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Utrecht, dinsdag 15 februari 2011 

  
 

‘Kijk als je nooit ergens bij gaat, dan wordt je ook nooit ergens voor gevraagd. 

Doe je dat wel, dan gaat het balletje rollen en kun je overal terecht.’  

 

Deelnemer, Senioren Hobby Centrum in Mill 

 



       

 

 
5 

1. INLEIDING 

In 2006 vonden het Oranje Fonds en het NIZW elkaar om het programma Actief Ouder 

Worden te gaan uitvoeren. Hier ging een flinke periode aan vooraf waarin beide organisaties 

de contouren van het programma en de mogelijke invulling met elkaar bespraken. Het 

programma Actief Ouder Worden is uitgevoerd in de periode oktober 2006 tot november 

2009.  

 

” Het Oranje fonds is momenteel met NIZW Sociaal Beleid in gesprek over het project ‘Ondernemend ouder 

worden’. Kern van dit project is het selecteren van een twintigtal projecten die gericht zijn op stimuleren en 

faciliteren van de maatschappelijke inzet van ouderen in steden, wijken, buurten en dorpen. Met dit project wil het 

Oranje Fonds een scherper zicht krijgen op de mobilisatiestrategieën en wervingsstrategieën ten aanzien van 

verschillende groepen ouderen in het middensegment. Hoe vindt je de ouderen die graag actief willen zijn maar 

zelf onvoldoende initiatief nemen, hoe spreek je ze aan, hoe werf je ze, én hoe zorg je ervoor dat ze met plezier 

actief blijven? Het zijn vragen die zich gemakkelijker laten stellen dan beantwoorden. ” 

Startconferentie Zilveren Kracht 13 april 2006-04-10 

Ir Ronald van der Giessen 

 
In het eindverslag blikken wij terug en proberen de vraag te beantwoorden of het programma 

Actief Ouder Worden aan de doelstellingen en de verwachtingen voldeed. De indeling van 

het eindverslag is als volgt. Na deze inleiding komt in hoofdstuk 2 de opzet van het 

eindverslag aan bod. Hoofdstuk 3 gaat in op de aanleiding van het programma Actief Ouder 

Worden en hoofdstuk 4 licht de opzet van het programma toe. De resultaten op 

programmaniveau en de mate waarin de lokale instellingen en het Oranje Fonds erin zijn 

geslaagd de in het programma opgedane kennis te verspreiden komen in hoofdstuk 5 aan 

de orde. In hoofdstuk 6 staan de resultaten op projectniveau alsmede de opgedane inzichten 

ten aanzien van het maatschappelijk activeren van ouderen. Hoofdstuk 7 sluit af met 

conclusies en aanbevelingen. 

 



       

 

 
6 

2. OPZET & ACHTERGROND VAN HET EINDRAPPORT 

2.1 Doel terugblik 

Het Oranje Fonds en MOVISIE investeerden drie jaar om te achterhalen welke methoden 

werken bij het activeren van ouderen om maatschappelijk actief te zijn. Zij gaf twintig 

instellingen de kans dat in hun lokale uit te proberen. Dit met het doel om lokaal resultaten te 

boeken en zelf conclusie te kunnen trekken over de uitkomsten van die projecten.  

 

‘Je stimuleert elkaar om dingen te doen, waar je in je eentje niet bij stil staat. Het is zo leuk dat je verschillende 

mensen hebt uit verschillende milieus en hier wordt niet gekeken naar waar je vandaan komt, welk milieu. Er was 

een mevrouw van 90 die wilde een boek schrijven, daar is ze nu ook mee bezig.’  

Deelnemer, Ongekend Talent in Rotterdam 

 
Het Oranje Fonds is in 2009 tot de conclusie gekomen dat de projectperiode te kort was voor 

de deelnemende organisaties om de beoogde resultaten te halen. Het fonds heeft daarom 

een flink aantal projecten de kans geboden een financiële bijdrage te vragen voor een 

vervolgfase. Deze vervolgfase is vormgegeven in het programma Actief Ouder dat wordt 

uitgevoerd door het Oranje Fonds. 

 

In dit eindverslag, wat in zekere zin dan ook meer het karakter heeft van een tussenverslag 

dan van een eindevaluatie, proberen wij antwoord te geven op de volgende vraagstelling: 

- Leverde het programma op wat vooraf werd beoogd? 

- Welke lessen kunnen we er uit trekken voor de uitvoering van het programma Actief 

Ouder en voor eventuele andere projecten die ouderen willen activeren om 

maatschappelijk actief te zijn? 

 

 

2.2 Aanpak terugblik 

Bij het programma waren zo’n twintig instellingen betrokken. De lokale projectleiders 

rapporteerden met een zekere regelmaat aan de projectondersteunster en aan het Oranje 

Fonds. Deze rapportages, inclusief de bespreking ervan bij het Fonds en de afgelegde 

werkbezoeken van de projectbegeleidster vormen de basis voor de evaluatie van de lokale 

projecten. 

De programmacoördinator van MOVISIE schreef samen met de landelijke 

projectondersteunster dit eindverslag. Een belangrijke bron voor deze evaluatie zijn de 

eindevaluaties per project die zijn gemaakt door de projectondersteunster (zie bijlage 1) op 

basis van projectbezoeken, voortgangsverslagen en eindgesprekken. Verder is 

gebruikgemaakt van het materiaal dat werd aangeleverd door Jan Willem van der Maat, 
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Joke Meindersma, Marieke Ploegmakers, allen medewerkers van MOVISIE. Het gaat daarbij 

om de eindgesprekken met de projecten, de verslagen van de groepsinterviews (zie bijlage 

2) en gegevens over de monitoring (zie bijlage 4), de nieuwsbrieven van Actief Ouder 

Worden en artikelen die in het tijdschrift Geron en overige media zijn verschenen.  

2.3 Kanttekening bij het eindverslag 

Het programma kende een lange voorbereidingstijd. Inmiddels bestaat het NIZW, de initiator 

van het programma, niet meer. Bij MOVISIE, de rechtsopvolger van het NIZW, is niemand 

meer werkzaam die bij de voorbereiding is betrokken. Ook bij het Oranje Fonds zijn een 

aantal mensen die bij de opzet betrokken zijn niet meer werkzaam of slechts op grote 

afstand bij de uitvoering betrokken. De enige constante factor is projectondersteunster 

Christina Mercken.  

Het verslag is daarom ook deels gebaseerd op het archief. Bij bestudering van dat archief 

bleek dat lang niet alle wijzigingen in de programmaopzet schriftelijk zijn vastgelegd en van 

sommige wijzigingen valt niet exact te achterhalen wat daarvan de reden is geweest. 

 

‘Ik sta weer normaal in het leven, zoals ik ervoor ook was. Ik zie alles wel weer vrolijk zitten. Toen helemaal niet. 

De paniekerigheid en depressiviteit ben ik eigenlijk volledig kwijt. Dat is gewoon heel belangrijk.’ 

Hulpvrager, Een tijdelijke vriend in Tilburg 

 
Ondanks deze kanttekeningen levert deze terugblik hopelijk een betekenisvol inzicht in het 

verloop en de resultaten van het programma.  
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3. AANLEIDING VAN HET PROGRAMMA ACTIEF OUDER WORDEN 

De nieuwe generatie senioren, de generatie van de babyboomers, vraagt niet in de eerste 

plaats om zorg, maar om faciliteiten en ondersteuning bij het actief vorm geven van het 

eigen bestaan. Zij doen dat liefst samen met anderen, zich aansluitend bij bestaande 

verbanden en in toenemende mate ook in zelf gestuurde, kleinschalige initiatieven, 

associaties of ‘ondernemingen’. Het nieuwe ouder worden kenmerkt zich door ‘ertoe doen’, 

blijven meetellen en actief, samen met anderen, vorm en zin geven aan het bestaan. Het is 

echter minder duidelijk welke maatschappelijke rollen, activiteiten en organisatievormen op 

lokaal niveau kunnen worden ontwikkeld om deze manier van actief, gezond en vitaal ouder 

worden te stimuleren.  

 

Veel lokale organisaties zoeken naar mogelijkheden om senioren te stimuleren of te 

ondersteunen bij het aangaan van nieuwe uitdagingen. Vaak is onduidelijk welke initiatieven 

al aanwezig zijn en welke vragen om versterking. Waar zitten de witte vlekken?  

 

‘Mijn motivatie is, dat je mensen wat bijbrengt, dat doe je dan in een les of zes. Daarna heb je een vervolg. 

Meestal vragen mensen daarna: ‘En nu, kan ik nog meer leren?’ En dan zeggen ze bijna allemaal: ‘Ja, ik wil de 

vervolgcursus.’ En dan heb je weer vervolgcursussen. Nou, dat ze dat allemaal willen en met je meegaan, ja dat 

stimuleert.’ 

Deelnemer, Eigenwijks, Amsterdam 

 
Hoe kunnen senioren zelf het voortouw nemen en hoe kunnen belemmeringen, bijvoorbeeld 

op het gebied van lokale regelgeving, worden weggenomen? Kunnen (en willen) senioren 

alles zelf doen of hebben zij behoefte aan ondersteuning bij maatschappelijke inzet? Waaruit 

moet die bestaan en wie kan die bieden? Kunnen senioren met lichamelijke of psychische 

beperkingen zich ook zinvol inzetten? Hoe staat het met de zilveren kracht van allochtone 

ouderen?  

Hoe kunnen professionele ondersteuning en maatschappelijke inzet door burgers elkaar 

aanvullen? Hoe kunnen professionals in de sociale sector de omslag maken van een accent 

op ‘zorg’ naar een accent op ‘activering’ en ‘samenlevingsopbouw?’ Welke competenties 

staan daarbij centraal? Wat betekent dit voor hun takenpakket, en voor de visie, cultuur en 

structuur van hun organisaties? Welke rol kunnen bedrijven spelen bij de opbouw van een 

(mede) door senioren gedragen civil society?  

 

‘Wat mij aansprak was het ontdekken van hoe pak je dingen aan. Nou dat hebben we uitstekend geleerd (…). Ik 

had bepaalde ideeën en plannen, maar ik wist niet hoe ik ze tot uitvoering moest brengen en ook niet hoe ik ze 

helder moest maken, en dat heb ik geleerd in deze cursus. ’  

Deelnemer, Ongekend Talent, Pluspunt Rotterdam 

 
Voor zowel het Oranje Fonds als voor het NIZW en later voor MOVISIE was het zoeken het 

antwoord op deze vragen de aanleiding om samen het programma Actief Ouder Worden uit 

te voeren.  
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4. OPZET PROGRAMMA ACTIEF OUDER WORDEN 

4.1 Werving en selectie projecten 

De geselecteerde projecten richten zich met name op ouderen die, om allerlei redenen, zelf 

niet zo snel de stap naar vrijwilligerswerk zullen zetten. Hoe bereik je deze doelgroep? Wat 

werkt wel? En wat zijn belemmeringen? De geselecteerde projecten kregen een financiële 

ondersteuning van 20.000 Euro  

 

Het Oranje Fonds hanteerde de volgende criteria bij de selectie van de projecten. Het project 

• brengt een substantieel aantal senioren op de been voor maatschappelijk zinvolle 

taken, zoals hulp aan kwetsbare groepen, cultuuroverdracht, inburgering, educatie, 

natuurbehoud, enzovoort. 

• leidt tot een kwalitatieve verbetering van de maatschappelijke inzet van senioren, wat 

bijvoorbeeld tot uiting komt in betere informatievoorziening, betere kwaliteit van de 

verleende diensten, het bereiken van groepen senioren die nog weinig participeren, 

meer variatie in het aanbod van diensten en meer samenwerking met andere 

organisaties.  

• hanteert hiervoor een interessante, vernieuwende aanpak; 

• is opgezet volgens een haalbaar en goed uitgewerkt business plan; 

• investeert ook zelf (inzet reguliere uren, interne begeleiding, huisvesting en 

dergelijke); 

• is ingebed in een organisatie die voldoende ‘rust’ biedt, dus geen grote 

reorganisaties, fusies, bezuinigingen of conflicten;  

• heeft een betrouwbare en stevige projectleider met een goede staat van dienst 

(functionerend op minimaal Hbo-niveau). 

• is niet bedoeld om structurele kosten van de organisatie te dekken; 

• kan rekenen op voldoende draagvlak bij externe partners, waaronder de lokale 

overheid; 

• biedt goede mogelijkheden tot continuering, ook na de door ons gefinancierde 

projectperiode; 

• wil gebruik maken van inhoudelijke ondersteuning door het NIZW en is bereid om 

deel te nemen aan drie landelijke uitwisselingsbijeenkomsten. 

 
Er is, achteraf bezien, zeker gezien de hoeveelheid middelen per project, erg veel gevraagd 

van de deelnemende instellingen. Zo moesten de deelnemende organisaties een 

businessplan maken en moest het concrete doel in SMART-termen worden geformuleerd. 

Welke ouderen gingen zich inzetten voor welk maatschappelijk doel? Daarnaast moest 

worden aangegeven in welke organisatorische context het project werd uitgevoerd, wie de 

samenwerkingspartners zouden zijn, welke strategische positie in het lokale krachtenveld 

men op dat moment innam en zo voort. 
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Ook het activiteitenplan, het beoogde resultaat, de wijze van sturing en tussentijdse 

zelfevaluatie moesten nauwkeurig worden beschreven. Van de organisaties werd verwacht 

dat zij konden aangegeven hoe het project (op termijn) financieel gezond kon worden 

gemaakt en bij welke organisatie het zou worden ondergebracht na afloop van de 

projectperiode. 

 

De meeste projecten zijn dan ook maar gedeeltelijk geslaagd om aan bovenstaande eisen te 

voldoen. In enkele gevallen is gaandeweg het project gebleken dat het project niet aan alle 

criteria voldeed. Dat lag soms buiten het beïnvloedingssfeer van het project. Zo vonden bij 

sommige projecten, zoals in Wijk bij Duurstede en in Denekamp, toch reorganisaties of 

fusies plaats waardoor het project tijdelijk strandde. In andere gevallen bleek de projectleider 

minder sterk dan gedacht of werd door personele wisseling een sterke projectleider 

vervangen door een minder geschikte kandidaat. En bij anderen projecten bleek de externe 

draagvlak, vooral bij de lokale overheid, minder concreet dan in eerste instantie leek, zoals 

bij het Senioren Hobby Centrum in Mill. 

