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In het najaar van 2019 verzorgde AFEdemy BV (Willeke van Staalduinen en Kimberly Seibel) 
vier workshops in Buurthuis Mandelaplein in de wijk Transvaal te Den Haag. De training was 
ontwikkeld in het kader van het Erasmus+ project Age-friendly Environments Activists (AFE-
Activists No. 2018-1-LT01-KA204-046947).  

Naar aanleiding van het ontbreken van de stem van migrantenouderen in het gemeentelijk 
beleid, verzocht directeur Marije Talstra van Buurthuis Mandelaplein de Stedelijke 
Ouderencommissie (SOC) om ook in Transvaal wijkdialogen of andere vormen van 
belangenbehartiging aan te gaan bieden. Het doel van Marije Talstra is om te komen tot een 
ouderenraad die de diversiteit aan stemmen uit Transvaal laten horen. Tegelijkertijd vroeg 
AFEdemy aan de SOC of in de stad Den Haag behoefte was aan een training 
belangenbehartiging age-friendly environments. De SOC bracht vraag en aanbod bij elkaar.  

In dit document worden achtereenvolgens de aanvankelijke opzet van de training en de 
daadwerkelijk gerealiseerde training beschreven. De resultaten van elke workshop worden 
weergegeven en de uiteindelijke evaluatie van de groep met Marije Talstra. 
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Uitnodiging 

Workshops over de belangen van ouderen in Transvaal 

Hiermee nodigen wij u van harte uit voor het volgende: 

Komend najaar zal een serie van 4 workshops worden gegeven, die bedoeld zijn om de 
belangen van ouderen in onze wijk Transvaal onder de aandacht te brengen. 

De volgende punten zullen in de workshops aan de orde komen: 

* Wat vinden de bewoners van Transvaal, dat er verbeterd moet of kan worden, bijvoorbeeld 
op straat, de zorgverlening of in de woonhuizen zelf.  

* Hoe kunnen we als bewoners van Transvaal het beste onze stem laten horen in de 
gemeente Den Haag, ouderencommissies of andere organisaties, zodat in Transvaal ook 
echt iets zal veranderen, als dat nodig is.  

* In een aparte bijeenkomst (die nog gepland moet worden), zullen de gemeente Den Haag,  
ouderencommissies en andere organisaties worden uitgenodigd, om hun onze vragen voor 
te leggen. 

Ook zullen we dan de nieuwe ‘Ouderencommissie Transvaal’ van start laten gaan. Deze 
commissie zal de belangen van ouderen in Transvaal een blijvende stem in Den Haag 
geven. 

 

De workshops worden gegeven door Willeke van Staalduinen en Kimberly Seibel van de 
AFEdemy BV met ondersteuning van Buurthuis Mandelaplein, de Stedelijke 
Ouderencommissie en de Haagse Hogeschool. AFEdemy BV is gespecialiseerd in 
onderzoek, de formulering en behartiging van ouderenbelangen. 

Tijd: woensdagmiddag  18 september 

9 oktober  

23 oktober  

13 november  

Telkens van 13.30 tot 16.30 uur 

Plaats: Buurthuis Mandelaplein, wijk Transvaal 

Koffie, thee, koekjes, soep en broodjes gratis 
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OORSPRONKELIJKE OPZET 

Workshop 1 – 18 september 2019 

13.30-16.30 uur 

Vooraf: soep met broodjes, koffie en thee 

Tijd Activiteit Wie en verdere 
bijzonderheden 

13:30-13:45 Introductie, doel en opzet workshops 
Vragen 

 

13:45-14:30 Kennismaken met elkaar 
- Kort interview in tweetallen en  

terugkoppeling in de groep 

 
 

Vragen toevoegen: Wat lees 
je graag. Hoeveel 
kleinkinderen heb je? 

14:30-15:00 Introductie age-friendly environments 
WHO concept en concrete voorbeelden 

 

Hand-out 

15:00-15:15 Koffie- en theepauze  
15:15-16:15 Transvaal en ik 

Start met opsommen wat belangrijk is in het 
leven: opschrijven op A4. 15 minuten 

- Waar woont u? 
- Waar bent u geboren? 
- Heeft u altijd in Transvaal gewoond? 
- Zo niet, waar dan? 
- Bent u tevreden om hier te wonen? 

