
Na activiteit, stap 7

Bekijk de stappen

DOE
MEE

Deelnemen &
Tijdens activiteit, stap 6

In 7 stappen activiteiten  
met ouderen opzetten. 

Dit is een overzicht van stappen die 
jij kunt zetten om jouw doelgroep te 
bereiken. De checklists en fasen kun je 
als team doorlopen. Verdeel taken en 
gebruik ieders talent. Uiteraard kun je bij 
alle checklists de doelgroep betrekken. 

Als professional wil je oudere 
deelnemers vinden en bereiken voor 
een sociale of culturele activiteit, cursus 
of een fysieke training. 

Activiteiten dragen bij aan een gevoel 
van zelfstandigheid en zingeving. En 
biedt mogelijkheid tot ontmoeting. 
Het benaderen van deelnemers is een 
belangrijk onderdeel. 

Inzicht in dit proces leidt tot een betere 
inschatting van de tijd die nodig is om de 
doelgroep te bereiken. En achteraf is het 
gemakkelijker om behaalde resultaten 
zichtbaar te maken.

Ken jij de stappen die je zet?

Benaderen met stap 4 en 5

?

“Als sociaal werkers willen we snel 
beginnen. Deze poster helpt om te vertragen 
zodat je beter kunt voorbereiden”
- Project leider gezond en gelukkig ouder 
worden bij ContourdeTwern in Tilburg 

“We denken graag in aanbod en proberen 
daar dan mensen bij te betrekken. Ik wil 
meer vraaggericht werken, vanuit waar is 
behoefte aan. Deze stappen laten zien hoe je 
dat kan doen.”
- Stichting Coherente 

“Ik heb de poster met 
checklists geprint in een map  
heb deze vaak bij me.”
- Stichting Coherente 

Klik op de fasen 
om de stappen 
te bekijken, of ga 
naar het volledig 
overzicht



Voorbereiden

Checklist 3

Kijkend naar checklist 1 
en checklist 2. De gegeven 
antwoorden, weten we dit of 
denken we dit?

                   dit weten we, 
omdat we het tijdens
hebben meegemaakt. 

       dit denken we te 
weten, op basis van

                         (persoon) zal deze 
veronderstellingen nagaan  
door
 
(Bijvoorbeeld een aantal mensen te 
bellen en de vraag voorleggen)

Wat weten we en wat 
veronderstellen we?

DOEL
Het doel van het aanbod is 
helder.  Het aanbod sluit aan op het doel.  

Het aanbod sluit aan op de 
behoeften van de doelgroep. 

Checklist 1

Checklist 2

Het thema waar binnen we het 
aanbod aanbieden is: ... 
Bijvoorbeeld gezelligheid/ leren/ 
zelfstandig blijven/ … 

Bij dit thema denkt men aan … 

Op dit moment doet de 
doelgroep 

Na onze activiteit gaat de 
doelgroep                               doen 
(het doelgedrag wat het aanbod 
teweeg brengt)

Is bovenstaande realistisch?

Wat is onze verwachting 
in het bereiken van de 
doelgroep?

Organiseren van 
aanbod, waarom doen 
we dit? 

Heb je al gedacht aan..
Welke omgeving/wijk? 
Hoeveel mensen wonen er?  
Hoeveel % zijn ouderen? 
Wat weet ik over afkomst, 
opleidingsniveau, etc. 

We willen         (aantal) mensen 
bereiken. 
Deze mensen gaan                   
           
doen en meemaken.  

Wij zijn succesvol als 

Waarin zit bij de doelgroep de 
motivatie en plezier? 

Uit onderzoek blijkt dat voor 
ouderen met een lage sociaal 
economische status (SES), een 
klein sociaal netwerk, en/of 
een niet-westerse achtergrond, 
extra inspaningen geleverd moet 
worden. Dat betekent, je nog 
beter verplaatsen in specifieke 
vraag en situatie. 

Uiteraard is het waardevol 
om bij het doorlopen van al 
deze checklists de doelgroep te 
betrekken.

Bijvoorbeeld: bij het 
thema gezelligheid denkt 
de doelgroep aan koffie, 
kletsen, visite en muziek.

?

“Deze poster helpt onze 
werkgroep om echt volgende 
stappen te zetten.”
Ouderenadviseur bij ZorgDat, 
Hardewijk. 

“Sommige dingen weet je 
uit ervaring. Bij een nieuwe 
doelgroep moeten we echt weer 
opnieuw onderzoek doen en met 
mensen in gesprek.”
Ouderenadviseur bij ZorgDat, 
Hardewijk. 

https://www.movisie.nl/publicatie/prettig-oud-eigen-buurt


DOE
MEE

Benaderen

DOEL
De manier van communiceren over het aanbod sluit aan bij de behoeften van jouw doelgroep. Je boodschap past bij het gekozen kanaal, komt bij de juiste persoon terecht en is voor hem of haar aantrekkelijk en interessant. 