 

Desondanks zijn er twintig projecten toegelaten tot het programma Actief Ouder Worden. De 

deelnemende instellingen waarderen het zeer dat zij wel een kans hebben gekregen.  

4.2 Programmacoördinatie 

Kees Penninx, senior projectleider van het NIZW trad op als landelijk programmacoördinator. 

Hij was nauw betrokken bij de opzet van het programma. Het was de bedoeling dat hij zowel 

de aansturing van het programma voor zijn rekening zou nemen als ook veel op de 

projectlocaties aanwezig zou zijn. In de praktijk is dat anders gelopen. Er werd vrij veel tijd 

gestoken in de opzet van de monitoring en de projectbezoeken werden verricht gebracht 

door de projectondersteunster.  

In de eerste fase was er regelmatig programmaoverleg tussen Oranje Fonds, 

programmacoördinator en projectondersteuning. Daar is later wat de klad in gekomen wat 

soms tot onduidelijkheden bij deelnemende organisaties en bij het Oranje Fonds leidde. 

Toen de programmacoördinator op 1 september 2008 een ander baan buiten MOVISIE 

aanvaarde, uitte het Oranje Fonds haar grote bezorgdheid. Het ontbreken van een 

programmaleider bracht in de ogen van het fonds het bestaan van het programma in gevaar. 

Na spoedoverleg leverde MOVISIE een nieuwe programmacoördinator in de persoon van 

Harry Mertens. Dit om het voortbestaan van het programma Actief Ouder Worden tot volle 

tevredenheid van zowel het Oranje Fonds als MOVISIE voort te zetten. Toen de nieuwe 

programmaleider de stand van zaken in het programma in kaart bracht bleek dat er veel 

wijzigingen in de omstandigheden waren opgetreden en er ook veel tussentijdse 

veranderingen in de programmaopzet waren ingevoerd die wel tussen Oranje Fonds en 

MOVISIE waren besproken, maar nooit schriftelijk waren vastgelegd. In onderling overleg 

werd besloten een nieuwe start te maken. 

Na een paar gesprekken werden de partijen het in april snel eens over een aangepaste 

opzet en is, hangende de goedkeuring van het nieuwe uitvoeringsplan, voortvarend aan de 

slag gegaan met het organiseren van uitwisselingsbijeenkomsten en het uitvoeren van de 

andere geplande werkzaamheden.  
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De afstemming van de werkzaamheden en overleg tussen Oranje Fonds en MOVISIE is de 

resterende programmaperiode bijzonder plezierig verlopen.  

4.3 Uitwisseling 

Gedurende de gehele programmaperiode waren er bijeenkomsten om een goede 

uitwisseling van expertise en ervaring tussen de deelnemende projecten tot stand te 

brengen. Die uitwisseling is gefaciliteerd door het team van Actief Ouder Worden. In 

september 2007 – de maand waarin de meeste projecten daadwerkelijk van start gingen – 

maakten de projecten voor het eerst kennis met elkaar tijdens een besloten startconferentie. 

Vervolgens zijn een aantal kennisdagen georganiseerd.  

 

In de oorspronkelijke planning waren drie uitwisselingsdagen gepland. Dit zijn er in totaal vijf 

geworden, inclusief de startdag en de succesvolle en door deelnemers bijzonder 

gewaardeerde bustour. 

 

Tijdens de kennisdagen is telkens geprobeerd om zowel kennis aan te bieden via 

inleidingen, rollenspelen en video’s als om onderlinge kennisoverdracht te faciliteren en 

ervaringen te delen. Bij bepaling van het onderwerp en de inhoud van de kennisdagen is 

zoveel mogelijk uitgegaan van de vraag, problemen en behoeftes van de verschillende 

projecten die naar voren kwamen tijdens projectbezoeken, de voortgangsrapportages en 

eerdere kennisdagen. Gezien de grote diversiteit van zowel de projecten als de deelnemers 

(projectleiders en projectuitvoerders van verschillende disciplines en oudere vrijwilligers zelf) 

was het niet eenvoudig steeds voor elk wat wils op het programma te krijgen. Meestal was 

dat succesvol. Maar het was natuurlijk niet altijd voor iedere deelnemer een succes. Tijdens 

alle kennisdag was er te weinig aandacht voor de inzet en kracht van oudere migranten. Dat 

is te betreuren omdat het een krachtige groep is met een pioniersmentaliteit. Maar enigszins 

begrijpelijk gezien het beperkt aantal projecten (3) dat zich op deze doelgroep richt. Tijdens 

de laatste kennisdag is iets meer aandacht hieraan besteed. 

 

‘Zelf had ik niet zoveel aan de kennisdagen. Als projectleider begeleid ik zelf meerdere projecten. De dagen 

waren vooral bezocht voor lokale uitvoerders en waren voor mij minder interessant.’ 

Ineke van de Rotte, projectleider Senioren voor ... uw gemeente 

 

De eerste kennisdag vond plaats op 29 september 2007. Daarin werd vooral aandacht 

besteed aan werving en publiciteit, maar ook aan hoe interactief te communiceren met 

vrijwilligers en samenwerkingspartners.  
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Christina Mercken en Kees Penninx (MOVISIE) verzorgende de workshop Werving van 

ouderen, Esther den Breejen (Oranje Fonds) de workshop Do’s en don’ts van publiciteit en 

Wim Nijsen de workshop Interactieve werkvormen. De dag werd positief beoordeeld, maar 

deelnemers vonden dat er te weinig ruimte was voor uitwisseling. Om aan die vraag te 

voldoen is een bustour georganiseerd.  

 

De bustoer op 24 april 2008 is de meest gewaardeerde uitwisselingsdag. De tocht ging langs 

twee projecten: de Buurtkamer van De Kamers en Een goede buur is beter dan een verre 

vriend van Divers. In beide projecten ging het om het activeren van ouderen in hun eigen 

woonomgeving. In het geval van De Kamers betrof het een nieuwe Vinex-wijk in Amersfoort 

en in Den Bosch is het project gericht op een bewonersflat waarvan de samenstelling in de 

loop der jaren is veranderd. De bedoeling van de bustour was om de AOW projectleiders de 

kans te geven om twee projecten op locatie te bezoeken en in te gaan op de problematiek, 

aanpak en geboekte successen. Maar ook om elkaar tijdens speed dates tijdens de busreis 

en de lunch wat beter te leren kennen en meer te weten te komen over elkaars projecten.  

 

‘De bustour was geweldig leuk. Het was echt leuk om dieper kennis te maken met andere projecten. En we 

hadden mooi de tijd in de bus om uitgebreid met elkaar te praten. Ik heb daar denk ik het meeste geleerd van 

anderen.’  

Hans van Baal, initiatiefnemer Senioren Hobby Centrum in Mill 

 
De derde uitwisselingsdag op 27 oktober 2008 stond in het tekenen van implementatie en 

verankering van de projecten. In de workshop Duurzaam sociaal initiatief van Bas Arends 

van het Oranje Fonds stond het krachtenveld van liefdadigheid, overheid en bedrijfsleven 

centraal en hoe de projecten van Actief Ouder Worden daarin (kunnen) opereren. Willem-

Jan de Gast van MOVISIE daagde de deelnemers in zijn workshop Verankeren van je 

initiatief of project uit om vragen te beantwoorden als: wat is verankering, waarom, hoe en 

waar doe je dat en wat wil je verankeren. Uit de presentaties werd duidelijk dat verankering 

begint bij het begin van het project, maar vooral ook dat de meeste projecten er nu pas aan 

begonnen te denken. Toch geldt ook hier beter laat dan nooit want ‘het beste moment om 

een boom te planten is misschien wel twintig jaar geleden, het een na beste moment is 

vandaag’. 

 

‘Ons project was zo anders van opzet. Voor ons was vrijwilligers werven niet nieuw, maar het werken met 

ouderen. De meeste andere projecten zijn gewend te werken met ouderen, maar deden vooral kennis op over 

werving. Ik vond het daarom moeilijk aansluiting te vinden bij anderen en te leren van hun ervaringen. 

Barbara Hattmansdorfer, projectleider Stichting De Regenboog in Amsterdam 

 

 

 

Bij de afsluitende uitwisselingsdag op 9 juni 2009 waren de projecten gevraagd een 

presentatie voor te bereiden waarin een hoogtepunt / anekdote / geleerde les centraal stond. 

De presentaties waren divers: van een korte methodiekoefening tot een informatieve 

powerpointpresentatie, van een ontroerende fotoserie tot een filmpje met interviews met 



       

 

 
13 

betrokkenen. Een aantal projecten werd door Christina Mercken geïnterviewd. De laatste 

ronde was een sterk staaltje theater. Het programmateam kroop in de huid van een aantal 

type ouderen, die werden geïnterviewd. In een kort gesprek kwamen een paar belangrijke 

karakteristieken naar boven. De uitdaging voor de projecten was om te bedenken hoe 

ze deze type ouderen een plek konden geven binnen hun project. Welke activiteiten zouden 

wel of niet geschikt zijn?  

 

‘Het rollenspel was schitterend, hier lopen we in de praktijk soms echt tegen aan. Wie neem je wel aan, wie biedt 

je wat en welke criteria heb je hiervoor (of hoe waardeer je ze). Zeer zinvol om dit met anderen uit te wisselen. 

Jullie kunnen zo naar de toneelschool!’ 

Lokaal projectleider op evaluatieformulier, laatste uitwisselingsbijeenkomst 9-6-2009 

 

De uitwisselingsdagen leverde ook de nodige kennis op over succes- en faalfactoren (daar 

komen we later in hoofdstuk 5 nader op terug). Veel kennis en ervaring werd ook onderling 

gedeeld tussen de deelnemers in de vorm van praktische tips, zoals: 

• Leer geduld opbrengen, innoveren kost tijd.  

• Ga uit van plezier, mensen doen mee als ze er plezier aan beleven.  

• Heb je moeite bepaalde mensen te bereiken, zoek samenwerking met mensen die 

hen wel bereiken, zoals huisartsen.  

• Durf, als iets niet lekker loopt, te veranderen en aan te passen, innoveren gaat 

immers gepaard met vallen en opstaan. 

 

‘De kennisdagen waren goed georganiseerd en informatief. Maar wat ik vooral leuk vond was om tijdens die 

dagen te merken dat we het als vrijwilligersorganisatie toch behoorlijk goed deden.’ 

Margriet May, initiatiefnemer inloopproject Bribi nanga blesi in Rotterdam 

 
Het was de bedoeling dat de projecten tussen de bijeenkomsten door ook met elkaar zouden 

communiceren en uitwisselen via een weblog, dat is echter niet uit de verf gekomen. Zie 

verder 4.6 Website.  

4.4 Monitoring  

Doel van het programma Actief Ouder Worden was het opdoen van kennis over manieren 

waarop maatschappelijke inzet van ouderen kan worden gestimuleerd. Na afloop wilden we 

met enige onderbouwing kunnen zeggen of de twintig pilotprojecten hieraan een bijdrage 

hebben geleverd.  

 

Het was de bedoeling dat de projecten allemaal zouden starten met een nulmeting onder de 

doelgroep van hun project en sluiten af met een eindmeting. Tussen begin- en eindmeting 

vullen de projecten ieder kwartaal een vragenlijst in waardoor we een goed beeld krijgen van 

de ontwikkeling en voortgang van de projecten. Hierdoor konden aan het eind van het 

programma conclusies getrokken worden over het effect dat de projecten hebben gehad op 
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de maatschappelijke inzet van ouderen en over de werkzaamheid van de methodieken die 

zijn toegepast om dit effect te bereiken.  

 

‘In eerste instantie waren wij heel positief over het doen van de metingen. Wij vinden het ook voor onszelf 

belangrijk om in kaart te brengen wat het project nu precies voor resultaten heeft opgeleverd. Echter toen wij 

beter naar de meting gingen kijken bleek dit niet geheel geschikt voor ons project te zijn.’ 

Esther de Meza, projectmedewerker Stichting Welzijn Ouderen Barendrecht / Steunpunt Mantelzorg Barendrecht 

 
Achteraf moeten wij vaststellen dat deze opzet niet is geslaagd. Slechts 8 projecten hebben 

een voormeting uitgevoerd. Waarbij, opvallend genoeg, de twee zelfinitiatieven Senioren 

Hobby Centrum en Prefuru niet alleen alle nulmetingen hebben uitgevoerd, maar ook de 

minste problemen hebben ervaren daarbij. De metingen zijn bij vrijwel alle projecten 

moeizaam verlopen en het aantal respondenten bleef klein.  

 

Hiervoor zijn door de projectleiders verschillende verklaringen voor aangevoerd: 

• De uniforme standaard vragenlijst was niet voor alle projecten geschikt. De projecten 

verschilden qua opzet en inhoud erg van elkaar en de vragen waren niet op elk 

project van toepassing. Ook de uitgangsituatie van de verschillende ouderen liep erg 

uiteen. Sommige deelnemende ouderen (en projectleiders) zagen geen relatie tussen 

het project en de gestelde vragen.  

• Het invullen van de vragenlijsten werd als een te grote tijdsinvestering gezien in 

verhouding tot de tijd die de projectleiders en de geïnterviewden in het project zelf 

staken; 

• De vragen werden door sommigen geïnterviewden, ook na uitleg, als te persoonlijk 

en confronterend ervaren. Ze wilden daardoor niet deelnemen aan óf een nulmeting 

óf een nameting óf beide. 

• De projecten zijn op verschillende tijdstippen van start gegaan en kwamen niet 

allemaal in hetzelfde tempo op gang. Aan het einde van het programma Actief Ouder 

Worden kon bij veel projecten (nog) geen eindmeting gedaan worden omdat de 

projecten nog doorliepen. 

