Generaties verbinden, inspiratie vinden
Inspirerende voorbeelden van intergenerationele projecten in wonen, zorg en welzijn
Zorgzame en toegankelijke buurten zijn nu en
in de toekomst nodig. Ouderen blijven langer
zelfstandig thuis wonen. Het aantal ouderen
neemt de komende jaren toe en het
merendeel van hen blijft in de eigen wijk
wonen. In buurten komen generaties elkaar
tegen. Dat gebeurt niet altijd vanzelf. Het is
belangrijk om verschillende generaties met
elkaar in contact te brengen. Daarmee
voorkomen we dat we als mensen losraken
van elkaar. ‘Intergenerationele projecten zijn
erop gericht om mensen uit verschillende
generaties dichter bij elkaar te brengen en zo
begrip en waardering tussen generaties te
bevorderen. Daarbij gaat het om contacten tussen jong en oud buiten de directe kring van
naaste familie.’ Zo staat het beschreven in een gids voor intergenerationele projecten die is
samengesteld in het kader van het MATES project (MAinstreaming inTErgenerational
Solidarity), een project dat gesteund wordt door de EU. 1

Door veranderingen in de samenleving, waarbij steeds het minder vaak voorkomt dat
verschillende generaties in één familiehuis wonen en ouderen in verzorgingstehuizen en
verpleeghuizen alleen met generatiegenoten wonen, zijn er minder contacten tussen
verschillende generaties, zo blijkt ook uit onderzoek van het SCP. Met name voor oudere
ouderen is dit een ongunstige ontwikkeling. ‘Oudere ouderen geven te kennen een relatief grote
afstand te ervaren ten opzichte van jongeren. Om dit tegen te gaan worden seniorenwoningen
steeds vaker dicht bij levendige plekken gebouwd (C. Vos Tussen de jeugd of veilig achter de
geraniums 2011). Contacten met jongere mensen zouden kunnen bijdragen aan de levenslust
van ouderen, hun gezondheid en het gevoel dat de wereld waarin ze leven ook nog de hunne is.’2
Ook voor de jongere generaties biedt dit leerzame ervaringen. Ze komen niet alleen in contact
met een andere wereld, ook ontdekken ze dat ze daarin een positieve rol kunnen vervullen.
Samenwerkende generaties ervaren zo nieuwe vormen van verbondenheid. Je beseft dat je
elkaar nodig hebt, dat je iets voor elkaar kunt betekenen en dat je onvermoede hulp kunt
inschakelen van mensen buiten je eigen kringetje van leeftijdgenoten. Sterke gemeenschappen
kenmerken zich door sterke banden tussen de generaties.
1
2

http://www.matesproject.eu/GUIDE_21_versions/Dutch.pdf
http://www.socialevraagstukken.nl/site/2011/03/07/jong-en-oud-leven-in-gescheiden-werelden/

Het faciliteren van ontmoetingen tussen jong en oud is dus belangrijk. In het buitenland 3, maar
ook in Nederland gebeurt het al volop. Zo heeft het Oranjefonds binnen het programma
diversiteit dit jaar het thema 'Alle jaren tellen': “Centraal staat de vraag: Hoe breng je groepen
mensen van verschillende leeftijden bij elkaar zodat ze ook nog iets van elkaar opsteken?” 4
Maar het kan altijd meer! Daarom hebben wij een aantal bijzondere projecten beschreven waar
generaties elkaar ontmoeten, in meer of mindere mate samen optrekken of tegenkomen. Er zijn
natuurlijk veel meer projecten te vinden. We hebben een kleine selectie gemaakt. Met deze
digitale publicatie ‘Generatie verbinden, inspiratie vinden’ met diverse projecten willen wij u
inspireren om door te gaan, nieuwe activiteiten te starten of u anderszins op ideeën te brengen.
Wij, Els de Jong (Bureau WONO) en Yvonne Witter (Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg)
hebben deze publicatie - met bijdragen van Kees Penninx (ActivAge) - met veel plezier gemaakt!
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Generatietuin Den Haag

“Waarom heb je spiegels op je rolstoel?”, zo luidt één van de vragen die kinderen stellen aan
de ouderen die zij ontmoeten in de generatietuin. Het was vooral de bedoeling om Haagse
stadskinderen op een leuke manier kennis te laten maken met groen en de natuur. En om loze
grond te gebruiken. Zo is de generatietuin Den Haag ontstaan. Kinderen van een naschoolse
opvang tuinieren samen met de bewoners van verzorgingshuizen. Zij zaaien bloemen en
gewassen, verzorgen planten en de oogst.

“Iedere week gaan er maximaal tien kinderen tussen de 4 en 10 jaar van de buitenschoolse
opvang naar de tuin toe”, vertelt Vivian Jorissen, medewerkster kwaliteit van betrokken
zorgorganisatie Saffier De Residentiegroep. “Zomers is er echt oogst. Dan nemen ouders
grijnzend aardappels mee”, vertelt ze. “En bloemen natuurlijk. Maar er gebeurt ook echt iets met
de producten: de kinderen hebben samen met de ouderen de zelf geoogste andijvie bereid en
gegeten.”
“In de winter is er in de tuin minder te beleven. Toch gaan de bezoekjes tussen jong en oud
gewoon door. Kinderen zingen Sinterklaas liedjes en ondernemen creatieve activiteiten. Het is
belangrijk dat de continuïteit erin blijft en er structureel interactie blijft bestaan. Anders komt de
klad erin en dat is jammer. Ouderen en kinderen genieten juist allebei van de ontmoetingen.”,
aldus Vivian Jorissen. “Een ander aandachtspunt is dat er goede afspraken moeten zijn tussen de

coördinatoren van de naschoolse opvang en die van de zorgorganisatie. Zo is het belangrijk een
goed oogstplan en zaaiplan te maken. Als je te laat gaat zaaien, loop je de hele zomer achter de
feiten aan.”
Na afloop drinken de kinderen binnen met de ouderen een drankje. Dan ontmoeten zij ook
ouderen die niet in de generatietuin actief kunnen zijn, omdat zij dit psychisch of lichamelijk niet
aan kunnen.

