotherapiepraktijk Bergweg, Stichting Welzijn

worden georganiseerd.”

Meer weten?
www.prefuru.com

Feijenoord, de deelgemeenten Noord en Feijenoord.
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***

De reizende verhalentafel

Hoe bent u in Nederland gekomen? Wie aanschuift aan

het museum, maar hoe breng je ze bij de bewoners van

de Reizende Verhalentafel hoort de levensverhalen van

Rotterdam? Zo ontstond een mooie barokke tafel die

vijf vrouwen en mannen uit Indonesië, Marokko, Tur-

inmiddels door heel Rotterdam is getrokken.

kije, Java en Suriname. Samen met de foto’s brengen ze
de migratie op een persoonlijke manier heel dichtbij.

Succesformule

• Vijf migratieverhalen in beeld en geluid.
• De verhalentafel trekt veel aandacht op de diverse

Het succes van dit project schuilt in het delen van erva-

locaties: ongeveer dertig geïnteresseerden per dag.

ringen over migratie. De verhalentafel brengt de verha-

• De verhalen zijn permanent te zien in het Nederlands

len van migranten met verschillende achtergronden op
een persoonlijke manier in beeld. De verhalen worden
door jong en oud verteld en dat schept een band. De
tafel reist langs allerlei locaties: bibliotheken, verpleeghuizen en zorgcentra. Daardoor bereikt de tafel een
breed publiek, ook minder valide mensen en ouderen. In
een vervolgtraject kunnen mensen groepsgewijs verder
praten over het thema.

Waarom gestart?

Fotomuseum.
• Veel ouderen zijn geïnteresseerd geraakt in het
Nederlands Fotomuseum.
• Het Nederlands Fotomuseum is tijdens een feestelijke
presentatie door 200 allochtonen en autochtonen
bezocht.
• De tafel is aangevuld met vijf verhalen van geboren
Rotterdammers.

Iets voor uw organisatie?

Er is veel onbekendheid over de migratiegeschiedenis

Wilt u de tafel in uw organisatie neerzetten, mail dan

van culturele groepen in Rotterdam. Toen het Neder-

naar: ndons@nederlandsfotomuseum.nl.

landse Fotomuseum Rotterdam interesse toonde in de
verhalen van migrantenouderen, hebben de Stichting
Laurens en het Nederlands Fotomuseum vijf bijzondere
verhalen van migranten opgenomen en verwerkt tot
korte filmpjes. De verhalen hebben een mooie plek in

***

Resultaten

38 Ouderen, de generatie van de toekomst?

“Er schuilen mooie, kwetsbare
verhalen achter die foto’s”
Döndü Özdemir, projectleider

Tips uit Rotterdam

Projectleider Döndü Özdemir:

• Betrek ouderen bij de opzet van het project.

“Achteraf zei een aantal mensen: ‘Waarom ben ik niet

• Wees flexibel: als een film niet lukt, gebruik dan een

voor dit project gevraagd?’ Dat verraste me omdat wij

foto.

in het begin veel moeite hebben gedaan om mensen

• Bied de mogelijkheid om in groepjes verder te praten.

te interesseren voor dit project. Ze voelden een zekere

Sommige verhalen zijn kwetsbaar: het is van belang

schroom om mee te doen. Nu blijkt dat de herkenning

om die ervaringen te delen.

groot is: er zijn meer mensen die het moeilijk hebben

• Ga het verdriet niet uit de weg.

gehad in Nederland, die heimwee hadden en die een
verlies moesten verwerken. Er schuilen mooie, kwets-

Samenwerkingspartners

bare verhalen achter die foto’s en ik merk dat dat heel
troostend kan zijn.”

Nederlands Fotomuseum Rotterdam, Mothership Rotterdam en Bibliotheek Rotterdam.

Wat kost dit?

Meer weten?
www.laurens.nl
www.nederlandsfotomuseum.nl

Dienst Kunst en Cultuur in Rotterdam heeft een bedrag
van € 26.000 gegeven.
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Eervolle vermelding

Roze Loper

Het is al bijna een echt keurmerk: de Roze Loper. Verzor-

van deze groep werd geconstateerd. In de roze belweek

gingshuizen, die aantrekkelijk zijn voor homoseksuele

in 2006 is een werkgroep opgericht voor roze ouderen

en lesbische bewoners, mogen deze loper uitleggen. 32

in tehuizen. Het idee van een keurmerk was geboren.

verzorgingshuizen kunnen er inmiddels trots op zijn,

De prachtige term, Roze Loper, is een verwijzing naar de

negen huizen zijn genomineerd.

sleutel die alle deuren opent en een knipoog naar het
uitleggen van een rode loper voor vips.

Succesformule
Resultaten

In een homovriendelijk verzorgingshuis is het geen
taboe om te vertellen dat je homo of lesbisch bent.
Als vanzelfsprekend klinkt hier soms de vraag: kent u
iemand die homo of lesbo is? De meeste mensen kennen
wel iemand en vaak zelfs heel dichtbij. Dat hebben ze

• 32 Roze Lopers zijn uitgereikt aan homovriendelijke
woonzorgcentra in heel Nederland.
• 9 woonzorgcentra zijn genomineerd voor een Roze
Loper.

soms nog nooit verteld. Zo ontstaat een soort coming-

• Ontwikkeling van een lesprogramma voor een ROC.

out van de familie: ‘Mijn zoon is homo’. Het succes van

• Studenten van de Hogeschool Arnhem/Nijmegen heb-

dit project zit in het feit dat homoseksualiteit dichtbij

ben de Roze Rollator ontworpen: een boekje waarin

de bewoners wordt gebracht, op een positieve manier.

allerlei roze activiteiten staan die uitgevoerd kunnen

De Roze Loper is een origineel project dat een dialoog

worden in tehuizen zoals roze dagbesteding, roze

op gang wil brengen tussen management, bewoners en

bingo, homokoor en een roze dansschool.

professionals over de positie van roze ouderen in woonzorgcentra. Het bespreekbaar maken van homoseksualiteit is het belangrijkste doel.