 

Begin 2009 is gezamenlijk door MOVISIE en het Oranje Fonds besloten te stoppen met de 

uitvoering van de metingen. Bijlagen 4 en 5 verschaffen inzicht in de manier waarop het 

proces van monitoring is opgezet en geeft ook een aantal resultaten. In plaats van een 

eindmeting bij alle projecten is toen gekozen voor een andere opzet, te weten 

groepsinterviews met deelnemers/vrijwilligers op vijf locaties. Deze groepsinterviews 

moesten vooral inzicht geven in de motivaties van oudere deelnemers/vrijwilligers en in de 

betekenis van deelname voor hen zelf. Bij de selectie van te interviewen locaties is gestreefd 

naar een zo groot mogelijke variatie: een zelfinitiatief, een maatjesproject, een 

trainingsproject, een samenwerkingsproject rondom activiteiten voor ouderen en een initiatief 

met oudere migranten. Met zowel projecten in en buiten de Randstad. De verslagen van 

deze groepsinterviews zijn te vinden in bijlage 2.  
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4.5 Projectondersteuning 

De Actief Ouder Worden projecten waren zelf verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit 

van hun project. Wel ontvingen zij inhoudelijke ondersteuning. Kern van de ondersteuning 

was facilitering door inhoudelijk meedenken, informatie verstrekken en feedback geven, én 

door onderlinge uitwisseling tussen projecten zodat zij gebruik kunnen maken van elkaars 

kwaliteiten, expertise en ervaringen. 

 

De hoofdverantwoordelijkheid van de projectondersteuning lag bij het 

Ondersteuningsbureau. Dat bureau is ingevuld door Christina Mercken van Xina Tekst & 

Support. Met projectondersteuning wilde MOVISIE en Oranje Fonds bewerkstelligen dat 

Actief Ouder Worden dat projecten: 

• Geïnspireerd en enthousiast zijn over hetgeen zij doen. 

• Het gevoel hebben dat wat zij doen ook relevant is voor anderen. 

• Overzicht houden en het doel van het project in het oog houden. 

• Inhoudelijk blijven nadenken over de voortgang en ontwikkeling van het project. 

• Het gevoel hebben dat zij ergens heen kunnen met vragen en problemen. 

• Het gevoel hebben dat zij deel uitmaken van een groter geheel en met dezelfde 

dingen bezig zijn als anderen. 

• Elkaar onderling ondersteunen. 

 

Ondersteunen is een proces dat bestond uit weten wat er gebeurt, meedenken, informatie 

verstrekken en feedback geven en zo af en toe een hart onder de riem steken. Daarbij zijn 

middelen ingezet als een periodieke vragenlijsten (zie bijlage 3), projectbezoeken, 

vraagbaakfunctie en het maken van projectkoppelingen.  

 

‘Vooral het continue en actief meedenken vanuit beide organisaties heb ik bijzonder gewaardeerd.’  

Mieke Bijl, projectleider Vrijwilligerscentrale Utrecht 

 
De projecten vulden ieder kwartaal een voortgangsrapportage in die inzicht gaf in het proces 

en de resultaten van het project. Volgens planning bezocht het ondersteuningsbureau ieder 

project drie maal gedurende de projectperiode: bij aanvang en afronding en eenmaal in de 

loop van het project. Daarnaast werden sommige projecten vaker bezocht op eigen verzoek 

van het project of omdat de voortgangsrapportages daartoe aanleiding gaf. Drie 

projectbezoeken per project was, achteraf gezien, wat weinig om goed de vinger aan de pols 

te houden.  

 

‘Het was vooral fijn om op iemand terug te vallen.’ 

Nel Arends, projectleider Welzijn Rijnwaarden 

 

Projecten konden bij inhoudelijke vragen of problemen hun vraag voorleggen aan het 

ondersteuningsbureau of aan andere projecten via de website. Uitwisseling via de website is 

niet tot stand gekomen. Over het algemeen wisten projectleiders en –uitvoerders het 

ondersteuningsbureau goed te vinden en hebben zij veelvuldig gebruikgemaakt van de 
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vraagbaakfunctie. In twee gevallen is dit minder soepel gelopen. Bij het aantreden van een 

nieuwe projectleider bij de Vrijwilligerscentrale in Utrecht was het voor de nieuwe 

projectleider onvoldoende duidelijk dat zij ook zelf initiatief kon nemen tot contact. En in 

Rijnwaarden is een belangrijke belemmering niet tijdig opgemerkt door de 

projectondersteunster en niet tijdig aangedragen door de projectleiding waardoor het langer 

duurde dan nodig was geweest om het project goed op poten te krijgen.  

 

‘Wat ik vooral waardevol vond aan de projectondersteuning was het regelmatig kunnen delen van ontwikkelingen 

en iemand die helpt om verbanden te leggen, ook met andere projecten. 

Ineke van de Rotte, projectleider Senioren voor ... uw gemeente  

 

Daarnaast was het de bedoeling dat projecten hun eigen kwaliteiten, expertise en ervaring 

zouden inzetten voor anderen en rondom bepaalde vraagstukken of thema’s aan elkaar 

gekoppeld zouden worden. Het ondersteuningsbureau zorgde voor zover mogelijk voor 

passende koppelingen. Die koppelingen zijn maar mondjesmaat tot stand gekomen. Deels 

omdat de projecten zoveel van elkaar verschilden en deels omdat niet alle projecten advies 

tot contact opnemen ook daadwerkelijk uitvoerden vanwege tijds- en werkdruk. Anderen, 

zoals het project in Wijk bij Duurstede, hebben bijzonder veel gebruik gemaakt van de 

ervaringen en materialen die elders zijn opgedaan en ontwikkeld. De projectondersteunster 

verwees niet alleen naar projecten en ervaringen binnen Actief Ouder Worden, maar ook 

naar andere projecten of ervaringen waar projecten direct hun voordeel mee konden doen. 

Van deze informatie is over het algemeen goed gebruik gemaakt. 

 

‘Wat goed was, was dat we regelmatig werden gewezen waar de valkuilen schuilen.’ 

Sandra Hol, projectleider Factor-G, Gouda 

 

De rollen tussen MOVISIE, Oranje Fonds en het ondersteuningbureau waren niet altijd 

helder bij de deelnemende instellingen en organisaties en soms ook niet bij henzelf. Dat is 

o.a. terug te voeren op de grote personele wisselingen (ook bij de lokale projecten) en ook 

wisselingen in rollen. Zo zou de landelijke programmaleider veel meer naar de projecten 

gaan dan feitelijk is gebeurd. Na zijn vrij plotselinge vertrek was het voor de nieuwe 

programmaleider weinig zinvol dat alsnog te doen. 

 

‘Het aantal contactpersonen was onoverzichtelijk en verwarrend.’ 

Annet Gijsman, projectleider Stichting Radius, Leiden/Oegstgeest 

 
Over het algemeen zijn de projecten allemaal zeer te spreken over de werkwijze van 

inhoudelijke ondersteuning. Waarbij moet worden opgemerkt dat die ondersteuning in hun 

ogen zich niet alleen beperkte tot de projectondersteunster maar ook verleend werd door de 

medewerkers van het Oranje Fonds en MOVISIE. De contacten met alle betrokken vonden 

de projecten over het algemeen niet alleen behulpzaam, maar uitermate prettig. Meerdere 

projecten gaven aan de scheiding tussen de rol van projectondersteunster en die van 

subsidieverlener te waarderen. Zij voelden minder terughoudendheid omdat zij niet tevens 

‘bang waren voor een beoordeling door de financier’. 

 



       

 

 
17 

‘De communicatie met het Oranje Fonds en met Christina [projectondersteunster] was prettig. We hadden echt 

het gevoel dat we altijd met een vraag konden komen en we werden altijd weer op de juiste rails gezet. We 

hebben veel praktische tips gekregen. Maar het contact was niet alleen leerzaam, het was ook echt leuk.’ 

Hans van Baal, initiatiefnemer Senioren Hobby Centrum in Mill 

4.6 Website 

De website van Actief Ouder worden is vooral een goed vormgeven site met algemene 

informatie geworden. Het Forum en de onderlinge uitwisseling die we bij aanvang voor ogen 

hadden is niet tot stand gekomen. Het was de bedoeling dat projecten op het forum hun 

nieuws, vragen en ervaringen zouden plaatsen. En dat projecten die met dezelfde vragen 

worstelen of elkaar goed zouden kunnen helpen, elkaar via de site zouden vinden. Dat is niet 

gebeurd. Het forum is nauwelijks gebruikt. Deels heeft dat waarschijnlijk te maken met het 

feit dat de deelnemers niet gewend waren aan interactieve communicatie via internet. Maar 

ook met het feit dat projectleiders vanwege tijds- en werkdruk niet aan toekwamen en er ook 

geen prioriteit aan gaven omdat zij niet helder voor ogen hadden wat het forum henzelf zou 

kunnen opleveren. En ook het eerder gememoreerde grote onderscheid tussen de projecten 

belemmerde een intensieve samenwerking via de website.  

 

Wel is de site een goed instrument gebleken om anderen te informeren over Actief Ouder 

Worden. De directe link en afstemming met de site van het stimuleringsprogramma Zilveren 

Kracht heeft daarbij goed uitgepakt. 
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5. RESULTATEN OP PROGRAMMANIVEAU 

5.1 Inzichten en lessen op programmaniveau 

Met het programma Actief Ouder Worden heeft het Oranje Fonds voor de eerste keer 

programmatisch gewerkt aan het stimuleren en faciliteren van maatschappelijke inzet van 

ouderen in steden, wijken, buurten en dorpen. Voor MOVISIE was het de eerste keer dat zij 

op dit terrein twintig projecten kon volgen die met een financiële bijdrage van een fonds 

projectmatig werkten om de zilveren kracht van ouderen te ontdekken, te erkennen en in te 

zetten. 

Het programma leek in haar opzet veel van een onderzoeksprogramma, maar heeft in de 

uitvoering meer het karakter van een stimuleringsprogramma gekregen. 

 

Het programma heeft te kampen gehad met zeer sterk wijzigende personele bezetting. Het 

NIZW ging na een ingrijpend fusieproces over in MOVISIE. Dat had de nodige personele en 

ook organisatorische consequenties. Ook het Oranje Fonds ontwikkelde zich sterk en zette 

een sterk wisselend team in. Zoals eerder gememoreerd was de projectondersteunster de 

enige persoon die het hele programma heeft meegemaakt. De deelnemende instellingen en 

organisaties hebben daarom met te veel mensen te maken gehad. Hieruit kan de les worden 

geleerd dat in het vervolg met een kleiner vast team moet worden gewerkt. 

 

Het programma heeft een schat aan gegevens opgeleverd over wat werkt en wat niet. Beide 

organisaties zijn er meer en meer van overtuigd geraakt dat er nog een wereld is te winnen 

door meer maatschappelijke inzet van senioren. De samenleving vaart er wel bij wanneer 

senioren hun talenten blijven inzetten en ook voor de senioren levert het veel zelfrespect en 

voldoening op. 

 

‘De potentie die in mensen zit en die zij vrijwillig in willen zetten is geweldig! Er is echt een hoop te halen. Het 

kost veel tijd, maar is de investering meer dan waard.’ 

Ingrid Verhoeven, projectleidster Tijdelijke vriend in Tilburg 

 

Het programma Actief Ouder Worden heeft ook inzichten opgeleverd over de opzet van een 

dergelijk programma. Hoewel het Oranje Fonds en MOVISIE kunnen terugkijken op een 

geslaagd stimuleringsprogramma, kan achteraf wel worden geconstateerd dat de 

verwachtingen over het programma wellicht wat te optimistisch waren. Beide organisaties 

waren bijvoorbeeld erg optimistisch over de werving van de projecten. In de praktijk bleek 

het toch lastiger projecten te vinden die goed pasten bij de programmaopzet. Zo waren er 

maar weinig projecten die de kracht van allochtone ouderen probeerden te benutten en zijn 

er weinig projecten die vanuit ouderen zelf tot stand zijn gekomen. De deelnemende 

instellingen en organisaties dienden een palet van zeer uiteenlopende projecten in. Dat heeft 

zeker zijn charme, maar het maakt de onderlinge uitwisseling en kans om van elkaar te leren 
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kleiner. Een les die daaruit getrokken kan worden, is dat bij een nieuwe programma meer 

focus en gelijksoortigheid in de projecten gewenst is.  

 

De kennisdagen, en daarbinnen met name die met veel kansen voor uitwisseling (zoals de 

bustour), zijn een bijzonder goed gewaardeerd onderdeel van het programma. Dit ondanks 

de grote verschillen tussen de projecten en het feit dat enigszins onduidelijk was voor wie de 

kennisdagen bedoeld waren: actieve vrijwilligers, projectleiders, uitvoerders en/of locale 

samenwerkingspartners. Kijkend naar wat projecten elkaar kunnen bieden, was het 

waarschijnlijk beter geweest om tijdens de kennisdagen onderscheid te maken tussen 

projecten die nog geen tot weinig ervaring hadden met de doelgroep ouderen en projecten 

die daar oude rotten in zijn. Voor de een is alle informatie nieuw, voor de ander al lang 

bekend. Dat maakte uitwisseling soms moeilijk.  

Ieder nieuw programma van deze aard doet er goed aan voldoende tijd in te ruimen 

uitwisseling. Aandachtspunt daarbij is dat de benodigde tijd hiervoor ook in de lokale 

projectplanning wordt opgenomen en dat duidelijk is wie aan de uitwisselingen geacht wordt 

deel te nemen.  

 

De inhoudelijke ondersteuning op lokaal niveau is door de instellingen en organisaties zeer 

gewaardeerd. En heeft in de meeste gevallen, maar niet altijd, het beoogde resultaat gehad. 

Projecten voelden zich gesteund, ontvingen benodigde tips en adviezen, maar konden zich 

soms eigenwijs opstellen en gedane adviezen (herhaaldelijk) naast zich neerleggen. 

 

In de opzet van het programma was een vrij zware monitoring voorzien. Hoewel daar in het 

voortraject door beide organisaties zeer uitvoerig over is gesproken en mede op basis van 

een grondige voorstudie een aanpak was uitgewerkt, bleek die in de praktijk niet te werken. 