Achtergrond
De eerste generatietuin is een samenwerking tussen het ministerie van LNV, de Haagse
kinderopvangorganisatie 2Samen, locatie Royal Rustique van zorgorganisatie Saffier De
Residentiegroep in Den Haag en de gemeente Den Haag. Zij hebben het handboek generatietuin
ontwikkeld met tips voor anderen die een vergelijkbaar initiatief willen nemen.
Links voor meer informatie
 Handboek Generatietuin

Generatietuin Zielhorst Amersfoort

In de wijk Zielhorst in Amersfoort is augustus 2011 de tweede generatietuin van Nederland
geopend. Een moestuin waarin meerdere generaties met elkaar tuinieren. Een bewoonster van
het Seniorencomplex Overseldert begeleidt kinderen en tieners van de basisschool, de
kinderopvang en het tienercentrum bij het tuinieren en draagt zo haar kennis over aan een
jongere generatie. De tuin heeft oktober 2011 een prijs gewonnen van het Oranjefonds.

Achtergrond
Het initiatief voor deze generatietuin is ontstaan vanuit de ABC in Zielhorst. ABC staat voor
Amersfoortse Brede Combinatie-school. Woningcorporatie de Alliantie, eigenaar van het
seniorencomplex, heeft voor dit project een stuk tuin beschikbaar gesteld. Eerder al sponsorde
de Alliantie een initiatief van de ABC om de wijk groener te maken: kinderen maakten
plantenbakken voor het terras van het seniorencomplex en pootten plantjes op een plein bij het
wijkcentrum.
Links voor meer informatie
 Website gemeente Amersfoort
 Stichting Kinderopvang Amersfoort
 Handboek Generatietuin
 Website van de wijk Zielhorst

Topsporters in serviceflat Oranjewoud in Heerenveen

Senioren en studenten samen in één gebouw, dat is vragen om moeilijkheden, zou je denken.
Toch blijkt het wel te kunnen, mits het samenwonen goed begeleid wordt, zo blijkt uit de
ervaringen bij serviceflat Oranjewoud in Heerenveen. Sinds 2009 heeft serviceflat Oranjewoud
een huurovereenkomst met CTO (Centrum voor Topsport en Onderwijs) voor het huisvesten
van iets meer dan 40 topsporters in de leeftijd van 16 tot 20 jaar. Oranjewoud heeft zo
huurders gevonden voor de eenkamerappartementen in de serviceflat, die aan senioren
moeilijk verhuurbaar zijn.

Er is genoeg belangstelling van de zijde van de topsporters, maar nu is er een goede balans, zegt
Lyda de Haan, teamleidster van Oranjewoud. “Nog meer topsporters zou die verstoren. De
sporters en de ouderen hebben een heel verschillende leefstijl. Bijvoorbeeld wat betreft het
opruimen van spullen of het omgaan met afval. Sporters gaan daar veel slordiger mee om.”
De eenkamerappartementen liggen verspreid door het gebouw, maar er is ook bewust voor
gekozen de jongeren en ouderen niet in aparte delen van het gebouw te huisvesten, om zo
‘ghettovorming’ tegen te gaan.
De sporters eten in het personeelsrestaurant. Zij komen immers pas om 17.30 thuis. Het
personeel gebruikt het restaurant overdag, voor koffie, lunch en thee, en dan zijn de sporters
uithuizig. Er is voor gekozen de sporters niet in het restaurant voor de oudere bewoners te laten
mee-eten, zodat ze een eigen ruimte hebben, waar ze onder elkaar zijn.
Het samenleven van de beide groepen in één gebouw gaat goed, maar dat is niet vanzelf gegaan,
vertelt Lyda de Haan: “Er is in het begin een moment geweest, dat ik zei: ik heb geen vat op de
jongelui, ik heb een contactpersoon nodig.” CTO heeft dat goed opgepakt door voor drie dagen

in de week een lifestyle coach aan te stellen. Deze voormalige topsporter begeleidt de jongeren
bij het zelfstandig wonen en spreekt ze aan op hun gedrag, als dat nodig is.
Afgesproken is ook, dat iedere nieuwe huurder een kennismakingsgesprek heeft met de
teamleidster, waarin zij vertelt wat de regels zijn en waarom. In dat gesprek wordt ook uitgelegd,
dat de buurman misschien wel 90 jaar is, dat je even moet kennismaken en moet groeten als je
hem tegenkomt op de gang, en dat je hem wellicht eens kan helpen met bijvoorbeeld het
vervangen van een lamp. Lyda de Haan: “Je moet heel duidelijke regels stellen en precies
aangeven hoe je het wilt hebben en wat je ervan verwacht. Je kunt niet duidelijk genoeg zijn!”
CTO heeft als regel dat één waarschuwing al genoeg is om uit de flat gezet te worden. De
ouderen hebben de oudste rechten in het gebouw, dus de jonge topsporters moeten zich
aanpassen. In de afgelopen jaren is dit maar een paar keer gebeurd.
Lyda de Haan is positief: “Ik denk dat het wel goed is, dat jong en oud bij elkaar wonen. De
gedachte is leuk, er komt wat binnen van de buitenwereld. Ouderen hebben soms de neiging zich
erg terug te trekken. Hoe de ouderen reageren op de jongelui verschilt sterk. Sommigen zijn erg
belangstellend, anderen helemaal niet, die tolereren het maar meer ook niet.”