Waarom? 
- Voelt u zich veilig om hier te wonen? 

Waarom? 
- Voelt u zich hier thuis? Waarom? 

 
A4 
A3 plus stiften 
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- Voelt u zich verbonden met de wijk? 
- Wat zijn fijne plekken in de wijk? 
- Wat zijn akelige plekken in de wijk? 
- Kent u veel mensen in de wijk? Zijn 

dit vooral familie, vrienden of 
kennissen? 

 
10 minuten om een cirkel te maken op A4: 
 

 
Bespreken in de groep (35 minuten) 

16.15-16.30 Napraten 
Afspraken voor de volgende keer 

 

 

Workshop 2 – 9 oktober 2019 

Vooraf soep met broodjes, koffie en thee 

Tijd Activiteit Wie, bijzonderheden 
13.30-13.45 Welkom en korte terugblik op workshop 1 

Uitleg en doel vanmiddag 
 

13.45-14:00 Delen activiteiten 
Rondje deelnemers 

 

14.00-15:00 Met de cirkels die we de vorige keer 
gemaakt hebben gaan we nu aan de slag om 
te zien wat verbeterd zou moeten of kunnen 
worden in Transvaal. 
Dit doen we met behulp van “onderweg in 
het leven”. 
In groepjes van 2 bespreken we elk een 
aspect met behulp van een checklist: 

- Wandelen in de wijk 
- Wonen in de wijk 
- Winkelen in de wijk 
- Rijden in de wijk met fiets of auto 
- Openbaar vervoer in de wijk 
- Recreëren in de wijk 

 

Checklist voorbereiden 
A4  
Pennen 
 

15:00-15.15 Pauze  
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15:15-15:45 Introductie op belangenbehartiging 

Wat is het 
Voorbeelden 
Vragen/discussie 

Kimberly bereidt voor 
Hand-outs 

15:45-16:15 Discussie mogelijke onderwerpen om 
individueel, in kleine groepjes of als hele 
groep aan te pakken 
Zie ‘onderweg in het leven’ 

Evt. A3, post-its 

16:15-16:30 Napraten en mogelijk huiswerk  
 

Workshop 3 – 23 oktober 

Vooraf soep met broodjes, koffie en thee 

Tijd Activiteit Wie en bijzonderheden 
13:30-13:45 Terugblik vorige workshop 

Uitleg en doel van de middag 
 

13:45-15:00 Introductie op stakeholders (10 minuten) 
 
Stakeholder analyse 
 

 
 

 
Eerst in groepjes uiteen.  
 

 
Checklist en 
invulformulier 
voorbereiden 
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Welke individuen en welke organisaties hebben 
wij nodig om de gewenste verandering voor 
elkaar te krijgen?  
 
Wat zijn hun mogelijke belangen? 
 
Zet de stakeholders in volgorde van 
belangrijkheid om ons doel te bereiken 

15:00-15:15 Koffie- en theepauze  
15:15-16:15 Maken van een actieplan: Hoe en wanneer gaan 

we de stakeholders bewerken? 
- Wie doet wat? 
- Wie kent wie? 
- Gesprekken/afspraken maken 
- Inspreken 
- Brieven/mailen 
- Media inschakelen 
- … 

 

16:15-16:30 Napraten en huiswerk  
 

Workshop 4 – 13 november 

Vooraf soep met broodjes, koffie en thee 

Tijd Activiteit Wie en bijzonderheden 
13:30-13:45 Terugblik vorige workshop 

Uitleg en doel van de middag 
 

13:45-14:30 Vervolg maken van het actieplan  
14:30-15:00 Mogelijke rollen van belangenbehartiging 

- Spreken namens anderen 
- Formeel juridisch verweer 
- Demonstreren 
- Folders verspreiden 
Ieder kiest de rol die hem/haar het meeste 
lijkt. Wat vindt u fijn en minder fijn aan deze 
rol? Wanneer zou u deze rol gebruiken, in 
welke situatie? 