Belangrijkste les die hieruit geleerd kan worden is dat een dergelijke monitoring meer 

specialistische kennis vereist om te komen tot een geschikt en bruikbaar meetinstrument.  

 

Een belangrijke constatering is dat de geplande duur van het programma te kort was. De 

werving van deelnemers en de behoeftepeiling bij de ouderen kostte bijna in elk project meer 

tijd dan voorzien. Bij de beoordeling van de projectvoorstellen moet daar scherper op gelet 

worden. Ook het verzelfstandigen en inbedden van een project blijkt een tijdrovende zaak. 

Daar moeten initiatiefnemers vooraf door het Oranje Fonds op worden gewezen. Het is de 

vraag of het beschikbare budget van € 20.000 per project voldoende is om aan alle 

voorwaarden te kunnen voldoen. De uitloop van de projecten is de reden dat het fonds met 

een 15-tal projecten is doorgegaan in het programma Actief Ouder.  

 

Voor MOVISIE heeft Actief Ouder Worden veel inspirerende voorbeelden en kennis 

opgeleverd die zeker zullen worden gebruikt. MOVISIE maakt een deel van de kennis 

beschikbaar via de website Zilveren Kracht. Daarnaast zal veelvuldig gebruik worden 

gemaakt van de inzichten uit de verschillende projecten in het traject ‘Verzilver uw 

gemeente’. In dat traject worden in praktijkwerkplaatsen in verschillende gemeenten kennis 

gedeeld om de participatie van senioren in burgerinitiatieven, zelforganisaties en (Wmo-) 

adviesraden te bevorderen. Met deze aanpak wil men de inzichten en vaardigheden van 
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ambtenaren en andere professionals versterken om vernieuwend vorm te geven aan de 

participatie van ouderen.  

 

Het verspreiden van de opgedane kennis verdient nog wel extra aandacht van zowel 

MOVISIE als het Oranje Fonds, zoals hier onder verder wordt toegelicht.  

 

5.2 Zijn projectenresultaten ook van belang voor andere instellingen?  

Vrij veel projecten hebben resultaten opgeleverd die van belang kunnen zijn voor anderen. 

Het gaat daarbij om zowel succesvolle en gedocumenteerde methodieken (zoals Tijdelijke 

vriend, Senioren voor ... uw gemeente en de training Ongekend Talent), als om ontwikkelde 

materialen (zoals de vragenlijst voor de Zilveren Kracht Centrale). Ook zijn inzichten 

opgedaan over het op cultuur sensibele wijze werven en inzetten van ouderen met een niet 

Nederlandse afkomst bij Prefuru, Pluspunt en Factor-/Impuls. Noemenswaardig is ook de in 

Joure door Miks Welzijn ontwikkelde buurtgerichte - door de projectleider ‘Jehovagetuige van 

het welzijnswerk ’genoemde aanpak - van Samen Westermeer En natuurlijk niet te vergeten 

het meest onder de aandacht gebrachte project Senioren Hobby Centrum. 

 

Dit is maar een selectie van de lokaal geboekte successen en ontwikkelde materialen en 

methodieken die ook elders bruikbaar zouden zijn. 

 

5.3 Verspreiding door de deelnemende instellingen 

De meeste projecten zijn er in geslaagd om hun projecten en resultaten onder de aandacht 

te brengen van locale en regionale media. Het gaat daarbij zowel om kranten, tijdschriften, 

radio en televisie als om diverse websites. Geen van de projecten heeft echter landelijke 

aandacht weten te verkrijgen. Ook zijn er lokale presentaties geweest waarbij bijvoorbeeld 

de wethouder aanwezig was, zijn er posters in abri’s opgehangen, advertenties geplaatst en 

ansichtkaarten, folders en flyers gemaakt en verspreid. Uitschieter doorbij is het Senioren 

Hobby Centrum uit Mill en het project Senioren Amsterdam Nieuw West bouwen aan digitaal 

geheugen. De werkbezoeken die Prinses Maxima aan deze projecten hebben daar zeker bij 

geholpen (zie bijlage 7). Maar ook de zeer proactieve benadering van media door deze 

projecten zelf.  

 

 

Gezien het lokale karakter van de projecten is het niet zo verwonderlijk dat zij geen landelijke 

aandacht hebben ontvangen. Maar, gezien hun succesvolle resultaten, verdienen veel 

projecten, zoals het Surinaams inloopproject Bribi nanga blesi en maatjesproject Tijdelijke 

vriend, zeker landelijke bekendheid en bredere verspreiding in de sector. Dat is tot nu toe 

maar mondjesmaat van de grond gekomen. 

 



       

 

 
21 

5.4 Verspreiding door MOVISIE of het Oranje Fonds 

Kennis en ervaring uit de lokale projecten is via de website Actief Ouder Worden, via de 

website Zilveren Kracht en via de site van het Oranje Fonds verspreid. Omdat veel projecten 

nog niet helemaal zijn toegekomen aan het realiseren van hun doelstellingen en velen 

voortgaan in Actief Ouder, zijn nog maar weinig ervaringen, tips enzovoort geplaatst op de 

website. Er is daarbij tevens te veel verwacht van de projecten. Zij blijken niet de tijd of 

ervaring te hebben, noch de motivatie om opgedane lessen op de website te plaatsen. Een 

meer proactieve aanpak van MOVISIE had dit kunnen voorkomen. 

 

De meest actieve verspreiding is gebeurd via een speciale Actief Ouder Worden rubriek in 

het vakblad Geron, tijdschrift over ouder worden en samenleving. Deze zijn na te lezen op 

de website Actief Ouder Worden. Verder is kennis die in het programma en bij lokale 

projecten is opgedaan verspreid tijdens workshops en studiedagen. Zo is Actief Ouder 

Worden goed gepresenteerd tijdens de afsluitende manifestatie van het programma Zilveren 

Kracht en is het gedachtegoed gepresenteerd tijdens een studiedagen van de Nederlandse 

Vereniging van Gerontologie. 

 

Het lijkt zinvol een selectie te maken van de opgedane inzichten (zie ook paragraaf 6.4) en 

deze te verspreiden via een nog te ontwikkelen publiciteitscampagne. Zowel gemeenten als 

welzijns- en vrijwilligersorganisaties en -instellingen lijken in toenemende mate open te staan 

voor het gedachtegoed van Actief Ouder Worden en zijn op zoek naar inspirerende 

voorbeelden en praktische methodieken en materialen. Het in de sector veel gelezen blad 

Zorg+Welzijn kan hier wellicht een goede rol in vervullen. Daarnaast zouden ook artikelen 

geplaatst kunnen worden in het blad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), 

Tijdschrift voor de Sociale Sector en in bladen van de diverse ouderenorganisaties. Om de 

grote groep ouderen te bereiken, kan ook gedacht worden aan landelijke media met een 

breed bereik, zoals de televisieomroep MAX en tijdschriften als Plus. Omdat portretten en 

beelden van successen goed werken, kan het Oranje Fonds overwegen een film te laten 

maken en deze actief te verspreiden bij omroepen en/of op dvd. 
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6. RESULTATEN OP PROJECTNIVEAU 

6.1 Typering van de projecten 

Bij de selectie is gestreefd naar een goede verdeling over stad en platteland en over drie 

organisatorische contexten (burgerinitiatieven, vrijwilligersorganisaties, professionele 

organisaties). Ook wilde het fonds enkele initiatieven honoreren die zich nadrukkelijk richten 

op maatschappelijke inzet door allochtone senioren. De uiteindelijke selectie is een diverse 

en interessante groep projecten geworden, maar voldeed maar gedeeltelijk aan de vooraf 

gestelde doelen.  

 

Bij de groep geselecteerde projecten zitten projecten in stedelijke en in landelijke gebieden, 

projecten die zich op een kwetsbare groep ouderen richten, projecten voor en door ouderen 

en projecten speciaal voor ouderen die net met pensioen gaan. De meeste projecten worden 

uitgevoerd door een welzijnsorganisatie, maar er zit ook een aantal vrijwilligersorganisaties 

en burgerinitiatieven tussen. Het aantal burgerinitiatieven is echter beperkt (Senioren Hobby 

Centrum, Prefuru en Impuls als samenwerkingspartner van  Factor-G) evenals het aantal 

projecten dat zich (ook) richt op oudere migranten (Prefuru,  Factor-G/Impuls en Pluspunt). 

Dit heeft vooral te maken met het geringe aantal aanmeldingen van dergelijke projecten. 

 

Veel projecten richtten zich op het organiseren van ontmoetingsactiviteiten voor en door 

ouderen. De inzet van jonge vitale ouderen voor meer kwetsbare oudere ouderen is een veel 

voorkomend thema onder de projecten. Evenals de inzet van ouderen om andere ouderen te 

stimuleren tot vrijwillige inzet of maatschappelijke participatie. Voor veel projecten betekende 

deelname aan Actief Ouder Worden een verandering van aanpak: van het bieden van kant 

en klare activiteiten (ouderen als zorg- en/of welzijnsconsument benaderen) naar het 

mobiliseren en faciliteren van ouderen (ouderen als competente actieve burgers benaderen). 

Drie projecten (die van Pluspunt, Eigenwijks en Stichting Meerwaarde) richtten zich op de 

ontwikkeling en uitvoering van een training of cursus om zo maatschappelijke participatie te 

stimuleren. Anderen (die van Miks Welzijn, Stichting Welzijn Rijnwaarden en Stichting 

Welzijn Ouderen Barendrecht) maakten gebruik van huisbezoeken door de professional of 

ouderen zelf. Enkele projecten (waaronder die van Miks Welzijn, Stichting Welzijn Ouderen 

Wijk bij Duurstede en Stichting Divers) hadden een sterke buurtgerichte benadering. Het 

doel van deze projecten was om wensen van oudere en de buurt te achterhalen en 

initiatieven door ouderen te stimuleren. Twee projecten (die van Stichting de Regenboog en 

ANBO/Contour) werkten met het buddy/maatjesconcept. Andere projecten (die van Stichting 

CliëntenBelang Utrecht/Senia en de Vrijwilligerscentrale Utrecht) waren er vooral opgericht 

koppelingen tot stand te brengen tussen vraag en aanbod rondom vrijwilligerswerk door 

ouderen.  

 

Enkele projecten springen er uit omdat zij sterk verschillen van de anderen wat betreft opzet, 

inhoud of doelgroep. Zo is het project Zilveren Kracht in inloophuizen en buddyzorg van 
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Stichting de Regenboog onderscheidend omdat het er naar streeft ouderen te 

enthousiasmeren voor een sector (verslavingszorg) waarin weinig oudere vrijwilligers 

werkzaam zijn. Zij waren dan ook de enige organisatie die geheel geen ervaring had met de 

doelgroep ouderen. Het project Zilveren Kracht Centrale onderscheidt zich omdat het als 

enige volledig gespitst was op het stimuleren van nieuwe burgerinitiatieven onder ouderen. 

En het project Veur Mekaar van Trimaran in Denekamp is het enige project dat een 

bijzondere samenwerking tot stand bracht tussen alle negentien maatschappelijke 

organisaties met een activiteitenaanbod voor senioren in Denekamp. Het project De 

Buurtkamer van De Kamers in Amersfoort onderscheidde zich als enige project in een Vinex-

wijk en het project Actief anders, Anders actief van Stichting Meerwaarde omdat als enige 

project gericht op oudere werknemers. Helaas zijn juist deze twee projecten niet tot stand 

gekomen. Drie andere projecten, Samen Westermeer van Miks Welzijnsorganisatie in Joure, 

Ongekend Talent van Pluspunt in Rotterdam en het Senioren Hobby Centrum in Mill 

onderscheidden zich door hun zeer enthousiaste, competente projectleiding en bijzonder 

succesvolle uitvoering en resultaten.  

 

6.2 Beoordeling uitgevoerde projecten 

Op basis van de rapportages, werkbezoeken, eindgesprekken en groepsinterviews zijn de 

projecten door de projectondersteunster beoordeeld. Onafhankelijk daarvan gaf ook het 

Oranje Fonds een oordeel. De meningen over de projecten komen over het algemeen zeer 

goed overeen.  

 

Projectnaam 

 

Waardering 

MOVISIE 

Waardering 

Oranje 

Fonds 

1. Een tijdelijke vriend (ANBO/Contour) 7,5 7,5 

2. Senioren voor … uw gemeente? (St. CliëntenBelang/Senia) 7 7 

3. Een goede buur is beter dan een verre vriend (St. Divers) 7,5 7 

4. Senioren Amsterdam Nieuw West bouwen aan een digitaal geheugen 

(Eigenwijks) 

5,5 7 

5. Dagopvang voor en door ouderen in Korte Akkeren (Factor-G/Impuls) 6 6 

6. De buurtkamer (De Kamers) 4 3 

7. Actief anders, anders actie (St. Meerwaarde) 4 4 

8. Samen Westermeer (Miks Welzijn) 9 9 

9. Ongekend Talent (Pluspunt) 9 9 

10. Inloopproject Bribi nanga Blesi voor Surinaamse ouderen (Prefuru) 8,5 8,5 

11. Zilveren Kracht Centrale Leiden/Oegstgeest (Radius) 7,5 7 

12. Zilveren kracht in inloophuizen en de buddyzorg (St. de Regenboog) 7 8 

13. Senioren Hobby Centrum 9 9 

14. Senioren Participatie Aalanden / SPA (Travers) 7 5 

15. Veur Mekaar (Trimaran) 8 8 

16. de Zilveren Match (Vrijwilligerscentrale Utrecht) 8 8 
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17. Nieuw elan in gemeenschapsruimtes (St. Welzijnswerk Hoogeveen) 5 5 

18. Activerend Huisbezoek 65 plus / Project vrijwilligershulp in dorpen en 

steunpunten (St. Welzijn Rijnwaarden) 

7,5 7,5 

19. Barendrecht (be)zoekt (St. Welzijn Ouderen Barendrecht) 7,5 7 

20. Activeren 55+ers in de wijk Engk/Binnenstad (St. Welzijn Ouderen 

Wijk bij Duurstede) 

5 - 

 
Slechts bij twee projecten is er sprake van een verschil van mening. Het Oranje Fonds 

beoordeelde het project Senioren Amsterdam Nieuw West bouwen aan een digitaal 

geheugen als ruim voldoende, terwijl de projectondersteunster het project een juist net niet 

voldoende geeft. Bij het project Senioren Participatie Aalanden is dat precies andersom.  