Iets voor uw organisatie?
Wilt u de Roze Loper in uw woonzorgcentrum uitgereikt

Waarom gestart?

leuke roze activiteiten. Stimuleer daarna om de toleran-

Er is veel isolement onder roze ouderen. Het COC Nijme-

tiescan in te vullen, het begin van het proces naar de

gen schreef in 2004 een notitie over het woon- en wel-

Roze Loper.

zijnsbeleid voor oudere holebi’s, waarin het isolement

***

krijgen? Zoek contact met het lokale COC en organiseer
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“Die mannen werden helemaal
in een warm bad gedompeld”
Clem Bongers, initiatiefnemer

Tips uit Nijmegen
• Zoek bondgenoten op lokaal niveau, met name ouderenorganisaties als ANBO, KBO, en PCBO en Welzijns-

Wat kost dit?
COC Nijmegen heeft 3.000 euro betaald, de gemeente
Nijmegen betaalde 2.000 euro.

instellingen voor Ouderen.
• Hou contact met het COC, bijvoorbeeld via geestelijk
verzorgers, als de Roze Loper is uitgereikt.
• Zoek ambassadeurs in het verzorgingshuis: dat kun-

Initiatiefnemer Clem Bongers:
“De uitreiking van de Roze Loper kan een aanleiding

nen zowel homo’s als hetero’s zijn. Vraag niet de

zijn voor mensen om uit de kast te komen. Er kwamen

directeur want die heeft het meestal te druk.

twee mannen binnen, waarvan de een vertelde: ‘Ik

• Probeer de wethouder van Welzijn mee te krijgen en
ga lobbyen bij de politieke partijen.
• Zoek contact met lokale media als de Roze Loper

woon hier al vijf jaar en ik heb nog nooit verteld dat ik
homo ben. Bovendien heb ik een jongere vriend.’ Hij
was bang voor afkeurende reacties op zijn leefstijl. ‘Toen

wordt uitgereikt. Vraag de burgemeester of de

het COC de Roze Loper uitreikte, dacht ik: En nu ga ik

wethouder om de Roze Loper te overhandigen aan

het zeggen!’. De mannen die dit deden, kregen meteen

de huizen.

een uitnodiging van de aanwezige vrouwen om op de

• Schakel studenten van een Hogeschool in voor een
roze opdracht.

Samenwerkingspartners

koffie te komen. Die mannen werden helemaal in een
warm bad gedompeld. Dat vond ik zo ontroerend.”

Meer weten?

Clem Bongers en de werkroep Senioren van het COC zijn

www.derozeloper.nl

de drijvende kracht achter deze prijs en een stimulans

www.cocnijmegen.nl

voor de Consortium partners (ANBO, COC Nederland,
MOVISIE en Schorer) om zich hard te maken voor de
landelijke uitrol van de Roze Loper.
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Een fris perspectief.

Ouderen, de generatie van de toekomst? 43

***

Seniorenmaand in Heerhugowaard

De maand oktober is een begrip in Heerhugowaard.
Senioren komen letterlijk en figuurlijk in beweging. Ze

Waarom gestart?

doen mee aan een poëzie-scootmobiel-tocht, volgen

Eigenlijk is de oktobermaand spontaan begonnen met

een opfriscursus verkeerstheorie of doen mee aan een

het idee dat er te weinig aandacht voor het welzijn van

training social media. In no time wordt hun netwerk

senioren is. Vanuit de thuiszorg kwam het signaal dat

groter.

oudere mensen niet gemakkelijk de deur uit gaan en
dat veel mensen weinig bezoek krijgen. Ook in Heer-

Succesformule
Steeds meer ouderen doen actief mee aan de activitei-

hugowaard is veel eenzaamheid onder ouderen en
mensen ontmoeten weinig lotgenoten. Zo is het idee
voor een activiteitenmaand ontstaan.

tenmaand in Heerhugowaard! De activiteiten zijn dan
ook voor alle senioren: arm, rijk, jong, oud, gezond,
actief, mobiel of met een beperking. De activiteiten
zijn vrijblijvend en kosten bijna niets. Het succes van
dit project zit ‘m niet alleen in het feit dat ouderen in

Resultaten
• 1100 senioren maken gebruik van de 40 activiteiten in
de maand oktober.

beweging komen. Ze komen elkaar ook persoonlijk

• Jaarlijks verschijnt een boekje met activiteiten.

tegen en blijven daarna vaak met elkaar in contact. Ook

• Senioren hebben meer contacten onderling en doen

handig: tijdens de activiteitenmaand maken de senioren
kennis met de ouderenzorgorganisaties en blijken ze

meer activiteiten samen.
• Middelbare scholieren koken voor en met ouderen.

daarna makkelijker hun weg te vinden naar de verschillende diensten voor senioren. Achter de schermen is dit
mogelijk dankzij de belangeloze samenwerking van de

***

Iets voor uw organisatie?

verschillende partijen, ook een factor van succes. Niet

Zoek eerst verschillende partijen bij elkaar die aandacht

het organisatiebelang maar de oudere staat centraal. En

hebben voor het welzijn van senioren. Stimuleer ze tot

last but not least: het enthousiasme van de professionals

samenwerken en zet het organisatiebelang opzij. Neem

en vrijwilligers is groot.

een voorbeeld aan de Waardse Senioren.
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“Vervolgens heeft zij een 3D kaart
gemaakt voor de burgemeester”
Martine Bos, coördinator

Tips uit Heerhugowaard
• Zorg voor laagdrempeligheid: (lage) kosten spelen
een belangrijke rol.
• Bied lokale activiteiten in de buurt aan. Dat maakt het
makkelijker om dit vaker te doen.

Coördinator Martine Bos:
“Wat ik ontzettend leuk vond, was de opening van de
oktobermaand op het gemeentehuis. Bij de evaluatie
onder de deelnemers van vorig jaar, gaven verschillende mensen aan dat ze graag een rondleiding zouden

• Wees creatief in het binden van mensen aan het

willen hebben op het gemeentehuis. Deze tip hebben

initiatief: bijvoorbeeld rondleiding bij de fresia

we ter harte genomen en de activiteit ‘op de thee bij

kwekerij.

de burgemeester’ opgenomen in het programma. Er

• Organiseer activiteiten op een plek waar mensen

was een rondleiding in het gemeentehuis, de mensen

anders niet snel komen, bijvoorbeeld het woonterrein

konden de raadszaal bekijken en vragen stellen aan de

van verstandelijk gehandicapten.

burgemeester. Daarnaast werden ze ook nog even langs
het zorgloket geleid. De burgemeester heeft alle vragen

Samenwerkingspartners

die gesteld waren nogmaals in een brief beantwoord en
wij hebben de brief weer doorgestuurd aan de senioren.

Evean Thuiszorg, Kern8 (welzijnsinstelling), biblio-

De mevrouw die zich als eerste voor de oktobermaand

theek, sportservice Heerhugowaard, de gemeente

had ingeschreven, kreeg het eerste kopje thee persoon-

Heerhugowaard.

lijk ingeschonken door de burgemeester. Dat vond zij
geweldig: zij mocht het speciale Waardse Senioren kopje

Wat kost dit?

houden. Vervolgens heeft zij een 3D kaart gemaakt voor
de burgemeester om hem te bedanken.”