Afbeeldingen van de rollen 
A3 papieren 

15:00-15:15 Pauze  
15:15-16:15 Voorbereiding afsluitende bijeenkomst 

Datum bepalen 
Wie uit te nodigen 
Wie gaat wat doen 

 

16:15-16:30 Napraten en afsluiten  
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GEREALISEERDE OPZET 

Workshop 1 

 

Burgerschap en werkgelegenheid 

Sociale inclusie en non-discriminatie 

Sociale participatie 

Huisvesting 

Publieke ruimten en gebouwen 

Transport en vervoer 

Zorg en welzijn 

Communicatie en welzijn  
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Identiteitscirkel 

- Waar woont u? 

- Waar bent u geboren? 

- Heeft u altijd in Transvaal gewoond? 

- Zo niet, waar dan? 

- Bent u tevreden om hier te wonen? Waarom? 

- Voelt u zich veilig om hier te wonen? Waarom? 

- Voelt u zich hier thuis? Waarom? 

- Voelt u zich verbonden met de wijk? 

- Wat zijn fijne plekken in de wijk? 

- Wat zijn akelige plekken in de wijk? 

- Kent u veel mensen in de wijk? Zijn dit vooral familie, vrienden of kennissen? 
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Write-up Workshop 1 

Last Wednesday, September 18, 2019, older residents of the diverse Transvaal 
neighborhood in The Hague participated in the first in a series of workshops organized by 
AFEdemy aimed at giving them a greater voice in city matters. The 17 participants, ranging 
in age from 62 to 82, learned about age-friendly environments policy and shared what is 
important to them in life and in their neighborhood. Safety, maintenance, and the community 
center at Mandelaplein were some important topics common to all participants. The goal of 
the series of trainings, which resumes on October 9, is to form a Transvaal senior citizen’s 
council that can then meet with city officials and other parties on matters relating to them.  

 

---- 

 

Op woensdag 18 september 2019 namen oudere bewoners van de Haagse Transvaalwijk 
deel aan de eerste van een serie workshops die AFEdemy organiseerde om hen een grotere 
stem te geven in ouderenaangelegenheden. De 17 deelnemers, in de leeftijd van 62 tot 82 
jaar, leerden over een leeftijdsvriendelijk omgevingsbeleid en deelden hun visie op wat zij 
belangrijk vinden in hun leven en de wijk. Veiligheid, onderhoud en Buurthuis Mandelaplein 
zijn de belangrijkste onderwerpen waarmee de groep aan de slag wil gaan. Het doel van 
deze serie trainingen, die op 9 oktober wordt hervat, is het vormen van een ouderenraad 
Transvaal die vervolgens met de gemeente en andere partijen kan vergaderen over zaken 
die met hen te maken hebben. 
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Workshop 2 

Leeftijdsvriendelijke of seniorvriendelijke omgevingen 

(Age-friendly environments) 

 

Fysieke omgeving 

 Huisvesting 
 Openbare ruimten en 

gebouwen 
 Vervoer en transport 

 

Sociale omgeving 

 Participatiemogelijkheden 
 Respect en erbij horen 
 Burgerparticipatie en werk 

 

Gemeentelijke voorzieningen 

 Overheidscommunicatie en -informatie 
 Welzijn en zorgvoorzieningen  
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Oefening: Onderweg in het leven 

 

1. Wandelen in de wijk 

Denk bijvoorbeeld aan: 

- Stoepen 
- Voetpaden 
- Zebrapaden 
- Stoplichten voor voetgangers 
- Wandelen met een stok, rollator of rijden in rolstoel 
- Bankjes om te rusten 
- Respect 

 

2. Wonen in de wijk 

Denk bijvoorbeeld aan: 

- Huizen 
- Flats 
- Appartementen 
- Entree 
- Energiegebruik 
- Woningcorporatie 

 

3. Winkelen in de wijk 

Denk bijvoorbeeld aan: 

- Winkels 
- Winkelstraat 
- Mogelijkheid om te betalen 
- Bankautomaat 
- Vriendelijkheid personeel 
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4. Rijden in de wijk met de bus, tram, fiets of auto 

Denk bijvoorbeeld aan: 

- Bestrating 
- Parkeren 
- Stoplichten 
- Veiligheid 
- Informatievoorziening openbaar vervoer 
- Toegankelijkheid openbaar vervoer 

 

5. Ontspannen in de wijk 

Denk bijvoorbeeld aan: 