 

Kijkende naar de gemiddelde score komt een zeer positief beeld naar voren. Van de 

projecten deed 30% het goed tot uitstekend, 50% scoorde voldoende tot ruim voldoende en 

20% procent presteerde zwak tot onvoldoende.  

15 projecten (75%) zijn voortgezet in het vervolgtraject Actief Ouder. 

 

6.3 De projecten in vogelvlucht  

De instellingen die projectvoorstellen indienden bij het Oranje Fonds in het kader van Actief 

Ouder Worden gaven alle een eigen invulling aan de door het Fonds genoemde doel. Dit 

doel was het activeren van ouderen om maatschappelijk actief te zijn. Om meer zicht te 

krijgen op de uitgevoerde projecten volgt een overzicht met een korte typering van de 

projecten en hun geplande activiteiten. Uitvoerige informatie over de projecten is te vinden 

op de site van Actief Ouder Worden (www.actiefouderworden.nl). Een meer uitvoerige 

beschrijving van het verloop van de projecten en de mate waarin zij hun resultaten 

daadwerkelijk behaalden is te vinden in de individuele projectevaluaties (bijlage 1).  

 

1. Een tijdelijke vriend 

Organisatie: ANBO / Contour 

Locatie: Tilburg 

Een maatjesproject waarin jongere ouderen (55+) gedurende een jaar sociale, emotionele 

en praktische steun bieden aan ouderen die tijdelijk uit balans zijn. 

 

2. Senioren voor … uw gemeente? 

Organisatie: Stichting CliëntenBelang Utrecht (i.s.m. Senia) 

Locatie: Houten en Woerden 

Inwoners van 62 jaar worden door de gemeente uitgenodigd voor een lokale conferentie 

waar zij kennis kunnen maken met het diverse aanbod aan vrijwilligerswerk en -organisaties 

in hun gemeente. Doel is om hen hiermee te interesseren voor vrijwilligerswerk.  

 

3. Een goede buur is beter dan een verre vriend 

Organisatie: Stichting Divers 
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Locatie: Den Bosch 

Oudere bewoners in de sterk vergrijzende flatgebouw Meander met elkaar in contact 

brengen en activiteiten voor en door hen organiseren in de nabije omgeving. Met als doel de 

sociale netwerken van de ouderen in het wooncomplex te verstreken door middel van 

contacten, activiteiten en burenhulp.  

 

4. Senioren Amsterdam Nieuw West bouwen aan een digitaal geheugen 

Organisatie: Eigenwijks (i.s.m. Geheugen van West) 

Locatie: Amsterdam 

Het ontwikkelen en implementeren van een (les)methode, waarbij senioren Ieren zelfstandig 

een bijdrage te leveren in de vorm van een verhaal en foto aan het digitale platform 

www.geheugenvanwest.nl. 

 

5. Dagopvang voor en door ouderen in Korte Akkeren 

Organisatie: Factor-G (i.s.m. Stichting Impuls) 

Locatie: Gouda 

Het organiseren van dagopvang met een activiteitenprogramma voor en door oudere 

Marokkaanse wijkbewoners. Doel is om de dagopvang en activiteiten op termijn uit te 

breiden naar alle oudere wijkbewoners en samenwerking te stimuleren tussen oudere 

allochtone en autochtone wijkbewoners.  

 

6. De Buurtkamer 

Organisatie: De Kamers 

Locatie: Amersfoort 

Een Buurtkamer voor ouderen in de nieuwe Vinex-wijk Vathorst om te zorgen dat zij 

voldoende sociale contacten en activiteiten hebben in hun nieuwe wijk.  

 

7. Actief anders, anders actief 

Organisatie: Stichting Meerwaarde 

Locatie: Hoofddorp 

Oudere werknemers via de nieuw te ontwikkelen cursus Actief anders, anders actief 

mobiliseren om hun levenservaring om te zetten in maatschappelijke inzet die ten goede 

komt aan (kwetsbare) individuen/groepen in de maatschappij. En hen zo op weg helpen naar 

hun volgende levensfase. 

 

8. Samen Westermeer 

Organisatie: Miks Welzijn 

Locatie: Joure 

Senioren (60+) via huisbezoeken en straatgesprekken stimuleren om zich in te zetten voor 

maatschappelijke doelen en zo de sociale cohesie en de participatie in de wijk vergroten. 

 

9. Ongekend Talent 

Organisatie: Pluspunt 

Locatie: Rotterdam 
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De ontwikkeling en uitvoering van de training Ongekend Talent een cursus door ouderen van 

diverse etnische achtergronden voor ouderen van diverse etnische achtergronden. De 

cursus is er opgericht senioren hun eigen mogelijkheden en competenties in kaart te laten 

brengen en hen te stimuleren deze in te zetten door maatschappelijk actief te worden.  

 

10. Inloopproject Bribi nanga Blesi voor Surinaamse ouderen  

Organisatie: Stichting Prefuru 

Locatie: Rotterdam 

Het inloopproject Bribi nanga blesi (vertrouwen en geloof) is een ontmoetingsplek specifiek 

voor oudere Surinamers. Het doel is om actief ouder worden te stimuleren en zo langer 

zelfstandig wonen mogelijk te maken en vereenzaming te verminderen. Deelnemers worden 

ook gestimuleerd mee te doen aan buurt- en wijkinitiatieven.  

 

11. Zilveren Kracht Centrale 

Organisatie: Radius 

Locatie: Leiden en Oegstgeest 

De Zilveren Kracht Centrale spoort senioren (zowel groepen als individuen) op die 

maatschappelijk actief willen worden, helpt om hun wensen en ideeën op tafel te krijgen, 

stimuleren hen bij de start van hun initiatief, brengt hen in contact met anderen en 

ondersteunt hen met aanbod op maat. Het is expliciet de bedoeling dat het initiatief van de 

senioren zelf komt en dat zij er zelf verantwoordelijk voor blijven.  

 

12. Zilveren kracht in inloophuizen en de buddyzorg 

Organisatie: Stichting de Regenboog inloophuizen 

Locatie: Amsterdam 

Het aantal 55+ vrijwilligers binnen de daklozenopvang bij inloophuizen en de buddyzorg 

verdubbelen middels een specifieke wervingscampagne.  

 

13. Senioren Hobby Centrum 

Organisatie: Senioren Hobby Centrum 

Locatie: Mill 

Ouderen ondersteunen ouderen bij het gezamenlijk uitvoeren van hobby’s.  

Het Hobby Centrum is per definitie geen cursuscentrum, deelname is vrijblijvend en bij de 

activiteiten is altijd een vrijwilliger aanwezig met veel kennis van de hobby. Sociale 

ontmoeting staat altijd voorop. 

 

14. Senioren Participatie Aalanden (SPA) 

Organisatie: Travers 

Locatie: Zwolle 

Het ondersteunen van de opzet en beheer van een zondagmiddaginitiatief op wijkboerderij 

de Eemhoeve in de wijk Aalanden te Zwolle. Waarbij activiteiten voor kwetsbare ouderen 

worden ontwikkeld en uitgevoerd door vitale ouderen.  

 

15. Veur Mekaar 

Organisatie: Trimaran Dinkelland (i.s.m. Stichting Welzijn Ouderen Dinkelland) 
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Locatie: Denekamp 

Het creëren van ‘noaberschap’ nieuwe stijl door bestaande activiteiten voor ouderen te 

inventariseren en op elkaar af te stemmen. En waar behoefte is ontmoetingsactiviteiten voor 

en door ouderen te ontwikkelen.  

 

16. De Zilveren Match 

Organisatie: Vrijwilligerscentrale Utrecht 

Locatie: Utrecht 

Vrijwilligersorganisaties en jonggepensioneerden samenbrengen. Doel is om jong 

gepensioneerden enthousiast te krijgen voor het vrijwilligerswerk en vrijwilligersorganisaties 

te tonen welk potentieel aan mogelijkheden de generatie ‘jong gepensioneerden’ biedt voor 

het vrijwilligerswerk.  

 

17. Nieuw elan in gemeenschapsruimtes 

Organisatie: Stichting Welzijnswerk Hoogeveen 

Locatie:Hoogeveen 

De gemeenschapruimtes van bestaande ouderencomplexen in de gemeente Hoogeven een 

nieuw elan geven van een bruisend centrum voor de omgeving en haar bewoners met 

activiteiten door "jonge" ouderen voor ouderen en een samenhangend dienstenaanbod van 

de domeinen zorg, wonen en welzijn. 

 

18. Activerend Huisbezoek 65 plus / Project vrijwilligershulp in dorpen en steunpunten 

Organisatie: Stichting Welzijn Rijnwaarden - Ouderenwerk 

Locatie: Herwen, Gemeente Lobith 

Het voeren van huisbezoeken bij 65-jarigen in Herwen om hen te stimuleren tot 

maatschappelijke inzet. En de oprichting van een Steunpunt vrijwilligerswerk in Herwen waar 

ouderen kunnen langskomen voor informatie, advies en gezelligheidsactiviteiten.  

 

 

 

19. Barendrecht (be)zoekt… 

Organisatie: Stichting Welzijn Ouderen Barendrecht 

Locatie: Barendrecht 

Eenzame ouderen (55 tot 70 jaar) activeren tot vrijwilligerswerk middels eenmalig 

huisbezoek van anderhalf uur door oudere vrijwilligers.  

 

20. Activeren 55+ers in de wijk Engk/Binnenstad 

Organisatie: Stichting Welzijn Ouderen Wijk bij Duurstede 

Locatie: Wijk bij Duurstede 

Een wijkgerichte aanpak voor de wijk de Engk waarbij jongeren senioren (55-65 jaar) worden 

gestimuleerd tot buurtgericht vrijwilligerswerk om zo de wijk te verlevendigen. 
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6.4 Inzichten ten aanzien van het maatschappelijk activeren van ouderen 

De twintig projecten van Actief Ouder Worden zijn zeer diverse in aanpak, doel en 

doelgroep. Dat maakt het lastig om de gouden tip of les te distilleren uit de ervaringen van de 

projecten. Desondanks zijn er lijnen die door meerdere projecten lopen en die inzicht geven 

in de mogelijkheden en belemmeringen rondom het maatschappelijk activeren van ouderen. 

 

Opvallend is het succes van de ‘ouderen voor ouderen’ aanpak. In meer dan de helft van de 

projecten is sprake van (vitale) ouderen die zich inzetten voor (kwetsbare) ouderen. In 

velerlei vormen: ouderen die een training geven aan andere ouderen en hen zo helpen hun 

talenten te ontdekken (Pluspunt), ouderen die activiteiten en inlopen voor andere ouderen 

organiseren en begeleiden (Divers, Travers, Welzijn Rijnwaarden), ouderen die 

huisbezoeken afleggen (Stichting Welzijn Ouderen Barendrecht) of als buddy optreden voor 

andere ouderen (Anbo/Contour) en groepen ouderen die op buurtniveau initiatieven 

bedenken die de buurt als geheel ten goede komen (Miks Welzijn en Stichting Welzijn 

Ouderen Wijk bij Duurstede).  

 

Het belang van een actieve inzet en persoonlijke betrokkenheid van ouderen bij het project 

reikt verder dan zich als vrijwilliger inzetten ten behoeve van anderen. Zo levert oudere 

vrijwilligers doelbewust inzetten als ambassadeur van het project en betrekken bij de werving 

zeer goede resultaten. Telkens weer blijkt dat ouderen activeren het beste gaat via 

persoonlijk contact. Overal komen vrijwilligers vooral binnen omdat ‘ze gevraagd zijn.’ 

Oudere hebben een breed netwerk onder de eigen doelgroep en weten elkaar te vinden en 

aan te spreken. Zij kennen het project goed en kunnen het beste enthousiasme overdragen. 

Dit kan op verschillende manieren, variërend van meedenken over de publiciteitscampagne 

en hoe ouderen aan te spreken (de Regenboog) en zelf actief op pad gaan om te werven 

(Travers en Stichting Welzijn Ouderen Barendrecht) tot zeer laagdrempelig andere ouderen 

vrijblijvend meenemen naar een activiteit (Factor-G/Impuls en Divers).  

Dit vereist wel enige investering van de instelling of organisatie. Ten eerste moeten ouderen 

aangesproken worden op hun medeverantwoordelijkheid voor het project en specifiek 

gevraagd worden om mee te helpen. Ten tweede hebben zij veelal enige ondersteuning 

nodig in de vorm van goede materialen (zoals folders om uit te delen) en 

deskundigheidsbevordering (waar en hoe kun je mensen het beste aanspreken). En 

natuurlijk niet te vergeten vertrouwen in het kunnen van deze ouderen en waardering voor 

de verrichtte wervingswerkzaamheden. 

 

‘We maakten met de kookgroep hapjes en gingen dan met z’n allen langs bij onder meer het verzorgingshuis om 

ze uit te delen en de ouderen daar uit te nodigen om ook naar het theehuis te komen op zondag.’ 
Tamara Stoute, projectleider Travers, Zwolle 

 

Een andere succesvol gebleken aanpak is – op een ander niveau – het koppelen van 

ouderen met interesse in vrijwilligerswerk met organisaties die op zoek zijn naar oudere 

vrijwilligers. Zowel Senioren voor ... uw gemeente als de Zilveren Match zorgden voor zulke 

koppelingen. Het succes van deze projecten laat zien dat vraag en aanbod rondom oudere 

vrijwilligers elkaar nog lang niet altijd gemakkelijk weten te vinden. Veel ouderen willen wel 
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iets doen, maar weten niet wat of waar. Belangrijk aandachtspunt bij deze aanpak is dat er 

niet alleen informatie wordt verspreid naar ouderen toe over mogelijkheden voor 

vrijwilligerswerk. Maar dat organisaties die oudere vrijwilligers zoeken ook enige informatie 

en deskundigheidsbevordering ontvangen op dit gebied zodat zij er ook daadwerkelijk in 

slagen ouderen zowel te vinden als te binden. Een koppeling tussen vraag en aanbod is 

namelijk niet altijd evident. Zo ontdekte men bijvoorbeeld in Barendrecht waar veel ouderen 

wel geïnteresseerd bleken in vrijwilligerswerk, maar niet in de taken waarvoor de Stichting 

Welzijn Ouderen vrijwilligers zochten.  