Links voor meer informatie
 Artikel Volkskrant ‘Tussen rollators bloeit het talent’
 Filmpje op YouTube over dit project

Vrijburcht, meer dan wonen achter je voordeur

Vrijburcht, prachtig gelegen aan het water in de nieuwe wijk IJburg in Amsterdam, is geen
woongroep of centraal wonen. Maar de bewoners die er wonen hebben
gemeenschappelijkheid wel hoog in het vaandel staan. Zoals te lezen staat op hun website:
“Wonen op Vrijburcht is wonen aan een gemeenschappelijke binnentuin waar altijd wat te
beleven valt, wonen naast buren die je kent en met wie je iets deelt, wonen en werken onder
één dak, wonen met een café en theater naast de deur, waar je buurtgenoten kunt ontmoeten,
wonen in een steeds weer verrassende omgeving. [ ..] Het type bewoner kenmerkt zich dan
ook door sociale betrokkenheid. Mensen kennen elkaar en staan voor elkaar klaar als dat
nodig is.”

Vrijburcht is een project dat is ontwikkeld door de bewoners zelf in Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap. In 2002 kregen zij van de gemeente Amsterdam een locatie toegewezen.
De woningen en bedrijfsruimten van Vrijburcht zijn opgeleverd in de periode september 2006 –
januari 2007.
Vrijburcht is een gesloten bouwblok met 52 nieuwbouwwoningen , waaronder 12
atelierwoningen, 3 bedrijfsruimten, een zorgwoningcomplex, een crèche en een café. Tien
woningen zijn gebouwd binnen het Amsterdamse MiddensegmentHypotheek (AMH) regime, wat
betekent dat ze bereikbaar zijn voor lagere inkomensgroepen. De bewoners beheren gezamenlijk
een buurttheater, een logeerappartement, twee liften, een binnentuin, parkeerkelder,

fietsenstalling, knutselruimte, een grote kas en een eigen haven met een zwem- en kanosteiger.
Het café, het kinderdagverblijf en de zorgwoning zijn van woningcorporatie De Key, die het
verhuurt aan de gebruikers van de ruimtes.

Links voor meer informatie
 Website van Vrijburcht

Daar zit muziek in

"Ik merk dat ik het tempo iets moet aanpassen. Maar prachtig om te zien hoe hij van
muziek houdt." - Een citaat van een jonge docente die les geeft aan een oudere muzikant
Evert Bisschop Boele, associate lector in het lectoraat ‘Lifelong Learning in Music’ van het Prins
Claus Conservatorium van de Hanzehogeschool Groningen, zag dat ouderen zich buiten het
blikveld van de studenten en jonge docenten bevinden. Hij bracht ze samen en liet de jonge
docenten ouderen lesgeven. Dat bleek voor beide partijen verrassend goed uit te pakken.
De jonge docenten begonnen met veel vooroordelen: ‘Wie gaat er nu boven zijn zeventigste nog
gitaar spelen? Zij hebben toch artrose in de vingers en kunnen niets meer leren?’ Maar hun
oudere leerlingen bleken juist veel bagage, veel verhalen en ervaring mee te brengen. Muziek
bleek van grote betekenis voor de emotie van deze oudere leerlingen, omdat zij het omgaan met
muziek verbinden aan hun hele biografie, aan alles wat zij in hun leven hebben meegemaakt.
Met dit soort projecten wil Bisschop Boele verwondering en het onbevooroordeeld kijken naar
onverwachte situaties stimuleren. “Zie de leerling als uniek wezen en niet als 'oudere'. Dat is ook
van toepassing op de combinatie van muziek en mensen met bijvoorbeeld dementie”, zegt
Bisschop Boele. Op dat gebied onderzoekt het lectoraat, in navolging van de Engelse praktijk
‘Music for Life’, hoe interactieve muziekprojecten voor mensen met dementie in verpleeghuizen
in Nederland kunnen worden opgezet.
In de onderzoekslijn Healthy Ageing through Music & the Arts voert het lectoraat Lifelong
Learning in Music onderzoek uit naar ouderen en muziek. Het onderzoeksproject 'Ouderen en
Muziek - Instrumentale lessen met oudere leerlingen’ wil het lesgeven aan ouderen verder
ontwikkelen en de kennis hierover beschikbaar maken voor docenten in het werkveld. Op de site
staan boeiende interviews met docenten die lesgeven aan ouderen en portretten van de oudere
leerlingen. Ook zijn de onderzoeksresultaten te downloaden.

Evert Bisschop Boele doet ook mee met Muziektheater Incorporated (MuzThinc) aan City Proms.
In creatieve muziekworkshops maken kwetsbare en vitale senioren samen een muzikaal product.
De eigen leefomgeving en de ervaringen van mensen zijn hiervoor inspiratiebronnen.