Circa 10.000 euro per activiteitenmaand. Deelnemers
betalen een eigen bijdrage van 2 tot 10 euro.

Meer weten?
m.bos@dprs.nl
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Een thuis voor ouderen in Zoetermeer

Een woonzorgcentrum, een ontmoetingshuis, thuiszorg

wijze door in de cultuur en het aanbod van ouderen-

en een onderwijstraject. Wie deze mix zoekt, moet

voorzieningen in Zoetermeer. Dat voerde WoonZorg-

zeker eens gaan kijken in Zoetermeer. Ook bijzonder: de

centra Haaglanden op toen deze zorgaanbieder nieuw

culturele achtergronden van de verschillende ouderen

in Zoetermeer startte. Door meer aandacht te schenken

staan centraal. Iedereen kan zich hier thuis voelen!

aan de culturele achtergronden van ouderen hoopt de
zorgaanbieder recht te doen aan de zeer grote verschei-

Succesformule
Ze verstaan elkaar soms niet, maar ze begrijpen elkaar
wel. Dat is de kern van de aanpak van WoonZorgcentra
Haaglanden in Zoetermeer. Deze zorgaanbieder biedt

denheid in de afkomst van de inwoners van Zoetermeer.

Resultaten
• Een woonzorgcentrum voor 114 dementerende

in Zoetermeer allerlei voorzieningen voor ouderen

ouderen in kleinschalige (cultuurgebonden)

met verschillende culturele achtergronden. Zo is er een

leefstijlgroepen.

ontmoetingshuis annex dagopvang voor ouderen waar

• Een ontmoetingshuis waarin 15 zelfstandig wonende

zelfstandig wonende ouderen ondersteuning krijgen.

ouderen en hun netwerk ondersteuning (opvang,

In het woonzorgcentrum zijn kleinschalige leefstijlgroe-

ontmoetingen, debat) krijgen. Een aantal dagen en

pen, die cultuur gebonden kunnen zijn. Met samenwer-

avonden zijn beschikbaar voor open ontmoetingen,

kingspartner Piëzo is voor (niet) uitkeringsgerechtigden

waarbij er per dagdeel zo’n 8-10 deelnemers

een onderwijstraject met baangarantie opgezet. Het

aanwezig zijn.

succes van de formule in Zoetermeer zit in de integrale

• Thuiszorg in de buurt.

en gelaagde aanpak. De zorg- en welzijnsvragen van de

• Onderwijstraject met baangarantie in de zorg voor

mensen zelf staan centraal en worden gekoppeld aan

28 vrouwen en mannen met verschillende achtergrond

brede doelen als integratie en participatie.

en afstand tot de arbeidsmarkt. Een tweede
opleidingsgroep gaat binnenkort van start.

Waarom gestart?

***

• Piëzo zorgt dat een 20-tal bezoekvrouwen en –
mannen, op doorverwijzing van organisaties op

Het aanbod voor ouderen in Zoetermeer is nog sterk au-

huisbezoek gaat bij moeilijk bereikbare (migranten)

tochtoon gekleurd. Diversiteit klinkt nog op geen enkele

ouderen.
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“Als hulpverlener word je
nog steeds verrast”
Gharty Filemon, contactpersoon

Iets voor uw organisatie?

Wat kost dit?

Neem contact op met WoonZorgcentra Haaglanden als u

Een opstartsubsidie voor het ontmoetingshuis van

meer diversiteit wilt in uw zorgaanbod.

€ 142.000 door de gemeente Zoetermeer.
Het onderwijstraject krijgt een subsidie van € 25.000

Tips uit Zoetermeer
• Durf te dromen en die droom waar te maken: geloof
in wat je doet.

vanuit Calibris en € 10.000 vanuit Fonds 1818.

Contactpersoon Gharty Filemon:

• Anders zijn mag, dat is zelfs erg leuk.

“Als hulpverlener word je nog steeds verrast. Wij

• Durf buiten de geëigende zorgpaden te wandelen:

deden een enquête naar de behoeftes van Surinaamse

durf grenzen te verleggen.

ouderen. Dat zijn oudere Surinaamse vrouwen die in de

• Vallen en opstaan hoort erbij.

jaren zeventig naar Nederland zijn gekomen. Wij deden

• Creëer draagvlak in de gemeenteraad.

het onderzoek in het Nederlands en vervolgens in het

• Niet bang zijn voor het politieke klimaat: je moet er

Surinaams. Mijn collega begon al te vertalen voordat de

gewoon staan.

mevrouw had gezegd dat ze het niet begreep. Zij kende
die mevrouw als Hindoestaans sprekende mevrouw en

Samenwerkingspartners
Stichting Piëzo, opleidingstraject in samenwerking met

wist niet dat ze gewoon Nederlands sprak. Die mevrouw
zei met een lach: ‘ik begrijp haar ook, want ik ben ook
naar school geweest.’”

het ID-College en de afdeling Werk Zorg en Inkomen
van de Gemeente Zoetermeer, Calibris; het wijkcentrum
Buytenwegh voor het Ontmoetingshuis; zelforganisaties:

Meer weten?

SER (Afghaans), Antiaz (Antiliaans), HOBZ, Insaniyat

www.wzh.nl

en MeerSEWA (Surinaams, Hindoestaans en Stichting

www.stichtingpiezo.nl

Atlas (Marokkaans), OSO (samenwerkende autochtone
ouderenbonden).
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Het thuisgevoel in Kampen

Hoe geef je mensen een thuisgevoel in een woonzorgcentrum? De Amandelboom in Kampen kiest voor een

Waarom gestart?

waardige ontvangst. Nieuwe bewoners worden door

De verhuizing van 74 cliënten naar een nieuw gebouw

bestaande bewoners wegwijs gemaakt. Het effect is

was niet eenvoudig voor cliënten. Mensen kregen

groot: mensen voelen zich welkom.

andere buren, een nieuw ‘loopje’, een ander uitzicht. In
de wandelgangen hoorde het verzorgingshuis dat een

Succesformule

aantal nieuwe cliënten het moeilijk vond hun weg te
vinden in het sociale netwerk van het verzorgingshuis.