 

Opvallende ontdekking is ook dat het stimuleren van burgerinitiatieven onder ouderen veelal 

minder inzet vereist dan werd verwacht. De Zilveren Kracht Centrale in Leiden/Oegstgeest 

laat zien dat ouderen vooral iemand nodig hebben die hen vraagt wat zij willen, hun wensen 

en vermogens helpt achterhalen en hen gedurende het initiatief een hart onder de riem 

steekt. Dat bleek ook uit de meer buurtgerichte projecten van Miks Welzijn in Joure en de 

Stichting Welzijn Ouderen Wijk bij Duurstede waar straatgesprekken of buurtdenktanks al 

snel leidden tot praktische initiatieven die door bewoners zelf werden ontwikkeld. Daar waar 

ouderen praktische steun nodig hebben bij hun eigen initiatieven, kan die steun vaak worden 

gevonden bij andere vrijwilligers. Een belangrijke taak van de Zilveren Kracht Centrale was 

dus niet om ouderen praktisch te ondersteunen, maar om vrijwilligers met ‘trekkracht’ of met 

specifieke vaardigheden te koppelen aan vrijwilligers met een concreet idee maar 

onvoldoende trekkracht of expertise. Dit idee van het koppelen van ouderen die ‘iets willen 

doen’ aan ouderen die ‘een idee hebben’ lijkt veelbelovend en kan breder uitgewerkt worden. 

De vragenlijst die de Zilveren Kracht Centrale hiervoor heeft ontwikkeld zal in ieder geval 

gebruikt worden bij het vervolg van het project in Wijk bij Duurstede. Het zou interessant zijn 

om deze aanpak ook elders te testen. 

De grootste uitdaging bij het stimuleren van burgerinitiatieven ligt dan ook niet bij de 

praktische ondersteuning van de ouderen zelf, maar meer bij de interne werkwijze, visie en 

beleid van de organisatie en de gemeente. Omdat men nog niet weet wat de vraag zal zijn, 

is het bijzonder moeilijk om in te schatten of men wel of niet die vraag zal kunnen 

ondersteunen. Zoals bij de Zilveren Kracht Centrale werd opgemerkt: ‘We gingen we wisten 

nog niet wat doen voor we wisten nog niet wie.’ Dit kan ook een probleem opleveren bij het 

werven van financiering. Tevens kan deze vraaggerichte werkwijze leiden tot spanning 

binnen de organisatie omdat de vraag niet past binnen de reguliere werkzaamheden, bij het 

beleid van de organisatie of gemeente of binnen het financieringssysteem. Met dat laatste 

zal de inloop voor Surinaamse ouderen van Prefuru te maken krijgen met de veranderingen 

binnen de AWBZ: er is vraag naar activiteiten, maar de meeste ouderen nemen niet op 

indicatie deel waardoor financiering voor hen zal komen te vervallen. De consequenties van 

deze AWBZ wijzigingen voor met name kwetsbare ouderen, zoals oudere migranten, 

verdienen aandacht. Tevens zullen gemeenten en welzijnsorganisaties vaker geconfronteerd 

worden met het vraagstuk wat te doen met burgerinitiatieven van ouderen. Vanuit de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo) willen zij immers burgerinitiatieven stimuleren, maar 

zij lijken nog geen antwoord te hebben op de vraag wat te doen als die initiatieven niet 

aansluiten bij de eigen beleidsprioriteiten of geplande activiteiten? 
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‘De projectleider stelde altijd de vraag van de oudere centraal. Hierdoor deed zij werkzaamheden die voorheen 

niet direct binnen Radius een plek zouden krijgen. Tot dan werden initiatieven die geen betrekking hadden op de 

terreinen zorg en welzijn altijd doorverwezen. Maar nu was het doel 55-plussers bij hun eigen initiatieven. Dat 

betekende dus ook initiatieven ondersteunen die niet binnen de welzijnsorganisatie passen of vrijwilligers ‘bij de 

concurrent’ onderbrengen.’ 

 

Annet Gijsman, projectleider Zilveren Kracht Centrale, Radius in Leiden/Oegstgeest 

 

Verder blijkt de samenwerking tussen burgerinitiatieven / vrijwilligersorganisaties van 

ouderen en professionele organisaties de nodige uitdagingen met zich mee te brengen. Bij 

meerdere projecten was het de professionele organisatie niet gemakkelijk de 

samenwerkende vrijwilligersorganisatie als volwaardige partner te zien en te behandelen. Dit 

was onder meer het geval bij de samenwerking tussen professionele welzijnsorganisatie 

Factor-G en zelforganisatie van Marokkaanse wijkbewoners Impuls, tussen Surinaamse 

vrijwilligersorganisatie Prefuru en zorgverlener Zorg Compas en tussen professionele 

welzijnsorganisatie Eigenwijks en vrijwilligersorganisatie Geheugen van West. Zeker 

wanneer de professionele organisatie op enigerlei wijze ook ondersteuning moet bieden aan 

de vrijwilligersorganisatie, lijkt het moeilijk nog vertrouwen te hebben in de competenties van 

de ander en deze voldoende serieus te nemen. Dit is een bijzonder belangrijk aandachtspunt 

omdat het succes van deze drie projecten juist ligt bij de betrokkenheid van de doelgroep 

zelf. En ook omdat bij andere projecten, zoals het Senioren Hobby Centrum, het nodig blijkt 

om ondersteuning te vragen aan de lokale welzijnsorganisatie. De ervaringen elders leren 

dat men er hier voor zal moeten waken dat de professionals het project niet te veel 

overnemen of naar zich toe trekken. 

 

Samenwerking valt sowieso niet in alle gevallen mee. Het bleek lang niet altijd makkelijk 

andere maatschappelijke organisaties te overtuigen van het belang van een project of van 

deelname aan het project. Meerdere projecten zijn dan ook gestrand in het stroperige proces 

van samenwerkingspartners werven. Dat was zeker het geval bij Welzijnswerk Hoogeveen, 

Welzijn Ouderen Wijk bij Duurstede en Meerwaarde in Hoofddorp. Deels had dit te maken 

met langzame processen bij de partners en projectleiders die zich blind staarden op de 

samenwerking en het overige project daardoor verwaarloosden (Hoogeveen en Wijk bij 

Duurstede). En deels omdat de welzijnsprofessionals niet in staat bleken om de taal van de 

ander te spreken. Zoals het geval was van Meerwaarde waar het welzijnswerk de 

werkgeversorganisaties niet met de juiste toon wist te benaderen. In sommige gevallen 

konden mogelijke samenwerkingspartners zelfs een project gedeeltelijk saboteren. Zoals het 

geval was in Zwolle waar het Welzijnswerk ouderen de activiteiten van Travers niet als 

aanvulling zagen op hun werkzaamheden, maar als concurrentie. Niet alleen werkten zij niet 

mee, maar zij verzetten zich er zelfs tegen. Hierdoor kwam het voor dat ouderen die in 

principe interesse hadden in de activiteiten niet kwamen omdat ‘ze dat niet konden maken 

ten opzichte van de stichting welzijn ouderen’. Anderzijds kan goede samenwerking enorm 

bijdragen aan het succes van het project, zoals de projecten van Pluspunt in Rotterdam en in 

Denekamp laten zien. Daar waar samenwerking tot stand komt, zoals bij deze twee 

projecten, blijkt daar intensief in geïnvesteerd te zijn. Vooral Denekamp is in dit geval 
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inspirerend omdat men daar negentien  maatschappelijke organisaties die activiteiten voor 

ouderen organiseren bij elkaar wisten te brengen! 

 

‘Sommige welzijnsorganisaties zitten erg op slot en het kost moeite hen zover te krijgen zich opener op te stellen 

voor bepaalde doelgroepen.’  

Guler Toprak, projectassistent Ongekend Talent, Pluspunt Rotterdam 

 

Uit meerdere projecten blijkt dat het bijzonder moeilijk is sociaal geïsoleerde ouderen aan te 

spreken. Nog los van het feit dat het bereiken van deze ouderen al een uitdaging is, blijken 

ouderen er bijzonder gevoelig voor te zijn om als ‘zielig’ te worden bestempeld. Het project 

Tijdelijke Vriend van Anbo/Contour besloot daarom bijvoorbeeld om niet ‘eenzame ouderen’ 

aan te spreken maar ouderen ‘die tijdelijk uit balans zijn’. Ook het woord ouderen of senioren 

kan afstoten. Zo zijn er aanwijzingen bij Stichting CliëntenBelang/Senia dat de titel Zilveren 

kracht voor uw gemeente tot een betere opkomst leidt dat de titel Senioren voor ... uw 

gemeente. En bij de Regenboog werd al snel duidelijk dat potentiële oudere vrijwilligers niet 

zaten te wachten op een specifieke wervingscampagne voor ouderen, maar het beste 

bereikt konden worden via een algemene werving met toevoeging dat vooral mensen met 

levenservaring / 55+’ers van harte welkom zijn. De angst om als ‘zielig of eenzaam’ te 

worden bestempeld kan een drempel zijn voor deelname aan activiteiten. Verschillende 

projecten hebben (onbedoeld) ontdenkt dat het kan lonen een ander motivatie voor bezoek 

te geven. Bij het project Een goede buur is beter dan een verre vriend van Stichting Divers 

kwamen veel ouderen in instantie langs voor de klussenmap, niet voor de koffiemiddag. En 

in het dorpje Herwen, Rijnwaarden helpt het dat het steunpunt en de gezelligheidsactiviteit 

één zijn. Mensen komen binnen met een praktische vraag, maar als ze er toch zijn, kunnen 

ze best een kopje koffie drinken en meedoen.  

 

‘Bewoners die wat huiverig waren om naar activiteiten of koffiemiddagen te gaan, kwamen wel langs om ‘even in 

de map te bladeren’ en als ze er toch waren konden ze best wel even een kopje koffie drinken als iemand dat 

aanbood.’ 

Anita Putters, projectleider Divers, Den Bosch 

 

Wat evenmin makkelijk bleek, is ouderen activeren om mee te werken aan de opzet van een 

nieuwe activiteit. Pioniers zijn zeldzaam, ook onder ouderen. Voor velen is het moeilijk zich 

een voorstelling te maken van wat een nog op te zetten project concreet zal zijn en wat 

mogelijk taken kunnen zijn. Dit was ondermeer het geval bij de projecten Senioren 

Participatie Aalanden in Zwolle en Een goede buur is beter dan een verre vriend in Den 

Bosch. Beide projecten liepen vertraging op doordat eerst geprobeerd werd een groep 

ouderen te vinden om de activiteiten te bedenken, te ontwikkelen en uit te voeren. 

Uiteindelijk hebben op beide locaties de projectleiders besloten concreet te beginnen met 

open koffiebijeenkomsten en de bezoekers en andere ouderen pas als dat liep uit te nodigen 

om meer te doen. Die aanpak werkte in beide gevallen zeer goed. Toen het eenmaal liep, 

konden ouderen zich een betere voorstelling maken van wat hun taken en rollen kunnen zijn. 

Deze aanpak waarin ouderen eerst worden uitgenodigd als consument bij een activiteit en 

pas later worden gestimuleerd zelf verantwoordelijkheid of meer taken op zich te nemen, 

werd op veel projecten toegepast: naast de twee eerder genoemde projecten bij de 
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dagopvang voor Marokkaanse ouderen (Factor-G/Impuls), inloopproject Surinaamse 

ouderen (Prefuru), Senioren Hobby Centrum, Veur Mekaar (Trimaran) en steunpunt 

vrijwilligershulp Herwen (Welzijn Rijnwaarden).  

 

‘Vraag mensen eerst om een kopje koffie te komen drinken en pas later om koffie voor anderen in te schenken.’ 

Christina Mercken, projectondersteunster Actief Ouder Worden 

 

Het organiseren van activiteiten in het weekend is een vraagstuk dat bij meerdere projecten 

opkomt. Er blijken over het algemeen weinig activiteiten voor ouderen georganiseerd te zijn 

in het weekend. Waar op dinsdag op drie locaties koffiebijeenkomsten worden 

georganiseerd, is van vrijdag tot en met zondag niets te doen. De weekenden kunnen voor 

de meer sociaal geïsoleerde ouderen daardoor bijzonder lang duren. Tegelijk willen ouderen 

zich vaak niet committeren aan activiteiten in het weekend, omdat juist dan de 

(klein)kinderen op bezoek zouden kunnen komen. Succesvolle weekendactiviteiten zijn 

daarom laagdrempelig en vrijblijvend (zoals koffie-inloop van Travers). Daarnaast zouden 

dergelijke activiteiten ook een intergenerationeel karakter kunnen hebben zodat het ook 

aantrekkelijk is om met de (klein)kinderen er naar toe te gaan. 

 

De combinatie van en jongeren met ouderen was bij geen onderdeel van de deelnemende 

projecten. Desondanks hebben verschillende projecten bij toeval ontdekt wat de waarde kan 

zijn van een intergenerationele insteek. Bij Travers worden jonge stagiaires bijvoorbeeld 

gekoppeld aan ouderen die een activiteit willen opzetten. Samen zorgen zij voor alles wat 

komt kijken bij de organisatie van een nieuwe activiteit. En bij Divers bleek de aanwezigheid 

van jongeren op leer-werkplekken in de boerderij waar de activiteiten plaatsvonden een 

bijzondere dimensie te geven aan het project en door de ouderen gewaardeerd te worden. 

