
 

 

Samen Ouder Worden.  

 

2020 anders dan verwacht en toch goed.  

Het jaar 2020, het tweede jaar van het traject Samen Ouder Worden. De projectgroepen hadden de 

programma’s klaar staan. Eerst investeren in contact maken, een netwerk vormen,  in contact komen 

met ouderen. Zij zouden elkaar regelmatig ontmoeten in de netwerken, om de voortgang te 

bespreken. Toen kwam het coronavirus in Nederland. Alles ging op slot. Zo kwamen een aantal 

programma’s  tot stilstand en moesten de programmamedewerkers hard opzoek naar nieuwe of andere 

mogelijkheden. Na verloop van tijd zijn veel programmamedewerkers aan de slag gegaan via de 

digitale mogelijkheden. Aan het eind van 2020 was er een flinke inhaalslag gemaakt. Veel projecten 

zijn van start gegaan soms in en andere vorm of met een nieuw plan.   

 

Vorig jaar is Samen Oud een onderdeel geworden bij het landelijke consortium BeterOud.  

Ouderen hun leven zo zelfstandig en waardevol mogelijk laten leiden, ook als zij afhankelijk worden 

van zorg of ondersteuning. Binnen het consortium BeterOud zetten ouderen, professionals en 

organisaties zich samen in om die ambitie te realiseren. 

 

Start 2021  

De kick off was de eerste bijeenkomst in januari. Goed dat dan de programmamedewerkers elkaar weer 

konden zien via teams en dat het nieuwe jaar weer van start is gegaan.  
De inleiding werd gedaan door Kees Penninx, over hoe je gebruik kunt maken van de kracht van ouderen.  
Hij is expert op het gebied van sociaal werk en community building in onze ouder wordende 
samenleving.  Kees heeft  een essay geschreven  over wederkerigheid dichterbij. 
 
De rol en de positie van de coördinator vrijwillige inzet 
Wat willen we komend jaar doen op het onderdeel de rol en de positie van de coördinator vrijwillige inzet?  
Willem-Jan de Gast en Rianne Burgers gaan online workshops organiseren voor de coördinatoren vanuit 
deelnemende organisaties van Samen Ouder Worden. Twee van de drie thema’s zijn bekend. De derde 
halen we op bij de programmamedewerkers.  

• 18 maart 2021, tussen 14.00 en 16.30: Werven, activeren en begeleiden van oudere vrijwilligers; 
Deze workshop is intussen al vol geboekt! 

• 13 april 2021, tussen 14.00 en 16.30: Versterken van lokale samenwerking tussen formele en 
informele organisaties 

Daarnaast zijn Willem-Jan en ik op zoek naar de ingang bij de zorgverzekeraars, wij willen graag in gesprek 
gaan over vrijwillige inzet  in de zorgsector. De rol en de positie van de coördinator vrijwillige inzet is een 
belangrijk gespreksthema. In het najaar denken wij aan het organiseren van een expertmeeting met 
bestuurders en beleidsmakers uit Gemeenten,  en Zorg en Welzijnssector. We zetten dan in op 
bewustwording over de rol en de positie van de coördinator vrijwillige inzet  en het belang van investeren in 
de vrijwilligers. 

• Vraag aan AGORA leden: hebben jullie contacten bij een zorgverzekeraar en of bij Actiz, dan 

zouden wij graag via deze contactpersoon bij de juiste medewerkers terecht willen komen. Tot 

nu toe is dit nog niet gelukt (reden: grote drukte door Corona ).  



 

 

Vanuit het kwartiermakersoverleg kwam het idee om  een politiek debat met beleidsmakers, 
bestuursleden, en financiers te organiseren. Die met uitdagende sprekers in gesprek gaan over 
vraagstukken en  beeldvorming en coördinatie van vrijwillige inzet.  
 
Landelijke werkdag 
De eerste landelijke werkdag is geweest. Dit was een succes.  De werkvorm, de digitale carrousel zorgt dat 
je in een korte tijd over de lopende projecten een goed beeld krijgt. Drie goede voorbeelden van buiten 
Samen Ouder Worden zijn in gesprek gegaan met de deelnemers over de 80+ Vrijwilligerscentrale, digitaal 
contact maken met ouderen als vorm van dagbesteding, en over de methode SamenKracht 80+ Een 3 tal 
programmamedewerkers hebben daaraan gekoppeld hun  eigen project gepresenteerd aan de andere 
programmamedewerkers. Het wederkerig leren krijgt zo voldoende ruimte.  

Leerkringen 
Leerkringen zijn een nieuwe manier om elkaar te ondersteunen op bepaalde thema’s. De eerste leerkring 
ging over Migrantenouderen,  de tweede over samenwerken met de Gemeente-Zorg-Welzijn. Dan komt er 
een met het thema: ouderen activeren d.m.v. vrijwilligerswerk, en de vierde leerkring heeft als thema 
Zingeving vergroten/eenzaamheid verminderen. Intussen is al een vijfde thema opgekomen: de verbinding 
tussen jong en oud. Het leren met en van elkaar staat centraal en wordt door de deelnemers positief 
ontvangen.  

Je kunt wel zeggen dat ‘Samen Ouder Worden’ dit jaar  een vliegende start heeft gemaakt. In de eerste 
twee maanden is er veel in gang gezet en dat er ondanks corona op alle 34 locaties concrete activiteiten 
gestart zijn. 

Willem-Jan de Gast (willem@nomadetrainingenadvies.nl)  
en  
Rianne Burgers (r.burgers@atlant.nl)   
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