De gastvrouwen weten uit eigen ervaring hoe het is

Er werd een flinke drempel ervaren om de eerste keer

om je verloren te voelen in een verzorgingshuis. Juist

naar een kerkdienst, het restaurant of activiteit te gaan.

daarom kunnen ze nieuwe cliënten zo goed helpen,

Met dit project is die drempel weggenomen.

het zijn immers lotgenoten. Plezier om elkaar te helpen
staat voorop in De Amandelboom. Er is oprechte
aandacht voor nieuwe bewoners, mensen voelen zich

Resultaten

gehoord en er is ruimte voor onzekerheid. Het is al met

• 4 enthousiaste gastvrouwen trekken het project. Zij

al een klein gebaar met een groot effect. Mensen gaan

worden begeleid en er is een takenpakket voor hen

respectvol met elkaar om en worden in hun waarde

ontwikkeld.

gelaten. Een belangrijke voorwaarde voor succes is

• 10 cliënten voelen dat ze oprechte aandacht krijgen

de korte introductieperiode: twee weken. Daardoor

voor hun situatie in hun nieuwe woonomgeving. Zij

worden de gastvrouwen niet geclaimd en leren mensen

zijn hierdoor sneller opgenomen in het sociale net-

uiteindelijk hun eigen weg te vinden. Er is een goede

werk van De Amandelboom en voelen zich er nu thuis.

balans tussen zorg voor de nieuwkomer en de wijze

• Minder zichtbaar, maar wel duidelijk voelbaar is dat

waarop mensen regie willen voeren over hun eigen

de sfeer onder cliënten prettiger is geworden: mensen

leven.

zoeken elkaar makkelijk op en maken sneller een
praatje.
• De inzet van gastvrouwen levert een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van zorg: het woonplezier en
gevoel van welbevinden zijn groter geworden.

***
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“Eigenlijk zijn we nog steeds verbaasd
over ons eigen succes”
Ingrid van de Klippe, projectleider

• De verhouding tussen management en cliënten is
veranderd: deze relatie, die altijd een beetje een

Samenwerkingspartners

hiërarchisch karakter heeft, is meer gelijkwaardig

Woonzorgcentrum De Amandelboom maakt onderdeel

geworden. Er is meer openheid en een lage drempel

uit van Woonzorgconcern IJsselheem.

om elkaar te ontmoeten.

Wat kost dit?
Iets voor uw organisatie?

Als het niets kost heet het budgetneutraal.

Het is helemaal niet moeilijk om mensen een waardige
ontvangst te bieden. Als u meer over deze werkwijze
wilt weten, dan kunt u contact opnemen met De
Amandelboom.

Projectleider Ingrid van de Klippe:
“We zijn er heel trots op dat we de interne
kwaliteitsprijs hebben gewonnen. Eigenlijk zijn we nog

Tips uit Kampen
• Wees open over knelpunten in de organisatie, be-

steeds verbaasd over ons eigen succes: hoe makkelijk is
het om aandacht te schenken aan het welkomstgevoel!
De eenvoud van het project is tevens de kracht. Vaak is

spreek dit met cliënten en formuleer ze in de vorm

er veel weerstand tegen veranderingen en soms is het

van leerpunten.

heel eenvoudig om dagelijkse patronen te doorbreken.

• Durf je eigen onzekerheid te benoemen.

De gastvrouwen geven mensen een waardige ontvangst.

• Maak een ‘welkomstmandje’ voor de nieuwe

Tegelijk ervaren zij dat zij iets betekenen voor hun

bewoner.
• Wees als organisatie niet bang om je eigen cliënten in

medemens. De nieuwkomers hebben écht het gevoel dat
ze thuis komen. En daar gaat het om.”

te schakelen: mensen willen graag de regie over hun
eigen leven voeren.
• Evalueer in de wandelgangen.

Meer weten?
www.ijsselheem.nl
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Genomineerd

Wat ik later wilde worden

Wat wilde u later worden? Stel deze vraag aan een oudere en er ontstaat vanzelf een gesprek. In het project

Waarom gestart?

‘Wat ik later wilde worden’ zijn deze toekomstdro-

De twee initiatiefnemers, Marion Duimel en Ingrid

men van ouderen gefotografeerd. Dit heeft een mooi

Meijering, kregen het verzoek van een Haags verzor-

fotoboek opgeleverd dat het gesprek tussen ouderen

gingshuis om een vrouw die 101 jaar oud werd aan te

onderling en ouderen & jongeren op gang brengt, aldus

kleden en te fotograferen als prinses. Waarom? Ze is op

een enthousiaste jury.

dezelfde dag geboren als prinses Juliana en heeft ook
nog eens dezelfde namen meegekregen. Helaas wilde

Succesformule

deze vrouw zo niet op de foto. Maar het idee voor ‘Wat
ik later wilde worden’ was daarmee wel geboren.

Het succes van dit project van stichting GetOud zit in de
eenvoudige en sympathieke opzet. Ouderen vertellen
over wat zij later wilden worden maar wat door omstandigheden in hun leven nooit is gelukt. Vervolgens zijn
zij gefotografeerd in de kleding van hun gedroomde
beroep. Het resultaat: een fotoboek waar 46 ouderen

Resultaten
• Fotoboek waarin 46 afbeeldingen te zien zijn van
ouderen in hun droomberoep.
• Een expositie die door Nederland reist en vele

te zien zijn in hun gedroomde beroep. Ook het verhaal

duizenden bezoekers heeft getrokken.

dat achter de foto schuilt, is opgenomen. De foto’s zijn

• Een lesbrief en maatschappelijke stage.

te zien in een reizende expositie waarbij 46 mannequins

• Veel publiciteit.

de foto’s (80 bij 80 cm) omarmen. Via een lesbrief en

• En het allerbelangrijkste: 46 blije ouderen die hebben

maatschappelijke stage worden jongeren aangespoord

deelgenomen aan het project!

met ouderen te praten over beroepen, beroepskeuzes
en oude ambachten.

Iets voor uw organisatie?
U kunt GetOud om advies vragen voor het opzetten
van allerlei projecten voor en met ouderen: of het
nu gaat om het geven van advies bij uw project, het
opzetten en uitvoeren van een project of het neerzetten

***
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“Ze leefden helemaal op!”
Ingrid Meijering en Marion Duimel, initiatiefnemers

van een nieuwe marketing lijn voor uw organisatie.

Wat kost dit?

Het uitgangspunt is altijd: de doelgroep. Woonzorgcentra, welzijnsorganisaties, gemeenten, scholen,

Acht maanden lang hebben de initiatiefnemers hier

stagemakelaars… Grijp deze kans!

minimaal 60 uur per persoon per week aan gewerkt.
Het materiaal, het boek en de expositie zijn gedekt door

Tips van GetOud
• Geloof in een project en ga er voor!
• Hobbels zijn onvermijdbaar, haal er het beste uit.
• Zoek de media op en maak uw project met hen groot.

subsidie.