- Culturele mogelijkheden 
- Verenigingsleven 
- Groen 
- Speelveld 
- Hobby’s 
- Ontmoeten 
- Café, restaurant 

Goede voorbeelden Wat moet/kan beter 
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Write-up Workshop 2 

Na de grandioze ontvangst van de groep buitenlandse ouderen (AFE Activists) door 
vrijwilligster Bep van den Berg en de mensen van Shanti Transvaal in de ochtend van 9 
oktober, vond ’s middags de tweede workshop voor ouderen in de wijk Transvaal plaats. De 
18 deelnemers deelden soep en kletsten met elkaar voordat ze aan de slag gingen met een 
leeftijdsvriendelijke beoordelingsactiviteit: Onderweg in het leven  ’In paren bespraken ze de 
kenmerken van hun buurt, zoals wonen, vervoer, lopen, winkelen en recreatie, waarbij ze 
moesten aangeven wat ze goed vinden en wat  verbeterd kan worden. Na het werken in 
paren, werden de resultaten plenair gedeeld. Afgezien van enkele kleine problemen met 
losliggende stoeptegels en moeilijk begaanbare stoepranden, was parkeren een van de 
grootste problemen die werden geïdentificeerd. Een paar mensen gaven ook aan dat ze 
graag zouden willen verhuizen naar een gelijkvloers appartement met lift om hun 
mobiliteitsproblemen tegemoet te komen. Echter zij zijn bezorgd over de huidige wachtlijsten 
van 3 tot 5 jaar. Het helpen van ouderen om te anticiperen op toekomstige behoeften en 
manieren te vinden om hun huizen aan te passen is een van de doelstellingen van 
AFEdemy. Over het algemeen waren de ouderen zeer positief en tevreden over hun buurt en 
vooral over hun buurthuis. In de volgende sessie zal de groep werken aan het prioriteren van 
de door hen genoemde verbeterpunten en meer te weten komen over de aanpak van 
belangenbehartiging door middel van voorbeelden van andere, vergelijkbare groepen in 
Europa.   

 

On October 9, following a festive reception with the performers of Shanti Transvaal and 
facilitated by volunteer Bep van den Berg, the second workshop for seniors in the Transvaal 
neighborhood took place. The 18 participants shared soup and chatted with each other 
before getting down to work on an age-friendly assessment activity, called “Onderweg in het 
leven” (On the Way in Life). In pairs, they discussed characteristics of their neighborhood, 
such as living, transportation, walking, shopping, and recreation, noting what they think is 
good and what could be improved. Aside from some small issues with loose stones on the 
sidewalk and difficulty getting over steep curbs, parking was one of the biggest issues 
identified. A few people also mentioned that they would like to move into a ground floor 
apartment with elevator to accommodate mobility problems. However, they are concerned 
about the waiting lists of three to five years. Helping seniors anticipate future needs and find 
ways of adapting homes is one of the aims of AFEdemy. Overall, the residents were very 
positive and satisfied with their neighborhood and especially their community center. In the 
next session, the group will work on prioritizing the areas of improvement and learn more 
about advocacy approaches through examples from other similar groups in Europe.   
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Workshop 3 

Belangenbehartiging 

 

  

Wat is het? 

 

Het opkomen voor een bepaald belang, verandering of beleid 

 

 

 

 

Waarom? 

 Ervoor zorgen dat uw stem wordt gehoord in zaken 
die voor u van belang zijn 

 Het verstrekken van informatie, feiten, en opinies aan 
beleidsmakers 

 Gelijke behandeling en het overwinnen van leeftijdsdiscrimatie zijn 
belangrijke thema’s, en vergen blijvende inspanningen 
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Mogelijke activiteiten 

Spreken schrijven doen 

 praten met de 
autoriteiten of media 

 een discussiegroep in de 
gemeenschap 
organiseren 

 artikelen of  ingezonden 
stukken 

 petities, flyers 

 netwerk opbouwen 
 onderzoek en 

presenteren van 
resultaten 

 meedoen met sociale-
mediacampagne 

 organisatie van een 
protest of een andere 
vorm van samenkomst in 
de openbare ruimte 

 organiseren een 
fototentoonstelling  

           