Links voor meer informatie
 Het onderzoeksproject ‘Ouderen en Muziek, instrumentale lessen met oudere leerlingen'
 City Proms (St. MuzThinc)
 Het onderzoeksproject ‘Muziek en dementie’ (Hanzehogeschool Groningen)

Gluren bij de buren

Cupcakes versieren; foto van OBS Tussen de singels

Zorgorganisatie Stellinghaven Oosterwolde en de school OBS Tussen de Singels in Oosterwolde
zijn overburen. Toen Jan Dijkstra, locatie-manager van Stellinghaven, daar vier jaar geleden
kwam werken, besloot hij contacten te gaan leggen in de directe omgeving van het
zorgcentrum. Zo kwam hij in contact met de directeur van de basisschool Tussen de Singels.
“Het klikte meteen, en toen hebben we samen een activiteitenprogramma opgezet.”
Er is vaak contact, soms wel drie of vier keer in de week. Soms komen de leerlingen van de
school op bezoek in het zorgcentrum, soms gaan de ouderen naar de school. Of ze ontmoeten
elkaar in de Buitenhof, een hele grote plantenkas met verwarming en allerlei voorzieningen. Af
en toe worden gezamenlijke uitstapjes georganiseerd, zoals naar de dierentuin. Deze activiteiten
worden begeleid door de activiteitenbegeleidster van Stellinghaven en de leerkrachten van de
school. Daarnaast zijn er individuele contacten: een bewoonster van Stellinghaven is leesoma en
helpt kinderen met een leesachterstand.
Jan Dijkstra is erg enthousiast over het project: “Ik heb nog nooit gehoord, dat iemand het niet
leuk vond. Dan komen de kleuters hun knuffels laten zien, en dat vinden de mensen hier in huis
geweldig. Voor de zomervakantie hadden de kinderen allemaal kaartjes gemaakt. Daar staat op:
“Ik heb nu vakantie, maar na de vakantie kom ik snel weer.” Ze hadden een grote boom
gemaakt, en daar al die kaartjes in gehangen. Dat was prachtig.”
Dit project Gluren bij de Buren is één van de tien genomineerden voor een Appeltje van Oranje
van het Oranjefonds. Het thema van de Appeltjes is voor de komende uitreiking 'Alle jaren
tellen'. Centraal staat de vraag: Hoe breng je groepen mensen van verschillende leeftijden bij

elkaar zodat ze ook nog iets van elkaar opsteken? Het Oranje Fonds heeft 167 aanmeldingen
ontvangen waarvan er tien zijn genomineerd.
Er is inmiddels een waaier gemaakt, met informatiemateriaal over de werkwijze van Gluren bij de
Buren, ter inspiratie en informatie voor andere scholen en instellingen. Dat ouderen en kinderen
elkaar ontmoeten heeft duidelijk meerwaarde, vindt Jan Dijkstra: “De kinderen leren sociale
vaardigheden en voor de ouderen is het een overdrachtmoment. In hun laatste levensfase
hebben zij nog betekenis in het leven van kinderen. Het is fantastisch om waar te nemen, je weet
niet wat je ziet. De kinderen zijn zo open en onbevooroordeeld, dat is prachtig voor de
dementerenden. De kinderen van de basisschool groeien ermee op, vanaf groep 1 doen ze mee.”
De waaier is voor €13,00 te bestellen bij: ZuidOostZorg Stellinghaven, Schapekamp 1, 8431 HW
Oosterwolde of via de mail J.Dijkstra@zuidoostzorg.nl

Links voor meer informatie
 Stellinghave Oosterwolde (website ZuidOostZorg)
 Brief van enthousiaste bewoonster van Stellinghaven (pdf, 467 kb)
 Foto’s van activiteiten (website OBS Tussen de singels)

Studenten zetten zich in

Foto: aedes-magazine 23

Gratis wonen als student in Amsterdam in ruil voor het organiseren van maatschappelijke
activiteiten? Een buitenkansje! Het project VoorUit biedt deze gelegenheid! Het is een project
waarin studenten van de twee Amsterdamse universiteiten, de Vrije Universiteit en de
Universiteit van Amsterdam kosteloos woonruimte verkrijgen in een aantal stadsdelen. Zij
organiseren als tegenprestatie zo’n 10 uur per week diverse activiteiten in de buurt, zoals
huiswerkbegeleiding, leesclubjes, muziek, sport. Het doel van het project is om de integratie
van verschillende bevolkingsgroepen te bevorderen. En het is succesvol!
De studenten organiseren activiteiten voor kinderen en hun (allochtone en autochtone) ouders.
Het project is in 2007 begonnen. De 60 deelnemende studenten wonen in sloop- en
renovatiepanden van de corporaties Rochdale, Ymere, Eigen Haard en Stadgenoot. “Uit de
praktijk blijkt dat de studenten intensieve contacten onderhouden met gezinnen direct bij hun in
de straat. Dat kan over van alles en nog wat gaan, een soort coach en raadgever dus. De
woningen liggen in buurten die bij ons extra aandacht krijgen”, aldus Ronald van Dijk,
gebiedsregisseur bij corporatie Rochdale.
Academie van de stad
Een ander bruisend project waarbij generaties elkaar ontmoeten en waarbij corporatie Rochdale
en andere corporaties bij betrokken zijn, is Academie van de stad. Het is een ideële stichting die
zich inzet voor de ontwikkeling en leefbaarheid van de stad. Samen met corporaties, het hoger
beroepsonderwijs en universiteiten draaien er projecten. Niet alleen in Amsterdam, maar ook in
twee andere steden: Utrecht en Den Haag. De projecten hebben drie vormen: reguliere
projecten waarbij studenten studiepunten krijgen in ruil voor maatschappelijke inzet,