Initiatiefnemers Ingrid Meijering
en Marion Duimel:

• Zet uw netwerk in als ambassadeur voor het project.

“Iedereen kon aan dit project meedoen. Mensen die door

• Schroom niet om advies te vragen.

een hersenbloeding moeilijk konden praten, mensen in

• Voor niets gaat de zon op, geniet daarvan en laat die

een rolstoel. De ouderen op de foto’s stralen uit dat ze

zon schijnen op en tot uiting komen in uw project!

midden in de maatschappij staan. Waar we ook van hebben genoten was de deelname van mensen met dementie.

Samenwerkingspartners

In Vlissingen betrof dit vier van de acht mensen. Tijdens de
fotoshoot hebben we vreselijk met ze gelachen. Humor

Het project is uitgevoerd bij de woon- en zorgcentra

en acteerprestaties waren bij hen misschien nog wel het

Duinhage (Den Haag), Florence Steenvoorde (Rijswijk),

meest aanwezig. Onze simpele vraag ‘wat wilde u vroeger

Ter Reede (Vlissingen), Sevagram Douvenrade (Heerlen)

worden?’ maakte dat mensen enthousiast werden en ze

en De Friese Wouden (Achtkarspelen). Zijdelings betrok-

bleken heel goed over vroeger te kunnen vertellen. Ze

ken zijn Openbare Bibliotheek ’t Spui Vlissingen, HOF

leefden helemaal op! Familie en vrienden worden vaak

Promotie Vrijwilligers Den Haag en Omroep MAX.

niet meer herkend maar de verhalen van vroeger staan in
hun geheugen gegrift.”

Meer weten?
www.getoud.nl
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Zorgvisite

De Dames THe komen op visite. Elke twee weken bezoeken ze een willekeurig verpleeg- of verzorgingshuis.

Waarom gestart?

Ze knopen er praatjes aan en geven hun oordeel over

Cliënten en hun naasten denken vaak dat ze weinig

de sfeer en leefomgeving van een zorglocatie. Het re-

inbreng hebben in zorginstellingen. Maar is dat echt

sultaat van deze zorgvisites? Een website met tools en

zo? Met deze visites geven de dames hen munitie om te

tips waardoor ouderen en hun familie zich meer thuis

communiceren met de zorginstelling over de door hen

voelen in een verpleeg- of verzorgingshuis.

gewenste zorg en het welzijn. De gedachte erachter
is, dat als cliënten en naasten zich thuis voelen, zij zich

Succesformule

prettiger voelen en dat naasten dan vaker komen en
langer blijven.

De Dames THe (Tineke van den Klinkenberg en Hetti
Willemse) reizen van Sittard tot Siddeburen op zoek
naar het thuisgevoel in verpleeg- en verzorgingshuizen. Zij beoordelen de zorglocaties met een score die

Resultaten
• De Dames THe hebben tussen mei 2011 en januari

zij uitdrukken in een aantal theekopjes. Het succes van

2012 28 zorgvisites over het hele land afgelegd.

deze visites zit in het feit dat de dames als ‘Johanna’s

Zorgvisite laat zien dat je zelf invloed hebt op je leven

van Dam’ op bezoek komen en hun mening geven over

in een zorginstelling.

wat er goed gaat en beter kan. Ze bekijken de verpleeg- en verzorgingshuizen met eigen ogen en knopen
er informele praatjes aan met bewoners, bezoekers en

• Op de website staan inmiddels 126 tips, gerubriceerd
naar onderwerp.
• Elke twee weken verschijnt er een nieuwsbericht

medewerkers. Deze wekelijkse zorgvisites leveren een

met de nieuw afgelegde zorgvisite(s) en nieuwe tips.

schat aan ervaringen en praktische tips op over zorg en

Deze worden ook via Twitter, Facebook en LinkedIn

welzijn, architectuur, omgeving en huisvesting.

verspreid.
• De bezochte instellingen ontvangen het resultaat
van ‘hun’ zorgvisite en tegelijk wordt het resultaat
gepubliceerd op www.zorgvisite.nl; incidenteel wordt
de visite door de pers opgepakt.

***
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“Het zijn de ‘kleine’ dingen
die ertoe doen”
Danielle Swart, manager

• Zorgvisite.nl heeft een tweewekelijkse blog op

• Ga het gesprek aan met cliënt en familie over gewens-

Zorgkaartnederland.nl. De afgelegde zorgvisite heeft

te woon- en leefomstandigheden en wat er onderling

een link naar de beoordeling van het betreffende ver-

gedeeld kan worden (zelfregie).

pleeg- of verzorgingshuis op Zorgkaartnederland.nl.
• De website draagt bij aan de emancipatie van
ouderen en geeft inzicht in de gastvrijheid binnen

• Laat cliëntenraden meedenken over thema’s die van
belang zijn voor bewoners en medewerkers: realiseer
u dat wensen ingewilligd kunnen worden.

zorglocaties, de staat van onderhoud van gebouwen
en van de omgeving.

Iets voor uw organisatie?

Samenwerkingspartners
Vereniging Het Zonnehuis en Publicarea/Tineke van den
Klinkenberg, houder van zorgvisite.nl

Zorgorganisaties worden van harte uitgenodigd om tips
en ervaringen te delen. Via een reactieformulier kan
men reageren op de recensies op de website. Wilt u zelf
een onverwachte zorgvisite, laat het dan weten aan de
Dames THe via zorgvisite.nl.

Manager Vereniging
Het Zonnehuis Danielle Swart:
“Ik weet uit eigen ervaring dat waardige zorg vooral bestaat uit tijd en aandacht voor elkaar. Kwetsbare ouderen

Tips
• Durf met een ‘Thuis Voelen-bril’ naar de eigen zorginstelling te (laten) kijken.
• Neem als vertrekpunt van handelen ‘Zou mijn eigen

moeten in hun waarde gelaten worden met ruimte voor
hun naasten. Familie, partners en vrijwilligers spelen een
essentiële rol om het thuisgevoel te behouden en ontlasten
zorgprofessionals zo in hun zware taak. Het zijn de ‘kleine’
dingen die ertoe doen, zoals de zorgvisites laten zien!”

vader of moeder zich hier thuis voelen?’
• Laat u inspireren door de website en leer van de tips
die opgenomen staan in de gedigitaliseerde praktijk-

Meer weten?

gids ‘Thuis Voelen’ en de nieuwe tips die elke twee

www.zorgvisite.nl

weken op de website staan.

www.publicarea.nl
www.vereniginghetzonnehuis.nl
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Meedoen in de
samenleving.
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Uit het juryrapport
MOVISIE Diversiteitsprijs 2011