Het doel 

 het publieke bewustzijn vergroten  
 de publieke opinie beïnvloeden  
 dienen als contactpersoon voor informatie over mensen zoals u 
 informatie of bewijsmateriaal verzamelen over de behoeften en 

meningen van oudere mensen  
 deze informatie met anderen te delen  
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Gray Panthers 
 

Mobility Scouts (Wenen) 

Young@Heart 
 

Tinglev-Uge Pensionsforening  

 
Cabelos Brancos (“Witt haar”) 

 
Nonni su Internet (“Grootouders op het 
internet”) 
 

 
OMAS GEGEN RECHTS 
(“Oma’s Tegen Rechts”) 

 
Litouwse Unie van gepensioneerden Bočiai  

“A Compendium of Good Practices of Advocacy” https://www.afedemy.eu/en/afe-activists/ 
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Opbrengst onderweg in het leven in Transvaal 
 
Goede voorbeelden 
 

Uitdagingen 

Voldoende bankjes Losse tegels trottoirs 
Goed beveiligd huis, voel veilig Rijden scootmobiel is moeilijk 
Goed toegankelijk huis Winkels, geen goede slager 
Markt is goed bereikbaar Bestrating kan beter 
Vriendelijk personeel Taxibus geregeld te laat 
Christiaanhof Benedenwoning of lift, seniorenwoningen: 

3-5 jaar wachten 
Buurthuis Veiligheid  
Genoeg groen in de buurt Huisvesting 
HS heeft alles Hollandse winkels, slagerij, bakkerij 
Lidl, Haagse markt Loslopende mensen 
Shanti Transvaal Parkeren (vergunning is duur) 
Yoga les Respect 
Rustig Hoge op- en afstap stoepen (rollators) 
Voetpaden en trottoirs Meer bankjes, bankje bij Maritweg 
Stoplichten voor voetgangers Rolstoelplek 
Zebrapaden Energiegebruik 
Woningcorporatie Entree 
Culturele mogelijkheden Groen 
Speelveld Hobby’s 
Winkels en winkelstraat Ontmoeten 
Openbaar vervoer Bankautomaat 
Toegankelijkheid Vriendelijkheid personeel 
Informatievoorziening openbaar vervoer Ontspanning in de week 
Stoplichten Meer ontspanning 
Mandelaplein is schoon Mogelijkheid om te betalen 
 Hondenpoep 
 Café, restaurant 
 Woningcorporatie 
 Overheidscommunicatie 

 

Meeste stemmen gingen naar: 

- Taxibus 
- Bankjes 
- Veiligheid 
- Winkelaanbod 
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Een stakeholder is een belanghebbende. Het is iemand die invloed ondervindt (positief of 
negatief) of zelf invloed kan uitoefenen op een specifieke organisatie of een onderdeel 
hiervan. Stakeholders zijn personen of groepen die invloed hebben op een project, afdeling 
of organisatie en/of er door worden beïnvloed. 

Bijvoorbeeld: 

- Oudere in Transvaal 
- Directeur van de woningbouwvereniging 
- Gemeenteambtenaar 
- Winkelier in Transvaal 
- Buschauffeur 
- Voetganger 
- Wijkverpleegster 

Te weten wie de stakeholders zijn is belangrijk voor: 

- Welke stakeholder beslist over ons belang? 
- Met welke stakeholder kan ik een ‘bondje’ sluiten? 
- Welke stakeholder zal iets merken als wij ons belang voor elkaar krijgen? 
- Met welke stakeholder moet ik spreken om ons belang aan te kaarten of uit te 

leggen? 

Oefening 1: 

Brainstorm: wie zijn de stakeholders/belanghebbenden bij ons belang. 

 

Oefening 2: 

Bepalen relevantie van stakeholders: 

Belang:   Zeer hoog Hoog Matig Laag 

Invloed/macht  Zeer hoog Hoog Matig  Laag 

 

 

  

STAKEHOLDERS  

ONS

BELAN
G

.