springlevende buurten waarbij studenten kosteloos wonen in ruil voor inzet en het project Stad
als academie, waarbij studenten personal coach zijn op scholen.
“Studenten van de academie doen onderzoeken voor corporaties. Handig voor de student in
opleiding en handig voor de corporatie, die op een betaalbare manier zaken kan laten uitzoeken.
Idee is ook om ‘theoretische’ opleidingen meer in contact te brengen met maatschappelijke
problematiek. Zo heeft Rochdale vorig jaar laten uitzoeken wat er verbeterd zou kunnen worden
in de begeleiding van ouderen die naar een te verbouwen zorghuis moeten verhuizen”, licht
Ronald van Dijk van Rochdale toe.
De projecten kennen verschillende thema’s zoals integratie, leefbaarheid, veiligheid, wonen. In
de projecten komen groepen van verschillende generaties en ook van verschillende culturen bij
elkaar. In het kader van Springlevend Landlust, hebben studenten een ontmoetingsruimte voor
ouderen ontwikkeld. In de Van der Pekbuurt komt tweewekelijks een groepje vrouwen bij elkaar
om met elkaar te praten en informatie te delen over actuele onderwerpen. De gesprekken
vinden plaats onder begeleiding van een van de studentcoördinatoren. Maar er zijn ook
voorleesservices waarbij studenten kinderen voorlezen, om de taalkennis te vergroten. Of
groene projecten waarbij studenten met buurtbewoners zorgen voor meer groen in de buurt. Zo
hebben bewoners onder leiding van studenten een schone tuinen project gedaan. Professionals
hebben samen met zo’n 30 vrijwilligers 94 tuinen bevrijd van hun grofvuil!

Links voor meer informatie
 Project VoorUit
 Academie van de stad

Burenproject BloemRijk Krimpen ad IJssel

BloemRijk in Krimpen aan den IJssel is een herstructureringswijk, waar op initiatief van
woningcorporatie Qua Wonen en het toenmalige Zorgberaad Midden-Holland in
samenwerking met bewoners, zorg- en welzijnsorganisaties en de gemeente een burenproject
is opgezet. Doel van het project is het verbinden van jong en oud en het bevorderen van
sociale cohesie en buurtbetrokkenheid. De eerste planvorming is gestart in 2007. De eerste
woningen zijn opgeleverd in 2009, een tweede fase is opgeleverd in januari 2012.
Ellen van Pelt is buurtcoach bij het project en sinds april 2010
bij BloemRijk betrokken. Eerst voor 12 uur in de week, nu nog
maar voor 6 uur. Ze vertelt dat de onderlinge binding in de
buurt in de loop der jaren versterkt is. “Mensen weten elkaar
makkelijker te vinden. Daarbij vinden mensen elkaar op thema.
Er is een rijtje starterswoningen, waar alle starters
tegelijkertijd zijn komen wonen. Er zijn groepjes mensen die in
het zelfde schuitje zitten. Nu zijn er heel wat vrouwen
zwanger, een tijdje geleden waren er twaalf mensen die een
puppie hadden genomen. Dat schept een band.”
Januari 2013 is de nieuwe website van burenproject BloemRijk
de lucht ingegaan. Nadat er een periode geëxperimenteerd
was met een speciale, professioneel gebouwde website om vraag en aanbod van de burenhulp in
kaart te brengen is nu gekozen voor een andere opzet. De website is gebouwd door een actieve
buurtbewoner. Tekenend voor de ontwikkeling van de wijk, waar de bewoners steeds meer het
heft in eigen hand nemen.

Ook de bewoners van de tweede fase zijn actief geworden in BloemRijk, bijvoorbeeld in de
jeugdcommissie. Opvallend is dat hier veel mensen in zitten, die ook in hun werk met kinderen te
maken hebben, zoals een docent en iemand die in de kinderopvang werkt. De commissie
organiseert kindermiddagen, een uitkomst voor mensen die krap bij kas zitten. De kinderen
krijgen voor 50 cent of een euro een leuke middag in de ontmoetingsruimte, verzorgd door twee
of drie ouders uit de buurt.
Jong en oud
Een voorbeeld van samenwerking tussen jong en
oud is de mozaïek is bij de entree van de
ontmoetingsruimte. Senioren zijn daar samen met
de kinderen in de buurt wel een half jaar mee
bezig geweest, maar het resultaat mag er zijn!
Ter gelegenheid van de oplevering van de tweede
fase hebben projectontwikkelaar BAM en
woningcorporatie QuaWonen de wijk een cadeau
gegeven in de vorm van een cheque te besteden
aan ‘een tastbaar en duurzaam object, dat geplaatst wordt in de openbare ruimte en de
beweging stimuleert’. Het eerste idee was een fitness toestel voor senioren, maar de senioren
hebben gevraagd iets te realiseren voor de jongeren in de wijk. De grootste wens van de jeugd
was een pannaveldje om te voetballen, maar dat kan binnen de buurt niet gerealiseerd worden.
Wel is er een grasveldje grenzend aan de wijk, maar dat wordt omringd door seniorenwoningen.
De gemeente gaf toestemming hier een voetbalveldje aan te leggen onder voorwaarde dat alle
bewoners van de 40 omringende woningen er mee in zouden stemmen. Daarbij zijn de
generaties letterlijk gezamenlijk opgetrokken: In tweetallen, bestaande uit een ouder van een
kind in de wijk en een senior, hebben de BloemRijkers bij alle woningen rondom het veldje
handtekeningen opgehaald. Dit was een heel geslaagde actie, want tegen de verwachting in
hebben alle bewoners van de 40 woningen ingestemd en kan het veldje aangelegd worden.