Juryleden

aandacht voor religie hebben. Ook het thema sekse

• Jetta Klijnsma, voorzitter jury (Tweede Kamerlid

krijgt weinig aandacht. Ouderen met een verstande-

PvdA);
• Ronald May (voormalig coördinator Intercultureel
Management GGZ Altrecht);

lijke beperking wordt een steeds grotere groep. Onder
de ingezonden projecten is ruime aandacht voor de
verbinding tussen jong en oud. De jury signaleert dat

• Aad Koster (directeur ActiZ);

een aantal woonprojecten in ontwikkeling is. Daarnaast

• Anne-Rose Abendanon (programma manager

valt op dat er steeds meer aandacht is voor onbetaalde

Interculturalisatie Cordaan)
• Wouter den Ouden (senior beleidsmedewerker,

zorg, door vrijwilligers en mantelzorgers, die met heel
weinig financiering juist veel weten te bereiken. Het is

Ministerie van VWS, Directie Maatschappelijke

goed te zien dat veel projecten samen met ouderen zijn

Ondersteuning);

opgezet en ontwikkeld. De door de jury genomineerde

• Wil Verschoor (teammanager Diversiteit en Kwaliteit
MOVISIE).

projecten hebben met elkaar gemeen dat ze sterk zijn in
hun eenvoud.

Veertig inzendingen

Aanmoediging

Het thema van de MOVISIE Diversiteitsprijs 2011 is:

De jury spreekt extra waardering uit voor twee pro-

‘Ouderen, de generatie van de toekomst?’ Er zijn veertig

jecten die zij niet nomineert, maar die aanmoediging

projecten ingediend. De jury spreekt haar waardering

verdienen. Het zijn goede voorbeelden die navolging

uit voor het grote aantal projecten dat aandacht be-

verdienen.

steedt aan migrantenouderen, waarbij ontmoeting en
dialoog centraal staan. Tegelijkertijd vindt de jury het

Gekleurd grijs (STAMM CMO en K&C, expertise-

opvallend dat diversiteit beperkt wordt omschreven: het

centrum kunst en cultuur in Drenthe)

gaat vooral over mensen met een verschillende etnische

‘Gekleurd grijs’ is een bijzonder project waarmee kunst

achtergrond. De jury definieert diversiteit breder: het

en cultuurinstellingen worden opgeroepen om zich

betreft ook sekse, seksuele voorkeur, leeftijd, handicap

te verdiepen in ouderen. Het culturele aanbod vraagt

en religie. Er zijn slechts twee projecten met het thema

diversiteit en maatwerk. ‘Gekleurd grijs’ maakt gebruik

seksuele diversiteit ingediend en twee projecten die

van de creativiteit van ouderen die op hun competenties en vaardigheden worden aangesproken. Kunst en

***
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cultuur dragen bij aan het welzijn en de gezondheid

aliteit in woonzorgcentra te vergroten en te versterken.

van ouderen, omdat zij actieve participatie van ouderen

De Roze Loper is al negen keer uitgereikt.

stimuleren.

Waarom zijn zij genomineerd?
Kwaliteit van leven kent geen leeftijd en beperking (KansPlus/VraagRaak in Houten)

Dorpshulp (Bewonerscommissie Haskerdijken/

‘Kwaliteit van leven kent geen leeftijd en beperking’

Nieuwebrug)

is een innovatief project, omdat het aandacht heeft

Jurylid Wouter den Ouden: “Voor de jury is een project

voor een groep die in de samenleving makkelijk wordt

als ‘Dorpshulp’ een heel goed voorbeeld van hoe wij

vergeten. De groep ouderen met een verstandelijke be-

denken dat mensen in de samenleving met elkaar over-

perking wordt in de toekomst steeds groter. De ervarin-

weg kunnen. Mensen, die merken dat ze ouder worden,

gen vanuit het cliëntperspectief zijn bij dit project van

vragen zich af hoe ze in de toekomst verder moeten

belang en het daagt instellingen uit om kwaliteitsbeleid

leven. Ze gaan niet zitten wachten tot ze oud worden

te ontwikkelen voor ouder wordende mensen met een

en zorg nodig hebben, maar ze hebben georganiseerd

verstandelijke beperking.

dat het in hun eigen omgeving helemaal gebeurt zoals
zij het graag zouden willen. Dit project is sterk in zijn

Eervolle vermelding

eenvoud. Er doen veel verschillende groepen mensen

De jury geeft een eervolle vermelding aan de ‘Roze

aan mee: mantelzorgers, vrijwilligers, mensen met een

Loper’. Dit project maakt roze ouderen zichtbaar, zowel

verstandelijke handicap. Aan alle kanten is het een

homo’s als lesbo’s.

dorpsgemeenschap. En het heeft zich ook in de praktijk
bewezen, want het loopt al bijna twintig jaar. Het is

Roze Loper (Werkgroep senioren van COC

echt helemaal verankerd in de samenleving en iedereen

Nijmegen)

voelt zich er goed bij.”

‘Roze Loper’ is een origineel project dat een dialoog op
gang wil brengen tussen management, bewoners en

• Het project is heel goed opgezet.

professionals over de positie van roze ouderen in woon-

• Het vraagt een actieve inzet van ouderen en gaat om

zorgcentra in Nijmegen. Het doel is om een bewustwordingsproces te starten om de acceptatie van homoseksu-

versterking van en door ouderen zelf.
• De kracht ligt in het eigen initiatief.
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• Het levert een concreet resultaat op, namelijk participatie van bewoners, die onderling veel regelen: saam-

gesprek op gang, het doet mensen weer ontmoeten en
interesseren voor elkaar.”

horigheid, basisvertrouwen en gevoel van veiligheid
zijn aanwezig.
• Het zijn pioniers in zelforganisatie en samenwerking

• De titel is leuk en inspirerend en brengt het gesprek
op gang.

van vrijwillige en professionele maatschappelijke inzet

• Er is veel diversiteit onder de deelnemers.

(formele en informele zorg).

• Jongeren en ouderen leren van elkaar via de lesbrief

• Een mooi voorbeeld hoe we onze samenleving kunnen inrichten.

en maatschappelijke stage.
• Het project is eenvoudig en sympathiek opgezet en
kent veel dynamiek.