Hoog belang

Lage invloed

Hoog belang

Hoge invloed

Laag belang

Lage invloed

Laag belang

Hoge invloed

ONS 
BELANG
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Write-up Workshop 3 

Seniors gained new knowledge and skills in taking on their key issues in the third advocacy 
workshop that took place last Wednesday, 23rd of October. It was a productive day with a 
smaller group in attendance (only 10 participants) due to the fall holiday. First, the 
participants received a basic overview and explanation of advocacy with examples from 
senior groups in the U.S. and Europe. Social media platforms such as Twitter, where some 
interesting campaigns to combat ageism have been taking place, were completely unknown 
to the participants, who rely on family members to help them with technology. It was logical, 
then, that a project bringing together young and old people, like Nonni su Internet (Rome), 
would appeal to them, as one female participant expressed. Next, the group turned to the 
issue of prioritizing issues and identifying key stakeholders. With three stickers each, the 
participants got up to place their votes for their top priorities for the neighbourhood on photos 
of the different issues identified at the last workshop. Their four key areas were 1) the 
TaxiBus program, 2) safety, 3) benches, and 4) more shops carrying Dutch products in the 
neighbourhood. Participants were then asked to identify stakeholders for each issue and 
assess the strength of their influence and interest (weak or strong). Participants are confident 
about presenting their issues to the Hague municipal government, who they see as a strong 
stakeholder in all of their issues. They also discussed the possibility that the local 
government could make Dutch products more easily available in Transvaal. Culture was 
clearly an important undercurrent to the group’s discussions, with some participants 
expressing what they saw as the challenges of working together with different groups. 

Along with these trainings, AFEdemy is continuing its outreach and recruitment of members 
from underrepresented groups, and is on track to having the senior council of Transvaal 
installed early next year. 

------------ 

De deelnemers deden nieuwe kennis en vaardigheden op in de derde 
belangenbehartigingsworkshop van afgelopen woensdag 23 oktober. Het was een 
productieve dag met een kleinere groep (slechts 10 deelnemers) vanwege de herfstvakantie. 
Eerst kregen de deelnemers een basisoverzicht en uitleg over belangenbehartiging met 
voorbeelden van seniorengroepen in de V.S. en Europa. Social media platforms zoals 
Twitter, waar een aantal interessante campagnes ter bestrijding van het leeftijdsdiscriminatie 
hebben plaatsgevonden, waren volstrekt onbekend bij de deelnemers, die vertrouwen op 
familieleden om hen te helpen met technologie. Het was dan ook logisch dat een project dat 
jongeren en ouderen, zoals Nonni su Internet in Rome, samenbrengt, zoals een vrouwelijke 
deelnemer zei, hen zou aanspreken. Vervolgens richtte de groep zich op het stellen van 
prioriteiten en het identificeren van de belangrijkste belanghebbenden. Met drie stickers elk, 
stonden de deelnemers op om hun stemmen voor hun topprioriteiten voor de buurt te 
plaatsen op foto’s van de verschillende problemen die tijdens de laatste workshop werden 
geïdentificeerd. Hun vier kerngebieden waren 1) het TaxiBus programma, 2) veiligheid, 3) 
bankjes en 4) meer winkels met Nederlandse producten in de buurt. De deelnemers werd 
vervolgens gevraagd om voor elk onderwerp na te denken over de belanghebbenden en de 
sterkte van hun invloed en interesse (zwak of sterk) te beoordelen. De deelnemers hebben 
er vertrouwen in dat ze hun onderwerpen aan de Haagse gemeente kunnen voorleggen, die 
ze zien als een sterke stakeholder voor al hun onderwerpen.  Verder bediscussieerden zede 
mogelijke kansen van de overheid om Nederlandse producten gemakkelijker beschikbaar te 
maken in Transvaal. Cultuur was duidelijk een belangrijke onderstroom in de discussies van 
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de groep. Sommige deelnemers gaven aan wat zij zagen als de uitdaging om samen te 
werken met verschillende groepen. 

Naast deze trainingen gaat AFEdemy door met het bereiken en werven van leden uit 
ondervertegenwoordigde groepen en bereidt de weg voor om begin volgend jaar de 
ouderenraad van Transvaal te installeren.  
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Workshop 4 

 

 

 

Wij willen dat de taxibus beter op tijd rijdt! 