Links voor meer informatie
 Website Bloemrijk

Woongroep Heemshof

Woongroep Heemshof bestaat uit zes wooneenheden in een voormalige koeienboerderij. Er
wonen vijftien mensen, waarvan drie personen van 65 jaar en ouder en vier kinderen, waarvan
de jongste nog geen jaar is. Er is een gezamenlijke keuken waar elke avond samen wordt
gegeten, een erf met moestuin en boomgaard.
Tijdelijke opvang
Naast de zes wooneenheden zijn er een paar zit-slaapkamers, die bedoeld zijn voor tijdelijke
bewoning. Deze zijn bestemd voor mensen die tijdelijk woonruimte nodig hebben en zijn
doorverwezen door maatschappelijk werk of psychiatrie in de regio. De bedoeling is, dat iemand
daar maximaal een half jaar woont. Deze persoon hoeft niet te koken, maar draait wel mee in de
woongroep, helpt met afdrogen en tafeldekken. Hij kan iedere avond aanschuiven bij de
maaltijd. “We doen dit vanuit maatschappelijke betrokkenheid”, vertelt Heleen Toet, een
bewoonster die al 21 jaar in de Heemshof woont. “In een eengezinswoning is dat moeilijk;
tezamen kan dat wel. Verder zijn er niet veel regels. Iemand moet regelmatig mee-eten, niet
altijd weg zijn en zijn eigen ruimte schoonhouden. Meestal pakt het op die manier goed uit.”
Jong en oud
Het wonen in de Heemshof bevalt Heleen Toet, die inmiddels gepensioneerd is, goed. Zij woont
liefst in een woongroep van gemengde leeftijd: “Ik vind het wel heel belangrijk, ook voor
ouderen, om samen met andere generaties te wonen. Ik was al uit de kleine kinderen, toen ik
gemeenschappelijk ging wonen. Ik vind het zelf prettig om met jongere mensen samen te wonen.
Je blijft geïnteresseerd en betrokken bij ze, zonder dat je je ergert zoals je bij je eigen kinderen
zou doen. Mijn kinderen komen hier ook heel graag. Ze hebben veel contact met mijn
medebewoners, die van hun leeftijd zijn. En mijn kleindochter vond het toen ze klein was
natuurlijk ook een reuze feest om hier te komen en met de andere kinderen te spelen.”

Een jaar of vier geleden heeft mevrouw Toet een tijd lang een jongetje van zes uit de woongroep
één of twee keer per week tussen de middag opgevangen. Nu er wat meer jonge gezinnen zijn ,
regelen die de oppas meestal onderling en van buiten. “Ik hoef zelden meer op te passen.”
“Ik zou nooit in een woongroep van ouderen willen wonen , dat lijkt me vreselijk”, aldus
mevrouw Toet. “Voordat ik hier woonde, woonde ik in een Centraal Wonen project, ook met
mensen van alle leeftijden, en ik ben ook actief geweest in het bestuur van de landelijke
Vereniging Centraal Wonen. Toen ik dertig jaar geleden koos voor Centraal Wonen, vond ik dat
spannend en leuk. Wij doen mee met de jaarlijkse open dag van gemeenschappelijk wonen. Niet
om nieuwe leden te vinden, maar vooral om te laten zien hoe wij wonen. Het is echt anders en
vernieuwend, en in principe hoort bij Centraal Wonen het leven met gemengde
leeftijdsgroepen.”

Links voor meer informatie
 Website Gemeenschappelijk Wonen
 Artikel over Woongroep Heemshof

Crèche Ukkepuk en verpleeghuis de Bieslandhof

Al minstens tien jaar ondernemen kinderen van crèche Ukkepuk en de bewoners van het
verpleeghuis Bieslandhof in Delft twee keer per maand gezamenlijk activiteiten. Eens per
maand komen de ouderen bij de crèche op de koffie, en eens per maand organiseert het
verzorgingstehuis in haar ruimte een activiteit met de kinderen. De crèche en het verpleeghuis
zijn buren. Het gebouw van het kinderdagverblijf ligt op het terrein van het zorgcentrum.
Zowel de kinderen als de ouderen genieten van de onderlinge contacten. Irene Rodenburg,
medewerkster van crèche Ukkepuk, kan er enthousiast over vertellen: “Het geeft de oudere
mensen afleiding, ze vinden het haast allemaal leuk. De aanblik van de kleine kinderen brengt
herinneringen boven. Vooral liedjes zingen vinden ze heerlijk. Ook de peuters vinden het over
het algemeen leuk om eventjes naar de oma’s te gaan. Ze zijn er even uit, het is weer eens iets
anders. De peuters zoeken uit zichzelf contact en praten met de ouderen. Het trekt elkaar wel
aan.”
Het zijn meestal groepjes van vijf à zes die bij elkaar op bezoek gaan. De ouderen komen koffie
drinken op de crèche, om toerbeurt bij één van de vijf groepen. Ze zitten met z’n allen aan tafel.
Als er, bijvoorbeeld met Koninginnedag, mutsen gemaakt worden, zitten de ouderen er bij, ze
helpen een handje, geven aanwijzingen en vinden het leuk om te kijken. Bij mooi weer drinken
de ouderen hun koffie buiten en kijken ze naar de spelende kinderen.
Bij de activiteiten in het verpleeghuis is er vaak een thema, zoals muziekinstrumenten. Dan
nemen de kinderen muziekinstrumenten mee die ze in de crèche gebruiken bij verjaardagen.
Daar wordt iets over verteld, en dan wordt er muziek gemaakt.
Bij bijzondere dagen, zoals Sinterklaas en Kerst, ligt de uitwisseling even stil, vertelt Irene
Rodenburg. “Dan zijn de kinderen zo druk en uit hun doen, dat het er niet meer bij kan”. Ook in
de zomervakantie is er een pauze.

Een medewerkster van Ukkepuk en de activiteitenbegeleidster van het verpleegtehuis doen de
coördinatie. Aan het begin van het jaar wordt een rooster gemaakt en aan het eind van het jaar
wordt er geëvalueerd.