Bij andere projecten bleek dat de beperking tot de doelgroep ouderen onnodig was en 

uitbreiding naar jongere generaties het project ten goede kwam, zoals bij het project 

Tijdelijke vriend van Anbo/Contour. Tenminste wat de cliënten betreft. Het feit dat de tijdelijke 

vrienden ouder zijn en meer levenservaring hebben, heeft volgens de deelnemers 

weldegelijk meerwaarde (zie citaat hieronder). Deze ervaringen geven aan dat bij het 

activeren van ouderen explicieter nagedacht kan worden over een intergenerationele 

aanpak. Met die kanttekening dat bij sommige projecten juist het feit dat het project zich 

beperkte tot de oudere generaties een meerwaarde had voor de deelnemers, zoals bij de 

training Ongekend Talent van Pluspunt en het Senioren Hobby Centrum in Mill, waar 

ouderen zich onder elkaar meer op hun gemak voelen.  

 

‘Senioren verdienen net als jongeren een eigen hangplek.’ 

 

Deelnemer Senioren Hobby Centrum in Mill 

 

‘Ik heb liever geen dertiger als tijdelijke vriend. Absoluut niet. Bij zo’n jong iemand kan ik niet met mijn verdriet 

aankomen. Die hebben de levenservaring niet om met zoiets om te gaan.’ 

 

Cliënt project Tijdelijke vriend, Anbo/Contour in Tilburg 

 



       

 

 
33 

Uit de vijf groepsinterviews kwam een zeer duidelijk beeld naar voren van de motivaties van 

ouderen om zich maatschappelijk in te zetten. Vooral opvallend was de eensgezindheid van 

de ouderen per project. Dit wijst er op dat iedere project een andere aansluit bij een 

specifieke behoefte/wens/motivatie van ouderen. Bij het Senioren Hobby Centrum in Mill 

deden ouderen bijvoorbeeld vooral mee vanwege het sociale contact. De belangrijkste reden 

om mee te doen was ‘lekker bezig zijn met anderen’. Bij Ongekend Talent waren de oudere 

trainers vooral gemotiveerd door de wens kennis te kunnen overdragen. Bij Tijdelijke vriend 

wilden de vrijwilligers vooral ‘iets voor een ander betekenen’. En bij Senioren Amsterdam 

Nieuw West bouwen aan digitaal geheugen speelde vooral affiniteit met computers, 

geschiedenis en verhalen een rol. Dit inzicht is vooral van belang omdat het laat zien dat 

ieder project een specifieke eigen doelgroep aanspreekt en dus dat een divers aanbod aan 

vrijwilligersactiviteiten en -initiatieven nodig is om zo breed mogelijk ouderen te activeren. 

Inventarisaties zoals in Denekamp heeft plaatsgevonden kunnen helpen om eventuele gaten 

op te sporen. Tevens kan meer inzicht in de motivaties van vrijwilligers helpen bij het meer 

gericht en efficiënt werven van vrijwilligers.  
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Uit de interviews blijkt tevens dat bijna alle vrijwilligers in het project actief zijn geworden 

omdat ze er persoonlijk voor gevraagd zijn of omdat zij al betrokken waren bij de organisatie 

(als bezoeker of vrijwilliger) en als vanzelf doorgroeiden naar andere taken. Kortom, bijna 

iedereen was ‘gestrikt of ingerold’. Dit sluit aan bij eerder genoemde bevindingen en 

onderstreept het belang van persoonlijke werving en mensen door laten groeien. 

 

De mooiste hobby moet je niet vergeten. Als wij een uurtje aan de gang zijn dan drinken wij op z’n minst een 

bakje koffie.’ 

Initiatiefnemer, Senioren Hobby Centrum in Mill 

 

‘Ik heb altijd gezegd: als ik stop met werken, dan wil ik ook echt iets gaan doen, en dat sociaal maatschappelijke 

dat heeft me ook altijd wel nabij gestaan. (…) Daar doe je goed werk mee en als je weggaat dat heb je een goed 

gevoel.’ 

Deelnemer Een tijdelijke vriend in Tilburg 

 

Tot slot de bijzonder belangrijke constatering dat het activeren van ouderen vaardigheden, 

kennis en ervaring vereist die niet altijd aanwezig is binnen het ouderenwerk en welzijnswerk 

ouderen. Het activeren en mobiliseren van ouderen is namelijk structureel iets anders van 

activiteiten aanbieden voor ouderen. En dat vraagt om opbouwvaardigheden. Dit probleem 

deed zich bij meerdere projecten voor. In sommige gevallen, zoals bij Divers in Den Bosch, 

wist de welzijnswerker met vallen en opstaan zich de nieuwe vaardigheden na verloop van 

tijd eigen te maken, in andere, zoals bij Travers in Den Bosch, is uiteindelijk een 

opbouwwerker als projectleider aangesteld om het project in goede banen te leiden. Veelal 

zal samenwerking tussen welzijnswerk en opbouwwerk veel valkuilen kunnen helpen 

vermijden. Maar de omslag die gemaakt moet worden ligt niet alleen op individueel niveau 

van de betreffende professional. De verandering van het aanbieden van activiteiten naar het 

faciliteren van initiatieven vereist in sommige gevallen een brede cultuuromslag binnen de 

organisatie. En niet iedere organisatie wil die omslag aangaan, zoals het geval was bij 

Welzijn Ouderen Barendrecht. Hierdoor zijn geboekte resultaten uiteindelijk toch verloren 

gegaan. Dit punt vraagt om bijzondere aandacht omdat de oude werkwijze van activiteiten 

aanbieden steeds minder past bij de wensen en behoeftes van de aankomende groepen 

ouderen. Op termijn zullen welzijnsorganisaties ouderen, willen zij hun doelgroep blijven 

bedienen, zich gedwongen zich deze omslag toch te maken. Velen zullen daar 

ondersteuning bij kunnen gebruiken. 

 

6.5 Opbrengsten voor deelnemende organisaties en deelnemers 

Omdat de projecten, hun doelstellingen en nagestreefde resultaten zo verschillen is het 

haast onmogelijk een samenhangend overzicht te geven van de opbrengsten voor de 

deelnemende organisaties en de oudere deelnemers. Het is appelen met peren vergelijken. 

Daarom geven we hier in een beknopt overzicht de grote lijnen weer van de opbrengsten 
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van de projecten en de betekenis ervan voor de participerende ouderen. Meer specifieke 

informatie over behaalde resultaten per project en de betrokkenheid van ouderen daarbij is 

te vinden in de individuele projectevaluaties (zie bijlage 1).  

 

Kijkend naar de opbrengsten voor de deelnemende organisaties kan gesteld worden dat 

bijna alle projecten (met uitzondering van De Kamers en Meerwaarde) ouderen hebben 

weten aan te spreken en te activeren, zij het in verschillende mate en op verschillende wijze. 

Een groot deel van de projecten heeft vrijwilligers geworven en het aantal daadwerkelijk 

geworven vrijwilligers ligt vaak tussen de tien en dertig. Maar het vaststellen van het aantal 

gemobiliseerde vrijwilligers is lastig. De 125 leden van het Senioren Hobby Centrum zijn 

geen vrijwilligers in de zin dat zij een hobbygroep leiden of zitting hebben in het bestuur. 

Anderzijds zijn zetten zij zich wel allemaal in meer of mindere mate in voor het groter geheel, 

van koffiezetten en schenken tot een ander even helpen als die moeite heeft met 

bloemschikken, metaal bewerken of welke hobby dan ook. Ditzelfde geldt voor de bezoekers 

van inlopen en koffieactiviteiten, zoals bij het Steunpunt vrijwilligershulp in Herwen, 

Rijnwaarden en de inlopen van Divers in Den Bosch en van Travers in de Aalanden, Zwolle. 

Er is een groot grijsgebied tussen ouderen die puur als activiteitenconsument aanwezig zijn 

en ouderen die activiteiten volledig bedenken, opzetten en leiden. Veel ouderen helpen af en 

toe, dragen langzaamaan meer bij, leiden eenmalig een activiteit (soep koken bijvoorbeeld) 

enzovoort. En wat te zeggen van de oudere buurtbewoners die participeren in bijvoorbeeld 

galerijgesprekken (Divers) en straatgesprekken (Miks Welzijn)? Bij projecten als Senioren 

voor … uw gemeente en de Zilveren Match geldt dat bezoekers van deze 

‘vrijwilligersmarkten’ soms pas een jaar later tot actie overgaan op basis van de informatie en 

inspiratie die zij opdeden tijdens die markt. Hierdoor is het bijzonder moeilijk vast te stellen 

hoeveel ouderen daadwerkelijk gemobiliseerd zijn door het gehele programma Actief Ouder 

Worden. Alleen daar waar er sprake is van deskundigheidsbevordering kan precies worden 

aangegeven worden hoeveel vrijwilligers zijn geworven, zoals bij de training Ongekend 

Talent van Pluspunt, de huisbezoeken van Stichting Welzijn Ouderen Barendrecht en het 

maatjesproject Tijdelijke Vriend van Anbo/Contour. Naast het activeren van ouderen als 

vrijwilliger, zijn veel ouderen bereikt als consument van activiteiten, cliënt of deelnemer.  

 

 

 

 

‘We hebben geen baas, maar wel leiding. De leiding is belangrijk. Kijk er zijn mensen die het goed in de vingers 

hebben en mensen die het minder kunnen. En dan is iemand die rondkijkt en zegt kun jij hem of haar even een 

beetje helpen wel belangrijk.’ 

Deelnemer Senioren Hobby Centrum in Mill 

 

‘Je ziet de mensen echt opbloeien, veranderen. De deelnemers activeren elkaar tot het doen van 

vrijwilligerswerk. Ze doen allemaal wel iets voor elkaar of voor het bezoek. Ze nemen elkaar mee naar de inloop, 

ze dragen zelf mensen aan, houden elkaar in de gaten en geven het door als ze denken dat er iets is. 

Nel Arends projectleider Welzijn Rijnwaarden 
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Kijkend naar alle individuele resultaten kan wel als algemene conclusie gesteld worden dat 

het aantal geactiveerde / bereikte ouderen bij bijna alle projecten lager is dan men zich ten 

doel had gesteld. Met die kanttekening dat sommige projecten zichzelf wel erg optimistische 

doelstellingen hadden gesteld. 

 

De opbrengsten van de projecten zijn niet alleen kwantitatief te meten in aantallen bereikte 

en geactiveerde ouderen. Veelal is juist de kennismaking met een activerende werkwijze een 

belangrijk resultaat voor een organisatie (bijvoorbeeld voor Radius). Helaas hebben niet 

allen hier ook concreet iets meegedaan, zoals het geval is bij Stichting Welzijn Ouderen 

Barendrecht. Ook de ontdekking van ouderen als doelgroep (de Regenboog en Travers), 

uitbreiding van het netwerk onder ouderen en/of ouderenorganisaties (Trimaran) of meer 

inzicht en vertrouwen in de zilveren kracht van senioren kunnen gezien worden als 

belangrijke resultaten. Daarnaast hebben veel projecten breder toepasbare methodieken en 

materialen ontwikkeld die zij ook op andere locaties zullen of kunnen uitzetten. Zo gaat 

Trimaran de inventarisatie van ouderenactiviteiten uitbreiden naar heel gemeente 

Dinkelland, gaat Miks Welzijn de werkwijze die in Westermeer is toegepast ook elders in de 

gemeente Joure uitvoeren en gaat de Stichting Welzijn Rijnwaarden ook in andere 

dorpshuizen in de gemeente Lobith steunpunten voor en door ouderen opzetten, om maar 

enkele voorbeelden te noemen. 

 

Kijkend naar de rol die ouderen vervulden binnen de verschillende projecten, kan ook hier 

gezegd worden dat er grote verschillen waren tussen de projecten. De rollen varieerden van 

initiatiefnemer en uitvoerder (Prefuru en Senioren Hobby Centrum) tot bezoeker (Senioren 

voor … uw gemeente). Ouderen zijn bij de projecten betrokken als onder meer deelnemer, 

trainer, huisbezoeker, maatje, adviseur, uitvoerder van straatenquêtes, begeleider, bedenker 

en uitvoerder van activiteiten, ambassadeur of vertegenwoordiger van een samenwerkende 

organisatie. Soms waren ouderen bijzonder actief betrokken bij de aanzet op bij aanvang 

van het project, zoals Impuls en Geheugen van West, maar werden zij gaandeweg het 

project (tijdelijk) verdrongen door de professionele organisatie (respectievelijk Factor-G en 

Eigenwijks) die het project meer naar zich toe trok. Het enige project slaagde er beter dan de 

andere in ouderen te betrekken bij de uitvoering van het project. Overal geldt wel dat 

verzelfstandiging van projecten en het nemen van meer verantwoordelijkheid in de uitvoering 

door ouderen zelf, meer tijd en energie kostte dan men vooraf had ingeschat. 

 

Deelname aan de projecten heeft – zo blijkt uit onder meer de gevoerde groepsinterviews – 

veel betekenis voor de ouderen. Wat het betekent hangt deels af van de vorm van 

deelname. Voor ouderen die deelnemer of cliënt zijn – zoals bezoekers van activiteiten van 

Prefuru of cliënten van het project Tijdelijke vriend in Tilburg – hebben vooral waardering 

voor de steun en begeleiding die zij krijgen of hechten belang aan het sociale contact.  

 

‘Je kunt nog zo’n goede routeplanner hebben in je leven, maar op het moment dat je gedwongen wordt om te 

rijden met geblindeerde ruiten helpt de routeplanner niet meer. Het project tijdelijke vriend helpt mij om mijn eigen 

ruiten schoon te vegen.’ 

Cliënt Tijdelijke vriend in Tilburg 
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Ouderen die geactiveerd worden om zich voor anderen in te zetten, bijvoorbeeld als tijdelijke 

vriend, begeleider van activiteiten of als trainer, benoemen iets meer betekenissen. Dan gaat 

het om zaken als lekker bezig kunnen zijn, iets voor een ander kunnen betekenen, 

waardering ontvangen, trots voelen, betekenis geven aan het leven, structuur geven aan het 

leven en leuke sociale contacten opdoen.  

 

Je hebt 45 jaar gewerkt en dus ook 45 jaar onder de mensen gezeten. Als je dan kijkt hoeveel uren van je leven 

je onder collega’s heb doorgebracht, waar je toch andere praat mee hebt dan je thuis hebt. En dan in een keer, 

na 45 jaar, is het afgelopen. Dan kun je natuurlijk wel thuis de hele dag met elkaar gaan zitten praten, maar dan 

ben je ook een keer uitgepraat. Ja, ik heb het echt gedaan voor de sociale contacten en om met andere mensen 

te praten, met mensen die bijvoorbeeld ook in het vak (staal bewerken) hebben gezeten.’ 