Wat ik later wilde worden (Stichting GetOud)
Aad Koster: “De jury heeft met veel plezier het project
‘Wat ik later wilde worden’ genomineerd. Het geeft

• De expositie reist door Nederland en is door duizenden bezocht.
• Twee projectleiders die er helemaal voor gaan.

een heel mooi beeld van ouderen, veel mooier dan het
geijkte beeld van enerzijds de kwetsbare oudere en

Op Stap Met Oma.nl (Stichting Welzijn Innovatie-

anderzijds de oudere met het Zwitserleven gevoel. Er is

groep Nederland)

zoveel diversiteit, er zijn zo veel verschillende mensen,

Anne-Rose Abendanon: “De jury heeft het project ‘Op

die allemaal verschillende dromen hadden en hebben.

Stap Met Oma.nl’ genomineerd omdat wij meerdere

Dat gesprek op gang brengen tussen ouderen, maar

aspecten heel bijzonder vinden. De verbinding tussen

ook onderling en met jongeren, dat is het mooie van dit

jongeren en ouderen is breder te trekken naar de Ne-

project. Ouderen vertellen wat zij graag wilden worden

derlandse samenleving, de multiculturele samenleving.

en misschien zijn dat nog steeds dromen die ze hebben.

Voor migranten is de rol die oma heeft heel belangrijk.

Jongeren interesseren zich voor de dromen van ouderen

Het leuke zijn de herinneringen aan oma die ons altijd

en maken er een mooi verhaal van. Het allermooiste is

meenam naar het pannenkoekenhuis, om maar één

dat er prachtige beelden van zijn gemaakt, foto’s, verha-

voorbeeld te noemen. Aan de andere kant is het voor de

len, wat leidt tot exposities.

migrantenjongeren een tool om oma mee te nemen om
de Nederlandse maatschappij te leren kennen. Wat ons

***

Dat leidt weer tot nieuwe gesprekken: je weet nu van

als jury opviel, is dat jongeren het idee hebben dat zorg-

je buurman, drie verdiepingen hoger waarmee je samen

organisaties alles voor ouderen organiseren, maar dat

op een plek woont, dat hij vroeger circusdirecteur wilde

blijkt niet het geval te zijn. In dit opzicht bestrijdt het

worden. Als je ooit met je kind naar het circus gaat,

project de eenzaamheid onder jongeren en de eenzaam-

dan vraag je aan je buurman om mee te gaan, want dat

heid onder ouderen. Het mooie ervan is dat je dat ook

wilde hij later worden. Dat is het mooie, het brengt het

buiten de familie om kan organiseren. Het laatste aspect
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dat de jury van belang vindt, is dat je met heel weinig

of vereniging zijn jongeren actief voor alleenstaande

geld veel voor ouderen kan doen.”

ouderen. Naast het onderwijs spelen ook bedrijven een
belangrijke rol met hun stimulerende aanbiedingen. De

• Het project maakt gebruik van nieuwe
communicatiemiddelen.
• Mensen komen uit hun isolement en vrijwilligers zijn
lekker actief.

jury roemt de actieve inbreng van de vrijwilligers. Het
enthousiasme van de organisatoren doet een nieuwe
dynamiek in sociale contacten ontstaan. Van plannen
maken tot samen actief zijn. Tot slot waardeert de jury

• Bedrijven doen aantrekkelijke aanbiedingen, in de

dat er met heel weinig financiële middelen zoveel kan

vorm van coupons, alleen als jong en oud er samen

worden bereikt. De waarde van ouderen, zowel vitale

gebruik van maken.

als kwetsbare ouderen, worden in een samenleving op

• Aandacht voor maatschappelijke stage en lesprogramma’s in het basisonderwijs.

deze manier optimaal benut. De Stichting richt zich op
het zelfoplossend vermogen van de samenleving.

• De website kent na één jaar een bezoekersaantal van
ruim 50.000.
• Nu het basismateriaal is ontwikkeld, zijn er weinig

Het volledige juryrapport is na te lezen op
www.movisie.nl

financiële middelen meer nodig: met heel weinig geld
kan nu veel voor ouderen worden gedaan.

Annie Oude Avenhuis, projectleider MOVISIE
Diversiteitsprijs 2011

Winnaar
De winnaar van de MOVISIE Diversiteitsprijs 2011 is:
Op Stap Met Oma.nl. De jury is onder de indruk van de
eenvoud van dit project. Het project brengt jong en oud
samen. Opa’s en oma’s doen immers altijd leuke dingen
en hebben extra aandacht voor de jeugd. Jongeren
vinden het leuk om meer aandacht te hebben voor
(kwetsbare) ouderen. De jury prijst de reikwijdte van het
project: het bestrijdt niet alleen eenzaamheid van ouderen, maar ook van jongeren. Het gebruik van moderne
communicatiemiddelen maakt dat het project een landelijke uitstraling kan hebben. De website is in een jaar
door ruim 50.000 bezoekers bezocht. De jury vindt het
waardevol dat ook buiten familieverbanden sociale netwerken in de samenleving worden hersteld. Via school
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Partners aan het woord

“Tijdens de prijsuitreiking viel mij op dat iedereen zo

“Complimenten voor de projecten die zijn

trots is op zijn project. Dat vind ik het mooie aan deze

gehonoreerd! Vanuit het Nationaal Programma

prijs: de allerbeste initiatieven worden in het zonnetje

Ouderenzorg stimuleren we projecten die lokaal

gezet en zijn meteen ook een inspirerend voorbeeld

goed landen, dus dichtbij ouderen staan. Dat

voor anderen. De prijs zelf spreekt mij bovendien aan.

zie je terug in de winnende projecten.”

Praktische, deskundige ondersteuning zodat je echt
verder komt met jouw project. Ja, ik ben blij dat wij

Miranda van Duijn, programmasecretaris Nationaal

hieraan hebben bijgedragen.”

Programma Ouderenzorg ZonMw,
www.zonmw.nl

Koeno Sluyterman van Loo, secretaris-directeur
Fonds Sluyterman van Loo, ouderenprojecten
www.stsvl.nl

“Zonder diversiteit is er geen kwaliteit. Dat is een
boodschap die ZonMw hoog in het vaandel heeft
staan. Diversiteit onder de groep ouderen wordt
groter en dus belangrijker. Daarom is deze
Diversiteitsprijs belangrijk voor ZonMw.”
Margot van den Berg, programmasecretaris
etniciteit en gezondheid ZonMw