 
1. Wie gaat daarover? (Stakeholders) 

a. NOOT 
b. Gemeente Den Haag 
c. Ouderen 
d. Zorgorganisaties 
e. Woningcorporaties 
f. SOC 

 

2. Hoe aanpakken? 
a. Gesprek NOOT 
b. Gesprek Gemeente Den Haag 
c. Brief in de krant 
d. Klacht indienen bij NOOT (elke keer weer opnieuw) 
e. Protestactie Malieveld met ouderen 

 

3. Wie gaat wat doen? 
4. Wanneer 

 

Resultaat: 

Discussie over: klachtenformulieren, handtekeningenactie, TROS Radar, stadhuis balie 
bezoeken en klacht deponeren, brief naar de krant, schrift met ervaringen 

Besluit: Schrift met ervaringen wordt voor 3 maanden in het Buurthuis gelegd waarop 
mensen kunnen aantekenen hoe de Taxibus reed en of deze op tijd kwam. Er wordt ook een 
poster gemaakt en de SOC wordt ingelicht over dit initiatief. 

  

ACTIEPLAN TAXIBUS 
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Wij vinden dat meer bankjes in de wijk Transvaal nodig zijn.  

 

1. Waar? 

 

2. Wie gaat daarover? (Stakeholders) 

- Gemeente Den Haag 

- Ouderen 

 

3. Hoe aanpakken? 

a. Gesprek met de gemeente  

b. Gesprek met de Stedelijke Ouderencommissie  

c. Zelf bank maken en neerzetten 

d. Muziek maken 

4. Wie kent iemand bij de gemeente of SOC? 

 

5. Wie gaat bank maken of afspraak maken? 

 

6. Wanneer? 

 

Discussie en resultaat: 

Allereerst is bepaald waar meer bankjes nodig zijn.  

Dit zijn:  

- In de hal van de flat van Staedion, zodat bewoners kunnen zitten terwijl zij 
wachten op de taxibus. De woningcorporatie wordt gebeld om te vragen een 
bankje te plaatsen.  

- Op de Marktweg zijn enkele winkels waar bankjes buiten staan. Het is niet zeker 
of hierop gezeten mag worden door voorbijgangers. Dit wordt nagevraagd in de 
winkels. 

  

ACTIEPLAN BANKJES 
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Wij willen dat Transvaal veiliger wordt! 

 
1. Wie gaat daarover? (Stakeholders) 

a. Gemeente Den Haag 
b. Politie 
c. Winkeliers 
d. Ouderen en andere bewoners Transvaal 
e. Bewonerscommissies woningcorporaties 
f. Openbaar vervoer 

 

2. Hoe aanpakken? 
a. Gesprek met gemeente Den Haag 
b. Gesprek met politie 
c. Gesprek met winkeliers 
d. Gesprek met openbaar vervoer 
e. Gesprek met bewoners Transvaal 
f. Gesprek met bewonerscommissie 
g. Schoonmaakdagen 
h. Enge plekken aanwijzen 
i. Brief naar de krant 

 

3. Wie gaat wat doen? 

 

4. Wanneer? 
 

Resultaat: een workshop over veiligheid voor ouderen wordt georganiseerd. Op 30 januari 
komt een relatie van Marije Talstra langs om te inventariseren wat ouderen zouden willen 
weten. 

  

  

ACTIEPLAN VEILIGHEID 
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Write-up Workshop 4 

Putting the participants’ interests into action was the topic of the final of four advocacy 
trainings at the Community Center in Transvaal this past Wednesday, November 13. First, 
Willeke gave an overview of the topics and training conveyed to the group so far. Then, 
began a discussion of the action plans for three topics identified by the participants: 1) the 
late arrival of the TaxiBus service 2) more benches in the neighborhood 3) more safety in the 
neighborhood. Because complaining as individuals does not help, the group decided to 
collect experiences with the TaxisBus (positive and negative) over the next three months and 
submit them to the municipality as a single dossier. The second topic was addressed with 
two individual actions: one participant will ask her housing association to install a bench by 
the entrance of her building, and another will ask to permission to sit by some shops that 
have benches out front. For the final topic, the participants discussed inviting the police and a 
safety expert to give a safety presentation at their Community Center as a practical first step.  

The actions, though seemingly small, represented a significant sign of empowerment for the 
seniors, who often rely on their family members to do things for them. Sustaining the group in 
their intended actions takes more time and patience. That is why AFEdemy plans to continue 
supporting the nascent group while working to increase the diversity of its composition before 
its expected installation as an Older Person’s Council of Transvaal in Summer 2020. 