Deelnemer Senioren Hobby Centrum in Mill 

 

“‘Ze krijgen weer zin in dingen, worden gemotiveerd, krijgen weer lucht in hun leven en voelen zich gewaardeerd. 

Heili Bass, projectleider Ongekend Talent, Pluspunt Rotterdam 

 

‘Er zijn drie oudere mannen die in het begin heel passief waren. Nu doen ze echt van alles, van koffie zetten tot 

activiteiten draaiende houden! En dat terwijl ze er in de 20 jaar daarvoor helemaal niets meer hadden gedaan, 

ook niet qua werk. Nu zijn ze weer helemaal opgebloeid! Ze zijn zelfs thuis drukker bezig dan voorheen.’ 

Farid Soussan, voorzitter Stichting Impuls, Gouda 

 

6.6 Algemene succes- en faalfactoren 

Per project zijn diverse succes- en faalfactoren benoemd. De belangrijkste daarvan zijn 

opgenomen in de individuele projectevaluaties (zie bijlage 1). Velen daarvan zijn specifiek 

voor het project, maar sommigen worden door meerdere projecten genoemd, of in een enkel 

geval door de meeste projecten. Hier geven wij een overzicht van de meest voorkomende 

gedeelde succes- en faalfactoren. Opvallend is dat de succesfactoren veelal betrekking 

hebben op de gehanteerde methodiek en werkwijze en de faalfactoren vooral 

organisatorisch van aard zijn. 

 

De belangrijkste succesfactor benoemen we graag apart: de projectleider. De meest 

succesvolle projecten hebben gemeen dat de projectleider een outreachende, proactieve 

persoonlijke benadering hanteerde, veel doorzettingsvermogen bezat en de flexibiliteit had 

om bij tegenslag de aanpak en planning te herzien en aan te passen aan de nieuw 

opgedane inzichten of nieuwe ontwikkelingen.  

 

Succesfactoren 

• Een laagdrempelige, warme, vertrouwde locatie met begeleiders (professionals dan wel 

vrijwilligers) die vertrouwen wekken. 

• Vertrouwen van de organisatie en projecten in het kunnen en de vaardigheden van 

ouderen, met aandacht voor hun draagkracht en behoefte aan ondersteuning. 
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• Ouderen aanspreken op hun vaardigheden. 

• Investeren in deskundigheidsbevordering van vrijwilligers middels training, intervisie, 

ondersteuning, uitwisselingsbijeenkomsten enzovoort. 

• Ouderen in laten zien dat zij over kwaliteiten beschikken en iets te bieden hebben aan 

anderen. Voor sommige ouderen is dit een ware eye opener. 

• Een informele, laagdrempelige aanpak waarbij ouderen kleine stappen zetten, eerst 

langskomen voor een kopje koffie en pas later vragen om koffie te schenken. 

• Een kleinschalige lokale aanpak. Zeker bij aanvang klein beginnen en langzaam 

uitbreiden. 

• De vraag van ouderen centraal stellen. 

• De tijd inplannen en nemen om de echte vraag of behoefte van ouderen te achterhalen 

(zoals de vragenlijst van Zilveren Kracht Centrale, de galerijgesprekken in Den Bosch of 

de huisbezoeken in Joure en Barendrecht). 

• Oudere vrijwilligers inzetten als ambassadeur van het project en een actieve rol laten 

spelen bij de werving. 

• Werving via mond-tot-mond reclame. 

• Een intensieve benadering via sleutelfiguren en het eigen netwerk van vooral oudere 

migranten, kwetsbare ouderen en ‘onzekere’ ouderen. 

• Betrokkenheid van de gemeente. Bij meerdere projecten bleken ouderen eerder geneigd 

tot deelname als zij een verzoek daartoe ontvingen van de gemeente.  

• Samenwerking tussen de professionele organisatie en de vrijwilligersorganisatie op basis 

van gelijkwaardigheid. 

• Aandacht voor extern draagvlak en proactieve communicatie met samenwerkingspartners 

en lokale overheid, bijvoorbeeld door voortgangsverslagen ook altijd naar de gemeente te 

sturen, regelmatig contact op te nemen, ontwikkelingen te delen enzovoort.  

 

‘Je hoeft niets te kunnen om hier mee te kunnen doen.’  

 

Deelnemer Senioren Hobby Centrum in Mill 

 

‘Het is moeilijk ouderen te werven om iets onbekends op te zetten. E zijn gemakkelijker te werven voor iets dat ze 

kunnen zien en ervaren. Je kunt daarom soms beter gewoonweg beginnen.’ 

 

Tamara Stoute, projectleider Senioren Participatie Aalanden (SPA), Travers in Zwolle 

 
Faalfactoren 

• Te veel nadruk op het vinden van ouderen om een project op te zetten. Pioniers zijn 

zeldzaam, ook onder ouderen. Het is veel gemakkelijker ouderen te mobiliseren voor iets 

dat al bestaat en waarvan zij zich een voorstellig kunnen maken. 

• Een te optimistische planning. De opzetfase, werving en verankering kostten in bijna alle 

gevallen meer tijd en energie dan begroot. 

• Te hoge verwachtingen ten aanzien van het zelforganiserend vermogen van kwetsbare 

ouderen en oudere migranten.  

• Te weinig tijd ingepland voor de begeleiding van vrijwilligers in de eerste periode van een 

project. Verzelfstandiging kost tijd en energie en gaat niet vanzelf. 
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• Kwetsbaarheid van kleine organisaties voor uitval van projectleiders door ziekte of 

personele wisselingen.  

• De gehele verantwoordelijkheid, uitvoering en kennis van een project bij één persoon 

plaatsen. 

• Het niet organisatiebreed gedragen worden van de activerende visie en werkwijze. 

• Gebrekkige bekendheid van het project intern bij collega’s en andere afdelingen en extern 

bij andere relevante maatschappelijke organisaties. 

• Slechte samenwerking en/of onderlinge concurrentie tussen maatschappelijke 

organisaties. 

• Blind staren op één aspect van het project, zoals extern draagvlak of samenwerking, en 

daardoor oog verliezen voor de doelstellingen en overige uit te voeren activiteiten. 

• Het niet beschikken over de juiste deskundigheid of vaardigheden (zowel bij 

vrijwilligersorganisaties als bij professionele organisaties) en het ook niet in huis halen van 

die deskundigheid. 

• Het ontbreken van een communicatieplan. 

• Te laat (pas bij afronding van het project) aandacht besteden aan verankering, inbedding 

en/of vervolg. 
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7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

7.1 Conclusies 

Ten aanzien van het programma 

• Het heeft zin om te werken aan het programmatisch stimuleren en faciliteren van 

maatschappelijke inzet van ouderen in steden, wijken, buurten en dorpen. 

• Het programma Actie Ouder Worden is had bij aanvang het karakter van een 

onderzoeksprogramma, maar is vooral als stimuleringsprogramma succesvol gebleken. 

• Gezien de hoeveelheid middelen per project, waren de eisen die aan de projecten werden 

gesteld wellicht wat hoog.  

• De geplande duur van het programma was te kort, waardoor inbedding en verankering 

niet tot stand kwamen.. 

• De monitoring via een nul- en eindmeting is mislukt. De later in het programma 

opgenomen groepsinterviews bleken wel zinvol. 

• De personele wisselingen bij MOVISIE en Oranje Fonds zijn niet bevorderlijk geweest 

voor de voortgang van het programma. 

• De algehele programmacoördinatie door MOVISIE heeft in de middenfase van het 

programma een aantal steken laten vallen. 

• De projectondersteuning heeft een belangrijke positieve bijdrage geleverd aan het slagen 

van de lokale projecten.  

• De verschillen tussen de projecten waren zo groot dat het niet altijd even eenvoudig was 

om van elkaar te leren. Ook was het heel moeilijk om de projecten te vergelijken. 

• Weinig projecten hebben mensen bereikt die helemaal niet actief waren.  

• Van de projecten deed 30% het goed tot uitstekend, 50% scoorde voldoende tot ruim 

voldoende en 20% procent presteerde zwak tot onvoldoende.  

• 15 projecten (75%) zijn voortgezet in het vervolgtraject Actief Ouder. 

 

Ten aanzien van opleverde inzichten 

• Het programma heeft een schat aan informatie opgeleverd over wat wel en niet werkt bij 

het maatschappelijk activeren van ouderen.  

• Het is niet eenvoudig ouderen te activeren om mee te werken aan de opzet van een 

nieuwe activiteit. Pioniers zijn zeldzaam, ook onder ouderen. 

• Ouderen zijn er bijzonder gevoelig voor om als ‘zielig’ of eenzaam te worden bestempeld. 

Hiermee moet rekening worden gehouden bij werving en communicatie. 

• De grootste uitdaging bij het stimuleren van burgerinitiatieven ligt niet bij de praktische 

ondersteuning van de ouderen zelf, maar meer bij de interne werkwijze, visie en beleid 

van de organisatie en de gemeente. 

• Een vraaggerichte werkwijze kan tot spanning leiden binnen de organisatie omdat de 

vraag niet past binnen de reguliere werkzaamheden, bij het beleid van de organisatie of 

gemeente of binnen het financieringssysteem.  
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• Er zijn aanwijzingen dat iedere project een specifieke behoefte/wens/motivatie van 

ouderen aanspreekt, zoals sociale contacten opdoen, iets voor een ander betekenen of 

kennisoverdracht. 

• Veel zelforganisaties hebben behoefte aan ondersteuning van professionele 

welzijnsorganisatie bij maatschappelijke inzet, maar krijgen niet altijd de ondersteuning in 

de vorm die zij wensen. 

• Professionele organisaties zien en behandelen de samenwerkende vrijwilligersorganisatie 

niet altijd als volwaardige partner. 

• Het activeren van ouderen vraagt vaardigheden, kennis en ervaring die niet altijd 

aanwezig is binnen het ouderenwerk en welzijnswerk ouderen. Het activeren en 

mobiliseren van ouderen is structureel iets anders van activiteiten aanbieden voor 

ouderen en vraagt om opbouwvaardigheden. 

 

Ten aanzien van ontwikkelde methodieken 

• Het activeren van ouderen gaat het beste via persoonlijk contact. 

• De beste wervingsmethode is de inzet van oudere vrijwilligers als ambassadeur. 

• De ‘ouderen voor ouderen’ aanpak is zeer succesvol. In meer dan de helft van de 

projecten is sprake van (vitale) ouderen die zich inzetten voor (kwetsbare) ouderen. 

• Ook het koppelen van ouderen met interesse in vrijwilligerswerk met organisaties die op 

zoek zijn naar oudere vrijwilligers blijkt succesvol. 

• Het stimuleren van burgerinitiatieven onder ouderen vereist veelal minder inzet dan werd 

verwacht. Ouderen hebben vooral iemand nodig hebben die hen vraagt wat zij willen, hun 

wensen en vermogens helpt achterhalen en hen gedurende het initiatief een hart onder de 

riem steekt. 

• Het koppelen van ouderen die ‘iets willen doen’ aan ouderen die ‘een idee hebben’ lijkt 

veelbelovend en kan breder uitgewerkt worden. 

• Verschillende projecten hebben bij toeval de waarde van een intergenerationele insteek 

ontdekt. 

 

7.2 Aanbevelingen 

Het stimuleren van projecten die de maatschappelijke participatie van ouderen bevorderen 

dient voortgezet door het Oranje Fonds en MOVISIE. Dit geldt zowel voor de kwetsbare 

groepen als voor de meer vitale ouderen. Er valt in beide groepen nog een wereld te winnen. 

 

Het verdient aanbeveling de in het programma opgedane kennis en inzichten en de 

succesvolle methodieken en materialen breder te verspreiden door zowel MOVISIE als het 

Oranje Fonds.  

 

Het activeren van ouderen vereist een veranderende werkwijze van veel welzijnsinstellingen: 

van het aanbieden van activiteiten naar het faciliteren van initiatieven. Dit is veelal alleen 

mogelijk indien er een fundamentele cultuuromslag plaatsvindt binnen deze organisaties. 

Willen welzijnsorganisaties de veranderende doelgroep ouderen op een goede manier 

blijven bedienen, dan zullen zij zich gedwongen zien deze omslag te maken. Velen zullen 
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daarbij echter ondersteuning kunnen gebruiken. Hier ligt wellicht een taak voor het Oranje 

Fonds en MOVISIE. 

 

Veel initiatieven van ouderen zelf hebben behoefte aan specifieke 

deskundigheidsbevordering of ondersteuning. Vaak op organisatorisch, communicatief en 

methodisch vlak. Zij blijken vaak niet in staat dergelijk ondersteuning en advies te kunnen 

vinden. Een landelijk informatiebron die brede bekendheid krijgt onder dergelijke initiatieven 

zou zeer behulpzaam kunnen zijn. Misschien in de vorm van een landelijke Zilveren Kracht 

Centrale. 

 

Gemeenten en welzijnsorganisaties zullen vaker geconfronteerd worden met het vraagstuk 

wat te doen met burgerinitiatieven van ouderen. Zij willen in het kader van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo) burgerinitiatieven stimuleren, maar lijken nog geen 

antwoord te hebben op de vraag wat te doen als die initiatieven niet aansluiten bij de eigen 

beleidsprioriteiten of geplande activiteiten. Het verdient aanbeveling deze vraag te 

agenderen, bijvoorbeeld in samenwerking met het vakblad Zorg + Welzijn. 

 

Het ligt in de verwachting dat meerdere projecten voor kwetsbare ouderen, zoals oudere 

migranten, getroffen zullen worden door de veranderingen binnen de AWBZ. De 

consequenties van die verandering verdienen aandacht van het Oranje Fonds en in het 

bijzonder van MOVISIE, bij wie zeker een signalerende taak ligt en waar een speciaal 

bedrijfsonderdeel zich bezighoudt met kwetsbare groepen.  