Checklist 4

Checklist 5

Ik heb                               (aantal)  
potentiële deelnemers gevraagd 
waarom dit aanbod voor zichzelf 
de moeite waard is. 
De woorden die zij in hun 
antwoorden gebruiken zijn:

Bij welke behoeften van de 
doelgroep sluit het aanbod aan?  
 
Denk hierbij aan:  
- Behoefte aan sociaal contact  
- Een bijdrage leveren, van betekenis 
zijn voor de samenleving  
- Ondersteuning in eigen vraag helder 
te krijgen

De uitstraling van de activiteit, het 
taalgebruik, de type afbeeldingen 
en kleuren die de potentiële 
deelnemers aanspreekt zijn:

Het type argumenten waar 
potentiële deelnemers 
ontvankelijk voor zijn is: 

De locaties waar potentiële 
deelnemers kennis kunnen 
nemen van dit aanbod is:
 
 
(Maak een lijst van locaties. Zoals de 
kapper; supermarkt; bibliotheek; etc)

Personen die kunnen vertellen 
over het aanbod zijn:

(Maak een lijst van sleutelfiguren en 
contactpersonen die toegang hebben 
tot de doelgroep) 

“De boodschap over aanbod is  
positief geformuleerd  
duidelijk over de bedoeling 
persoonlijk”

 “Op welke manier kom 
ik achter het bestaan van 
dit aanbod?” 
Gebruik het perspectief 
van de doelgroep

Hoe communiceren we 
over aanbod?

“Steekwoorden noteren die 
mensen gebruiken vind ik een heel 
mooie tip. Daarmee kun je mensen 
hun eigen woorden gebruiken 
om uit te leggen wat het aanbod 
inhoudt.”
Ouderenadviseur bij ZorgDat, 
Hardewijk. 
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Na activiteitDeelnemen &
Tijdens activiteit

DOEL

De oudere besluit gebruik te 

maken van het aanbod. En 

de oudere neemt deel aan de 

activiteit. Daarmee werkt deze 

persoon aan het (gedragsdoel) 

dat in de eerste fase is 

geformuleerd. 

DOEL
Evalueren, met inbreng van de 
doelgroep leren van dit proces. 
Zo word je als team nog beter in 
het bereiken van een specifieke 
doelgroep!

79 % van de ouderen is actief op 
sociale media. Onderzoek CBS: in 
2019 65-75: 76% actief en 75+ is 
40% actief. Vooral tekstberichten

Checklist 6

Wat is voor een goede evaluatie 
belangrijk om op te letten?

Wie zijn er uiteindelijk op de 
activiteit afgekomen?

Hoe is de sfeer?

Wordt de activiteit uitgevoerd 
zoals beoogd?

Tijdens de activiteit, let 
goed op wat er gebeurt. 

Checklist 7

Wat is bereikt en wat ga je in het 
vervolg hetzelfde aanpakken?

Wat heb je niet bereikt, of welk 
doel is bijgestuurd?

En wat ga je in het vervolg anders 
aanpakken?

Kijk met collega’s en 
deelnemers naar de 
vooraf opgestelde doelen, 
checklist 1 en 2.  
Wat hebben we geleerd?

“Evaluaeren schiet er vaak bij in.Tijd nemen 
om te bespreken wat we nu echt hebben 
geleerd, dat is een heel mooie om meer te 
gaan doen”
 - Stichting Coherente 

“Het gaat echt over in 
verbinding blijven met de 
mensen waar het over gaat.” 
- Project leider gezond en 
gelukkig ouder worden bij 
ContourdeTwern in Tilburg 



?

Voorbereiden Na activiteitBenaderen

DOE
MEE

Deelnemen &
Tijdens activiteit

DOEL

De oudere besluit gebruik te 

maken van het aanbod. En 

de oudere neemt deel aan de 

activiteit. Daarmee werkt deze 

persoon aan het (gedragsdoel) 

dat in de eerste fase is 

geformuleerd. 

DOEL

Het doel van het aanbod is 

helder.  
Het aanbod sluit aan op het doel.  

Het aanbod sluit aan op de 

behoeften van de doelgroep. 

DOEL

DOEL
De manier van communiceren over het aanbod sluit aan bij de behoeften van jouw doelgroep. Je boodschap past bij het gekozen kanaal, komt bij de juiste persoon terecht en is voor hem of haar aantrekkelijk en interessant. 

Evalueren, met inbreng van de 
doelgroep leren van dit proces. 
Zo word je als team nog beter in 
het bereiken van een specifieke 
doelgroep!

Checklist 3

Checklist 1

Dit is een overzicht van stappen die 
jij kunt zetten om jouw doelgroep te 
bereiken. De checklists en fasen kun je 
als team doorlopen. Verdeel taken en 
gebruik ieders talent. Uiteraard kun je bij 
alle checklists de doelgroep betrekken. 

Als professional wil je oudere 
deelnemers vinden en bereiken voor 
een sociale of culturele activiteit, cursus 
of een fysieke training. 