Link voor meer informatie
 Website Ukkepuk (Octopus Kinderopvang)

De Nieuwe Nachtegaal

Bij De Nieuwe Nachtegaal in Rotterdam, een voormalig verzorgingshuis dat is omgebouwd tot
een multifunctionele accommodatie voor de gehele buurt ontmoeten jong en oud elkaar ook.
Zelfs bij de verbouwing van het verzorgingshuis hebben jong en oud de handen gezamenlijk uit
de mouwen gestoken. Leerlingen van een nabij gelegen opleiding hebben samen met
gepensioneerde bouwvakkers gewerkt aan de verbouwing.
De oudere bouwvakkers hebben zich verenigd in de Grijze Bouwers Club. Dit is een club van
gepensioneerde mannen uit de bouw die veelal in leidinggevende functies in deze branche
werkzaam waren. Zij willen graag hun kennis overdragen op jongeren die een vak willen leren. Zo
ook bij De Nieuwe Nachtegaal: de studenten leerden de kneepjes van oude rotten in het vak en
de ouderen genoten van het feit dat hun talenten en ervaringen benut en overgedragen werden.
“Zo’n 125 stagiaires deden mee in het project, dat iets meer dan een jaar duurde. Maar liefs 6
jongeren vonden een baan in de bouw!”, aldus Hester Verbeek, werkzaam bij corporatie
Woonbron en projectleider van onder meer De Nieuwe Nachtegaal. Zij heeft bewoners
nadrukkelijk betrokken bij de invulling van de accommodatie en erop gelet dat er voor elk wat
wils is en generaties elkaar op natuurlijke wijze ontmoeten.
De Nieuwe Nachtegaal is nog lang niet uit ontwikkeld. “Het bestuur van De Nieuwe Nachtegaal is
nu betrokken bij een pilot project van de gemeente Rotterdam. Het bestuur is samen met de
gemeente bezig met het oprichten van zogenaamde ‘werkcorporaties’. Dit houdt in dat zij
bedrijven gaan betrekken bij De Nieuwe Nachtegaal om mensen met een afstand op de
arbeidsmarkt een kans te geven bij hen te werken. Dit gebeurt nu al. Mensen uit de buurt of
patiënten van Bavo-Europoort vinden hun dagbesteding in onze multifunctionele
accommodatie”, vertelt Hester Verbeek. Maar dat is nog niet alles. Via een subsidie van de GGD
Rotterdam kan een sociaal coördinator aangetrokken worden. Deze nieuwe functionaris gaat

meer verbindingen maken tussen scholen en wijkbewoners. De
Wijkvereniging heeft nu meer dan 300 leden. Zij doen mee aan
activiteiten en cursussen die in De Nieuwe Nachtegaal
plaatsvinden, maar organiseren deze zelf ook, zoals
computerlessen. De Wijkvereniging en Verbeek zijn bezig met een
bewegingscentrum en gezondheidscentrum. Maar ook met het
ontwikkelen van een buurtsuper.
Woonbron is ook betrokken bij 'Hotspot hutspot', een plek waar buurtbewoners voor enkele
euro’s kunnen genieten van een goed en duurzaam menu. De koks gebruiken zoveel mogelijk
ingrediënten uit eigen tuin en anders streekproducten. Iedereen is welkom. Jong en oud
ontmoet elkaar daar op natuurlijke en ontspannen wijze. “Mooi voorbeeld hoe ouderen met
jongeren gekoppeld worden. Jongeren bereiden het eten en ouderen uit de wijk komen het
opeten voor een zeer schappelijke prijs!”, zegt Hester Verbeek.

Link voor meer informatie
 De Nieuwe Nachtegaal

Tienermoeders en senioren

Wellicht een niet zo voor de hand liggende combinatie: tienermoeders en senioren. In Houten
wonen beide groepen naar tevredenheid samen. Ouderenhuisvester Habion en
jeugdzorgorganisatie Timon realiseerden in 2012 een wooncomplex voor tienermoeders en
senioren in Houten. Het woongebouw ‘Talita’ telt 17 appartementen, in 13 daarvan wonen
tienermoeders. De overige 4 grotere appartementen zijn voor vrijwilligers die als ‘goede buur’
optreden. Dit woonconcept wordt elders in Nederland onder de naam Timon Woongroep al
langer succesvol toegepast. Nieuw is dat in Houten gericht is geworven onder senioren.
Voor beide partijen blijkt het goed te werken. Zij eten bijvoorbeeld eens per week samen en
ondernemen uitjes en activiteiten. Ook voor een keer oppassen kunnen de tienermoeders bij de
vrijwilligers terecht. De ouderen vinden het fijn een bijdrage te leveren en een actieve zinvolle
invulling aan hun leven te kunnen blijven geven na hun pensionering. De jongeren voelen zich
veilig en vinden het een prettige gedachte om hulp in de buurt te hebben indien nodig. De ligging
van het woongebouw is voor beide groepen ideaal, omdat het centraal gelegen is, nabij
voorzieningen als een huisartsenpraktijk, scholen, kinderdagverblijf en een ontmoetingscentrum.
Het woonconcept richt zich op jonge alleenstaande tienermoeders en tienermeiden die niet in
hun eigen gezin kunnen blijven wonen. Het is de bedoeling dat de tieners maximaal twee jaar in
het complex wonen en uiteindelijk elders zelfstandig kunnen wonen en leven en zich staande
kunnen houden in arbeid of een opleiding. Gedreven professionals van Timon begeleiden hen
daarbij. Die begeleiding is gericht op het vergroten van de sociale vaardigheden, het opbouwen
van een sociaal netwerk en zoveel mogelijk het herstel van gezinsrelaties.