------ 

Het in praktijk brengen van de belangen van de deelnemers was het onderwerp van de finale 
van de vier advocacy trainingen in het Buurthuis in Transvaal op woensdag 13 november. 
Als eerste gaf Willeke een overzicht van de onderwerpen die tot nu toe met de groep waren 
besproken en getraind. Vervolgens begon een bespreking van de actieplannen voor de drie 
door de deelnemers geïdentificeerde onderwerpen: 1) het te laat komen van de 
Taxibusdienst 2)  meer banken in de wijk 3) meer veiligheid in de buurt. Omdat klagen als 
één individu niet helpt, , besloot de groep de komende drie maanden ervaringen met de 
Taxibus (positief en negatief) te verzamelen en deze als één enkel dossier bij de gemeente 
in te dienen. Het tweede onderwerp werd opgepakt met twee individuele acties: één 
deelneemstern zal haar woningcorporatie vragen om een bankje bij de ingang van haar 
flatgebouw te plaatsen, en een ander zal toestemming vragen of zij daar mag zitten in de 
winkels die banken buiten hebben staan. . Voor het laatste onderwerp hebben de 
deelnemers gesproken over het uitnodigen van de politie en een veiligheidsexpert om als 
praktische eerste stap een veiligheidspresentatie te geven in hun buurtcentrum.  

De acties, hoe klein ook, waren een belangrijk teken van empowerment voor de senioren, 
die vaak afhankelijk zijn van hun familieleden om dingen voor hen te doen. Bestendigen van 
de groep en hun voorgenomen acties vraagt meer tijd en geduld. Daarom is AFEdemy van 
plan om de ontluikende groep te blijven steunen en tegelijkertijd te werken aan het vergroten 
van de diversiteit van de samenstelling van de groep voordat de verwachte installatie van de 
Ouderenraad Transvaal in de zomer van 2020 plaatsvindt. 
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AFEdemy: LESSONS LEARNED 

Lessons Learned 

 Training sessions should not last too long. We were fortunate that our participants 
expressed it when they had done enough for the day, but that might not always be 
the case. 

 Participants work well together in pairs or small groups. 
 Giving participants something to do (i.e. fill in a worksheet) during or alongside 

presentations helps them stay engaged.  
 Effort needs to be made to include Turkish and Moroccan older adults and to counter 

negative stereotypes about them. 
 Our participants have cell phones but otherwise are not at all proficient in using 

technology. That can be limiting as they might not be aware of the variety of solutions 
and approaches that they can take expressing their interests or addressing their 
issues (social media). 

 The provided hand-outs on paper were well received. 
 The participants are not used to and have little experience with advocacy. They would 

probably benefit from learning about or meeting other senior activists to inspire them. 

 

--- 

Geleerde lessen 

 De trainingssessies mogen niet te lang duren. We hadden het geluk dat onze 
deelnemers het uitdrukten als ze genoeg hadden gedaan voor de dag, maar dat is 
misschien niet altijd het geval. 

 Deelnemers werken goed samen in paren of kleine groepen. 
 Deelnemers iets te doen geven (d.w.z. een werkblad invullen of stemmen met behulp 

van stickers) tijdens of naast de presentatie helpt hen om betrokken te blijven.  
 Er moet moeite worden gedaan om Turkse en Marokkaanse ouderen erbij te 

betrekken en negatieve stereotypen over hen tegen te gaan. 
 Onze deelnemers hebben mobiele telefoons, maar zijn verder niet echt bedreven in 

het gebruik van technologie. Dat kan beperkt zijn, omdat ze zich misschien niet 
bewust zijn van de verscheidenheid aan oplossingen en benaderingen die ze kunnen 
kiezen om hun problemen kenbaar te maken of aan te pakken (sociale media).  

 De hand-outs van de training kregen de deelnemers op papier uitgereikt. Dit werd 
gewaardeerd. 

 De deelnemers zijn niet gewend en hebben weinig ervaring met belangenbehartiging. 
Zij verwachtten dat de facilitatoren hun werk voor hen zouden voortzetten. Het kan 
nuttig zijn hen te helpen om andere senior activisten te leren kennen of te ontmoeten 
om hen te inspireren. 

 