***
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“Nog nooit werden zoveel mensen - met behoud van
hun gezondheid en met behoud van kwaliteit van leven
- zo oud als in deze tijd. Pensioen en derde levensfase
zijn niet langer een afsluiting, maar een waardevol
onderdeel van het leven. Veel ouderen zijn actief,
zelfstandig en tot op hoge leeftijd maatschappelijk
betrokken. Zij hebben de tijd, de vitaliteit en de ruimte
om hun leven inhoud en zin te geven en dat doen
zij ook. De Diversiteitsprijs van MOVISIE maakt hun
maatschappelijke rol en vooral hun maatschappelijke
potentie zichtbaar. Dat is de reden dat wij deze prijs
financieel hebben gesteund. Verder spreekt het mij
zeer aan dat de winnaar van de prijs, Op Stap Met
Oma.nl, op heel innovatieve manier geld werft. Een
prachtig voorbeeld van maatschappelijk verantwoorde
marketing.”
“De diversiteitsprijs is bedoeld om te laten zien hoe
Frieda de Pater, directeur Stichting RCOAK

participatie van diverse groepen mensen kan worden

www.rcoak.nl

gerealiseerd. Het blijkt ook een goed middel om te
laten zien hoe divers de methoden zijn om dit doel te
realiseren. Het was een feest om vanuit de jury kennis
te nemen van alle projecten.”
Wouter den Ouden, senior beleidsmedewerker,
Ministerie van VWS, Directie Maatschappelijke
Ondersteuning
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Dankwoord

Op deze plaats wil ik iedereen bedanken die een

De juryleden wil ik bedanken voor hun waardevolle

bijdrage heeft geleverd aan de MOVISIE Diversiteitsprijs,

bijdrage en inspirerende jurybijeenkomsten. Zij

die we in 2011 voor de 5e keer hebben uitgereikt: ons

hebben de nominaties, eervolle vermeldingen en

ons eerste en ook laatste lustrum, want de MOVISIE

aanmoedigingsprijzen toegekend. De jury bestond

Diversiteitsprijs gaat vanaf nu verder als MOVISIE

uit Jetta Klijnsma, juryvoorzitter en Tweede Kamerlid

Participatieprijs.

PvdA; Aad Koster, directeur ActiZ; Ronald May,
voormalig coördinator Intercultureel Management GGZ

Allereerst gaat mijn dank uit naar alle 40 projecten die

Altrecht; Anne-Rose Abendanon, programmamanager

hebben meegedaan aan de MOVISIE Diversiteitsprijs

interculturalisatie Cordaan; Wouter den Ouden, senior

2011.

beleidsmedewerker Ministerie van VWS, Directie
Maatschappelijke Ondersteuning; en Wil Verschoor,

Daarnaast bedank ik de Adviesgroep, die een inspirerende
rol heeft gespeeld in het hele traject rond de prijs. Hun
actieve rol bij het aandragen van projecten en het doen
van suggesties voor de uitreiking was zeer stimulerend.
De adviesraad bestond uit ANBO, Ben Slijkhuis; Coalitie
voor Inclusie, Willem de Gooijer; COC Nederland, Koen van
Dijk; Commissie Gelijke Behandeling, Richard de Groot;
CSO Koepel van Ouderenorganisaties, Wim van Minnen; E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin
en diversiteit, Liza de Laat; Forum, instituut voor multiculturele vraagstukken, Aycig Celik; ILC Zorg voor Later,
Henk Bakkerode; NOOM, Netwerk van Organisaties van
Oudere Migranten, Freddie May; PCOB, Gerrie Abrahamse;
Schorer, Elleke Alink; Vilans, Sabine Mak; Unie KBO, Agnes
Balkom; en ZonMw, Miranda van Duijn.

***
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teammanager Diversiteit en Kwaliteit MOVISIE.

Mijn speciale dank gaat uit naar het Fonds Sluyterman
van Loo, secretaris-directeur Koeno Sluyterman van Loo
en de Stichting RCOAK, directeur Frieda de Pater, die de
hoofdfinancier waren van de MOVISIE Diversiteitsprijs
2011. De MOVISIE Diversiteitsprijs 2011 is mede mogelijk
gemaakt door het ministerie van VWS, ZonMw en
Cordaan/Van Limmikhof.
Verder dank ik Anne Margriet Pot, hoogleraar
ouderenpsychologie bij de Afdeling Klinische
Psychologie van de Vrije Universiteit en programmahoofd Ouderen bij het Trimbos-instituut, en Freddy
May, coördinator van het NOOM voor hun inhoudelijke
bijdrage tijdens de uitreiking van de prijs. Eveneens
bedank ik Simone Kortbeek, directeur MOVISIE voor
haar bijdrage, en Marcel Ham, hoofdredacteur van het
tijdschrift TSS en de website Sociale Vraagstukken.nl,
die een goede dagvoorzitter was.
En niet in de laatste plaats dank ik mijn collega’s uit het

en communicatieadviseur Paul van Yperen heeft zowel

projectteam voor de samenwerking: Sita Basant heeft

de communicatie van de Diversiteitsprijs 2011 als de

als secretariaatsmedewerker een goede ondersteunende

eindredactie en productiebegeleiding van dit boekje

rol vervuld; de creatieve bijdrage van Jiro Ghianni

betrokken en deskundig gedaan.

is onmisbaar; Annemies Gort heeft de redactie van
deze publicatie op een voortreffelijke wijze verzorgd,

Annie Oude Avenhuis,

fotografe Mariët Sieffers heeft de uitreiking vastgelegd,

Projectleider MOVISIE Diversiteitsprijs 2011
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MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor
toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van
sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie,
sociale zorg en sociale veiligheid. Onze activiteiten zijn
georganiseerd in vijf actuele programma’s: effectiviteit en
vakmanschap, participatie en actief burgerschap, sociale
zorg, huiselijk en seksueel geweld en gebiedsgericht werken.
Onze ambitie is het realiseren van een krachtige samenleving
waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam kunnen zijn.

Ouderen, de generatie van de toekomst? Dat is het thema van de MOVISIE
Diversiteitsprijs 2011.
‘Op Stap Met Oma.nl’ van Stichting Welzijn Innovatiegroep Nederland is de winnaar
van de MOVISIE Diversiteitsprijs 2011, een project dat jong en oud samenbrengt en
eenzaamheid bestrijdt. Dit en de andere 19 projecten in dit boek zijn vernieuwende
initiatieven die op een positieve manier laten zien hoe je als oudere in Nederland
kunt leven: in een woon- en werkgemeenschap die je zelf hebt opgezet, met
dorpshulp die door vrijwilligers wordt geboden, met een roze loper, of met culturele
projecten waaraan ouderen zelf actief meedoen.
In haar voorwoord zegt juryvoorzitter Jetta Klijnsma: “In dit boekje vindt u prachtige
voorbeelden van projecten over ouderen. U hoeft het wiel niet meer uit te vinden, dit
zijn voorbeelden die u zo kunt overnemen.”
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