Link voor meer informatie
 Project Beekmos, Houten

Community art project in Assen

In Assen is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met een community art project. Het
kunstproject ‘Jong en Oud in de Wijk’ is een initiatief van Welzo Assen en de Brede School
Assen om de verschillende generaties in de stad dichter bij elkaar te brengen. Stichting Welzo
is een onafhankelijke organisatie, die als doel heeft: ‘het handhaven en waar mogelijk
bevorderen van de zelfredzaamheid, het welzijn en de maatschappelijke participatie van
zelfstandig wonende ouderen in Assen’.
De workshops worden begeleid door twee kunstenaars, die hierin inhoudelijk zijn gespecialiseerd
en verbindende en educatieve vaardigheden hebben. Het project wordt begeleid door de Brede
School coördinator, die in dienst is van de gemeente Assen. Deelname voor de ouderen is gratis.
In de twee uur durende workshops gaan ouderen samen met kinderen uit groep 8 en uit de
brugklas allereerst de wijk in. Ze maken foto’s van kenmerkende dingen en objecten die zij
tegenkomen in de wijk, die in de tweede helft van de workshop worden omgezet in een
kunstwerk.

Link voor meer informatie
 Kunstproject Jong en Oud in de Wijk

Field-lab ProFit speeltuin Bomenwijk Delft

Speeltuin Bomenwijk in Delft ligt centraal tussen een seniorencomplex en verschillende
scholen in een wijk, waar veel jonge gezinnen wonen. Deze speeltuin is uitgekozen door een
samenwerkingsverband van de gemeente Delft en de TU voor de plaatsing van een field-lab.
Oktober 2012 is het field-lab geopend bij speeltuin Bomenwijk in Delft. Vanaf de start zijn de
kinderen en ouderen actief betrokken geweest bij de realisatie van het field-lab, dat bedoeld is
voor kinderen van 8 tot 12 jaar, en voor ouderen. De speel- en beweegtoestellen voor het fieldlab zijn zo ontworpen, dat zij de interactie tussen beide leeftijdsgroepen stimuleren. De
innovatieve toestellen zijn ontworpen door het bedrijf Yalp, die hiervoor in 2012 de ‘ProFit
Innovation Competion’ heeft gewonnen. Binnenkort zullen camera’s geplaatst worden in de
speeltuin, zodat de nieuwe speel- en beweegproducten getest kunnen worden.

Link voor meer informatie
 ProFit Field-lab Bomenwijk

NIEUWSGIERIG?
MEER INFORMATIE?
KIJK OOK NAAR:

Initiatieven
Art Age
Stichting ART-AGE stimuleert de verbindingen tussen generaties tot buiten de landsgrenzen. ART-AGE is in
2012 opgericht om in Nederland en Europa deze aanpak te ontwikkelen en onder de aandacht te
brengen. Betrokkenheid van de filmwereld met de grote samenlevingsthema’s is een belangrijk doel. ART
Age organiseert het filmfestival Forever Young waarbij generaties en het debat erover centraal staan.
www.art-age.nl
Rijp en groen
Rijp en Groen is een stichting, opgericht in 2008, vanuit het inzicht dat generaties vitale bouwstenen zijn
van de samenleving en dat het inzicht daarin een belangrijke bijdrage kan betekenen bij het aanpakken
van veel sociale uitdagingen en problemen. De Stichting organiseert lezingen en workshops over
generaties en hun betekenis voor elkaar; de stichting heeft een model ontwikkeld, het Forum ‘Generaties
in dialoog’, waarin generaties elkaar ontmoeten en zowel zichzelf ontdekken als ervaren wat de dialoog
met andere generaties toevoegt aan hun eigen leven. www.rijpengroen.com
Kracht van generaties Rotterdam
In 2013 organiseert welzijnsorganisatie Pluspunt samen met Stichting Lokaal intergenerationele
werkateliers waarin ouderen en jongeren elkaar ontmoeten en gebruik maken van elkaars talenten.
http://www.pluspuntrotterdam.nl/site/155/Kracht_van_Generaties.html
Appeltjes van Oranje
Het Oranje Fonds heeft diverse programma’s, zoals de Appeltjes van Oranje 2013 . Het thema is in 2013:
´Alle jaren tellen´. Centraal staat de vraag: Hoe breng je groepen mensen van verschillende leeftijden bij
elkaar zodat ze ook nog iets van elkaar opsteken? De aanmelding voor de Appeltjes van Oranje is
inmiddels gesloten. Het Oranje Fonds heeft 167 aanmeldingen ontvangen waarvan er tien zijn
genomineerd. http://www.oranjefonds.nl/oranjefonds/
Generatielab
Het GeneratieLab is in 2013 opgericht en is een initiatief van Pieter van Dijk (Rijp en Groen), Kees Penninx
(ActivAge) en Ger Tielen (Bureau Demin). In het GeneratieLab gaat u in gesprek met mensen van
verschillende generaties en ervaart u de kracht van intergenerationele verbinding. Vanuit deze
inspirerende ontmoeting ontstaat de creativiteit en de energie waarmee u in uw eigen omgeving (buurt,
school, zorginstelling, bedrijf) aan de slag gaat met nieuwe verbindingen tussen generaties. Het
GeneratieLab is dé springplank naar intergenerationeel ondernemerschap in wonen, zorg en welzijn.
www.generatielab.eu
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Documentaire Nu of Nooit
De ontroerende en mooie documentaire Nu of Nooit gaat over het tot stand komen van de
gelijknamige muziektheatervoorstelling . Deelnemers, jong en oud, worden gevolgd, waarom
doen ze mee, en hoe is het voor verschillende generaties om samen te zingen. De
muziekvoorstelling is ook te zien in theaters. http://www.pauldebontproducties.nl

www.kcwz.nl