Activiteiten dragen bij aan een gevoel 
van zelfstandigheid en zingeving. En 
biedt mogelijkheid tot ontmoeting. 
Het benaderen van deelnemers is een 
belangrijk onderdeel. 

Inzicht in dit proces leidt tot een betere 
inschatting van de tijd die nodig is om de 
doelgroep te bereiken. En achteraf is het 
gemakkelijker om behaalde resultaten 
zichtbaar te maken.

Ken jij de stappen die je zet?

Checklist 2
79 % van de ouderen is actief op 
sociale media. Onderzoek CBS: in 
2019 65-75: 76% actief en 75+ is 
40% actief. Vooral tekstberichten

Kijkend naar checklist 1 
en checklist 2. De gegeven 
antwoorden, weten we dit of 
denken we dit?

                   dit weten we, 
omdat we het tijdens
hebben meegemaakt. 

       dit denken we te 
weten, op basis van

                         (persoon) zal deze 
veronderstellingen nagaan  
door
 
(Bijvoorbeeld een aantal mensen te 
bellen en de vraag voorleggen)

Het thema waar binnen we het 
aanbod aanbieden is: ... 
Bijvoorbeeld gezelligheid/ leren/ 
zelfstandig blijven/ … 

Bij dit thema denkt men aan … 
Bijvoorbeeld bij het thema 
gezelligheid denkt de doelgroep aan 
koffie, kletsen, visite en muziek

Op dit moment doet de 
doelgroep 

Na onze activiteit gaat de 
doelgroep                               doen 
(het doelgedrag wat het aanbod 
teweeg brengt)

Is bovenstaande realistisch?

Wat weten we en wat 
veronderstellen we?

Wat is onze verwachting 
in het bereiken van de 
doelgroep?

Organiseren van 
aanbod, waarom doen 
we dit? 

Heb je al gedacht aan..
Welke omgeving/wijk? 
Hoeveel mensen wonen er?  
Hoeveel % zijn ouderen? 
Wat weet ik over afkomst, 
opleidingsniveau, etc. 

We willen         (aantal) mensen 
bereiken. 
Deze mensen gaan                   
           
doen en meemaken.  

Wij zijn succesvol als 

Waarin zit bij de doelgroep de 
motivatie en plezier? 

Uit onderzoek blijkt dat voor 
ouderen met een lage sociaal 
economische status (SES), een 
klein sociaal netwerk, en/of 
een niet-westerse achtergrond, 
extra inspaningen geleverd moet 
worden. Dat betekent, je nog 
beter verplaatsen in specifieke 
vraag en situatie. 

Uiteraard is het waardevol 
om bij het doorlopen van al 
deze checklists de doelgroep te 
betrekken.

Terug

Checklist 6

Wat is voor een goede evaluatie 
belangrijk om op te letten?

Wie zijn er uiteindelijk op de 
activiteit afgekomen?

Hoe is de sfeer?

Wordt de activiteit uitgevoerd 
zoals beoogd?

Tijdens de activiteit, let 
goed op wat er gebeurt. 

In 7 stappen  
activiteiten met ouderen opzetten

Checklist 7

Wat is bereikt en wat ga je in het 
vervolg hetzelfde aanpakken?

Wat heb je niet bereikt, of welk 
doel is bijgestuurd?

En wat ga je in het vervolg anders 
aanpakken?

Kijk met collega’s en 
deelnemers naar de 
vooraf opgestelde doelen, 
checklist 1 en 2.  
Wat hebben we geleerd?

Checklist 4

Checklist 5

Ik heb                               (aantal)  
potentiële deelnemers gevraagd 
waarom dit aanbod voor zichzelf 
de moeite waard is. 
De woorden die zij in hun 
antwoorden gebruiken zijn:

Bij welke behoeften van de 
doelgroep sluit het aanbod aan?  
 
Denk hierbij aan:  
- Behoefte aan sociaal contact  
- Een bijdrage leveren, van betekenis 
zijn voor de samenleving  
- Ondersteuning in eigen vraag helder 
te krijgen

De uitstraling van de activiteit, het 
taalgebruik, de type afbeeldingen 
en kleuren die de potentiële 
deelnemers aanspreekt zijn:

Het type argumenten waar 
potentiële deelnemers 
ontvankelijk voor zijn is: 

De locaties waar potentiële 
deelnemers kennis kunnen 
nemen van dit aanbod is:
 
 
(Maak een lijst van locaties. Zoals de 
kapper; supermarkt; bibliotheek; etc)

Personen die kunnen vertellen 
over het aanbod zijn:

(Maak een lijst van sleutelfiguren en 
contactpersonen die toegang hebben 
tot de doelgroep) 

“De boodschap over aanbod is  
positief geformuleerd  
duidelijk over de bedoeling 
persoonlijk”

 “Op welke manier kom 
ik achter het bestaan van 
dit aanbod?” 
Gebruik het perspectief 
van de doelgroep

Hoe communiceren we 
over aanbod?

https://www.movisie.nl/publicatie/prettig-oud-eigen-buurt
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